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Resumo 

PARRA,G. G. Interação de pontos quânticos com fotossensibilizadores orgânicos na presença de 

estruturas nano-organizadas. 2015. 148p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

O sucesso de tratamento de câncer depende do seu diagnóstico e tratamento nas etapas inici-

ais da doença. Isso estimula a busca de novos métodos de diagnóstico e de tratamento sensí-

veis e tecnicamente simples. Entre esses métodos, o diagnóstico por fluorescência (DPF) e a 

fotoquimioterapia (FQT) atraem uma atenção especial, sendo não invasivos, sensíveis e fácil de 

usar. Os fotossensibilizadores (FS) atualmente utilizados em DPF e FQT são corantes orgânicos, 

os quais possuem algumas desvantagens, tais como instabilidade fotoquímica e baixa seletivi-

dade. Os pontos quânticos (PQ) são candidatos promissores para substituírem os FS clássicos 

por serem fotoestáveis, apresentarem amplo e intenso espectro de absorção óptica e lumines-

cência com alto rendimento quântico. Contudo a iteração entre FS clássicos e os PQ pode au-

mentar a eficiência de ambos devido a transferência de energia entre eles. O objetivo geral 

deste trabalho foi estudar os processos da interação de FS orgânicos (as porfirinas PPh, TMPyP 

e TPPS4) com PQs (CdTe e CdSe/ZnS), funcionalizados com diferentes grupos, em solução 

aquosa e na presença de modelos nano-organizados de estruturas biológicas com a finalidade 

de avaliar seu potencial para aplicação em Fotoquimioterapia e Diagnóstico por Fluorescência. 

Dedicamos especial atenção aos processos de transferência de energia e de carga entre os PQs 

e os FS. Os PQs interagem efetivamente com as PPh, cuja interação se manifesta pelas mudan-

ças da intensidade e do perfil dos espectros e das curvas de decaimento da luminescência de 

PQ e da porfirina, do tamanho das partículas espalhadoras na solução, do potencial zeta dentre 

outros parâmetros espectroscópicos e físico-químicos. Dentro das soluções aquosas homogê-

neas, o PQ e as PPh podem formar agregados mistos (PQ&PPh&PQ) ou simples (PQ&PPh) e a 

interação entre eles realiza-se através de mecanismos de curto e/ou longo alcance, depen-

dendo do grupo funcional do PQ. Entretanto, a interação eletrostática repulsiva entre o PQ e 

outro composto pode estimular a desagregação dos PQs induzindo o aumento na intensidade 

da sua luminescência e do seu tempo de vida, provocando um aumento na contribuição dos 
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tempos longos do decaimento da luminescência associados com a superfície do PQ. Essas rela-

ções entre o tipo de interação do PQ e da PPh podem ser extrapoladas aos sistemas que contêm 

PQ na presença de estruturas nano-organizadas. 

Palavras-chave: 1. Ponto quântico. 2. Fotossensibilizador orgânico. 3. Transferência de energia. 

4. Transferência de carga. 5. Sistema biomimético nano-organizado. 6. Fotoquimioterapia e Di-

agnóstico por fluorescência. 
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Abstract 

PARRA,G. G. Interaction of quantum dots with organic photosensitizers in the presence of nano-

organized structures. 2015. 148p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

The success of cancer treatment depends on the diagnosis and treatment in the early stages of 

the disease. This stimulates the research for new methods of sensitive diagnosis and technically 

simple treatment. Among these methods, the Optical Bioimaging by fluorescence (OBI) and 

Photochemotherapy (PCT) attract special attention, being non-invasive, sensitive and friendly 

use. The photosensitizers (PS) currently used in the OBI-PCT are organic dyes, which have some 

drawbacks such as photochemical instability and low selectivity. Quantum Dots (QD) are prom-

ising candidates to replace the classic PS being photostable, present broad and intensive spec-

trum of optical absorption and luminescence and, high quantum yield. Therefore the interac-

tion between QDPS and the classic PS can increase the efficiency of both due to energy transfer 

between them. The aim of this work was to study the processes of organic PS interaction (por-

phyrins PPh, TMPyP and TPPS4) with QDs (CdTe and CdSe/ZnS), functionalized with different 

groups in aqueous solution and in the presence of nano-organized models of biological struc-

tures with order to evaluate its potential for use in Photochemotherapy and Optical Bioimaging. 

We devote special attention to energy transfer processes and cargo between the QDs and PS. 

The QDs effectively interact with PPh, whose interaction is manifested by changes in the inten-

sity and profile of spectra and luminescence decay curves of QD and the porphyrin, the linear 

size of the scattering particles in the solution, the zeta potential among other spectroscopic 

and physical chemistry parameters. Within the homogeneous aqueous solutions, QD and PPh 

can form mixed aggregates (QD&PPh&QD) or simple (QD&PPh) and the interaction between 

them is carried out through short mechanisms and/or long range, depending on the functional 

group of the QD. However, the repulsive electrostatic interaction between the QD and another 

compound may stimulate the breakdown of QDs inducing the increase in the intensity of their 

luminescence and its lifetime, causing an increase in the contribution of long time decay of the 



x 

luminescence associated with the surface of QD. These relationships between the type of in-

teraction of the QD and PPh can be extrapolated to systems containing QD in the presence of 

nano-organized structures. 

Keywords: 1. Quantum Dots. 2. Photosensitizer. 3. Energy transfer. 4. Charge transfer. 5. Nano-

organized system. 6. Photochemotherapy and Optical bioimaging. 
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Capítulo 1 – Introdução 

sucesso de tratamento de câncer depende do seu diagnóstico nas etapas iniciais de apa-

recimento do tumor. Um dos métodos de diagnóstico, não invasivo, sensível e tecnica-

mente simples, permite detectar e acompanhar o processo de tratamento em tempo real é o 

diagnóstico por fluorescência (DPF) [1,2]. A eficiência desse método é maior quando o com-

posto fotoativo (fluoróforo, FL) usado possui alta afinidade seletiva com o tecido tumoral, alto 

rendimento quântico de fluorescência sob ação da luz UV-Visível, alta fotoestabilidade e não 

tóxico no escuro. 

 O tratamento do câncer através da fotoquimioterapia (FQT) [3] baseia-se na introdução 

no organismo do paciente de um composto fotoativo (fotossensibilizador, FS), que deve possuir 

alta absorção óptica na região espectral com 600 nm < < 800 nm (“janela terapêutica”) [4,5] 

e produzir sob ação dessa luz espécies ativas que induzem a morte celular, possuir afinidade 

seletiva com o tecido tumoral, ser fotoestável e não tóxico no escuro. 

 Além de diagnóstico e tratamento de câncer os métodos DPF e FQT são aplicados com 

sucesso no tratamento de outras doenças, tais como psoríase [6], leishmaniose [7] e tratamen-

tos odontológicos [8]. 

 O desenvolvimento desses métodos estimula a busca por novos FL de FS não tóxicos e 

biocompatíveis que, ao serem excitados na região espectral do UV-Visível emitam fluorescência 

intensa e específica e/ou produzem espécies reativas. 

 Os FS e FL, empregados atualmente FQT e DPF, são em sua maioria, compostos orgâni-

cos. Apesar das vantagens do uso desses compostos, existem algumas inconveniências. Utiliza-

dos como FL tais compostos ao serem excitados podem produzir espécies reativas, por exem-

plo, radicais livres, induzindo várias consequências indesejáveis, como a clivagem da molécula 

de DNA [3], modificação da estrutura de proteínas [9,10], ou sofrem fotodegradação dimi-

nuindo o rendimento quântico de fluorescência. Este último efeito é importante também para 

seu uso como FS, pois devido a sua fotodegradação eles perdem sua fotoatividade ou podem 

produzir fotoprodutos tóxicos. Outra desvantagem, os FS orgânicos atualmente empregados 

possuem baixa absorção óptica na janela terapêutica. Além disso, os FS orgânicos possuem 

uma tendência de se agregar em meios aquosos [11,12], diminuindo a eficiência dos FS nas 

O 
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aplicações em FQT e DPF devido à diminuição dos rendimentos quântico e tempos de vida dos 

seus estados excitados. Para minimizar o efeito de agregação costuma-se utilizar baixas con-

centrações de FS tendo por acarretar a diminuição drástica da absorção do sistema. Logo, vê-

se a necessidade de buscar alternativas para que mesmo em baixas concentrações os FS e FL 

possam ter atividade elevada. 

 Uma maneira viável de resolver esse problema é a transferência da energia de excitação 

de uma molécula doadora de energia (D) para molécula de FS ou de FL, cujo resultado final 

seria o aumento na intensidade de fluorescência para o caso do FL ou a formação de espécies 

reativas pelo FS. 

 Os Pontos Quânticos (PQ), ou Quantum Dots (QD) na sigla em inglês (Figura 1), nano-

cristais semicondutores, são caracterizados por amplo e intenso espectro de absorção óptica, 

fluorescência (ou luminescência) com alto rendimento quântico (0,4 ≤ fl ≤ 0,8) e espectro bem 

estreito (FWHM < 40 nm)com a posição do máximo bem definido [13], e fotoestabilidade. Por 

esses motivos os PQ são considerados candidatos promissores a serem utilizados como FL – 

marcadores de estruturas celulares, imagens in vivo e diagnóstico por fluorescência [14–16] – 

ou como doadores para os atuais FS utilizados em FQT [17–19]. Estudos recentes mostraram 

que os pontos quânticos podem transferir sua energia de excitação para outras moléculas [18–

26]. Além da transferência de energia é possível o processo de transferência de carga entre PQ 

e FS [20,27,28], estimulando a fotodecomposição tanto dos PQ quanto dos FS através da for-

mação de radicais livres. Tudo isso estimula tanto os estudos de próprios PQs, como os estudos 

da interação entre PQ e FL/FS orgânicos em meios biológicos ou modelos. 

 Analisando a Figura 1, pode-se fazer um paralelo entre átomos e PQ. No limite do con-

finamento quântico forte (explicado posteriormente na Seção 2.3.4), o espectro de absorção 

ótica do PQ, assim como suas propriedades eletrônicas, é determinado pelo número de átomos 

(através do tamanho do PQ). Paralelamente, um átomo possue espectro discreto, dependente 

de seu número atômico.  



Introdução26 

 

Figura 1. O esquema estrutural “core-shell” é o mais comum em nanocristais semicondutores. Os PQ são com-
postos por um núcleo revestido por uma capa (shell) de outro material semicondutor. Esse tipo de abordagem 
permite o aumento do rendimento quântico dos PQ. 

 Os PQ são compostos inorgânicos que contém elementos (cádmio, selênio, telúrio, 

chumbo, gálio etc.) cuja citotoxicidade pode ser significativa mesmo em baixas concentrações. 

Tanto os PQ que apresentam apenas o núcleo (CdSe, CdTe, etc.) quanto os que possuem o 

núcleo envolvido por uma "concha" (CdSe/ZnS, por exemplo) podem liberar esses metais tóxi-

cos na forma de íons (Cd2+ e Se2-) quando expostos a oxidações promovidas pelo ambiente 

[29,30]. 

 A funcionalização da superfície do PQ por alguns grupos funcionais reduz o contato do 

núcleo e da concha de PQ com o ambiente, diminuindo a degradação do PQ e sua citotoxici-

dade. Além de diminuir a toxidade do PQ a escolha de grupos funcionais biocompatíveis au-

menta a afinidade do PQ com tecidos e células. Mais do que isso, o uso de grupos funcionais 

específicos, como, por exemplo, aptâmeros, pode aumentar sua afinidade com os locais dese-

jáveis do organismo, aumentando sua localização e transporte seletivos ("drug delivery") [31]. 

 Seguindo a teoria, a eficiência do processo de transferência de energia depende da dis-

tância entre doador e aceitador de energia [32]. Na interação com estruturas nano-organizadas 

a distância entre o doador e o aceitador, devido a ligação com essas estruturas, pode ser dife-

rente daquela em solução homogênea, e essa ligação vai influenciar a eficiência do processo 

de transferência de energia ou de carga. Tudo isso torna importante o estudo mais profundo 

dos efeitos de estruturas nano-organizadas na interação entre PQ e FS (ou FL). 

 Quando introduzido num organismo, os compostos fotoativos estarão inseridos num 

ambiente que contém estruturas nano-organizadas. Dentre essas, as membranas celulares e 

proteínas atraem um interesse especial, pois: 
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 A maioria dos processos, que incluem as células, está mediada pela membrana celular. 

 As proteínas, especialmente as albuminas, participam nos processos de transporte den-

tro de organismo, possuem alta afinidade com compostos estranhos ao organismo; 

 Devido à complexidade da estrutura das membranas naturais como passo inicial do es-

tudo da interação da membrana com compostos estranhos e seu efeito nos processos entre 

eles, geralmente são usados modelos simplificados de membrana. Entre esses modelos, encon-

tram-se micelas [33,34], vesículas [35,36] e monocamadas de Langmuir formadas de fosfolipí-

dios [37,38]. 

 Para estudo da interação com proteínas geralmente são utilizadas soluções aquosas ho-

mogêneas para as albuminas [39–43]. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é estudar os processos da interação de fotossensibilizadores 

orgânicos– as porfirinas meso-tetrasulfonatofenil (TPPS4) e meso-tetrametilpiridil (TMPyP), 

amplamente estudados no grupo de Fotobiofísica do Depto. de Física da FFCLRP-USP – com 

pontos quânticos (CdTe e CdSe/ZnS), funcionalizados com diferentes grupos, em solução 

aquosa e na presença de modelos nano-organizados de estruturas biológicas com a finalidade 

de avaliar seu potencial para aplicação em Fotoquimioterapia e Diagnóstico por Fluorescência. 

A atenção principal será dedicada para os processos de transferência de energia e de carga 

entre os pontos quânticos e os fotossensibilizadores orgânicos. 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Estudar os efeitos da interação entre PQ e FS nas características dos pontos quânticos 

o PQ com superfície funcionalizada por 

 Ácido mercaptopropiônico (MPA) 

 Polietileno glicol (PEG) 

 Cisteína (Cys) 

 Estudar os efeitos da interação entre PQ e FS nas características dos fotossensibilizado-

res orgânicos 

o Carga: negativa (TPPS4) e positiva (TMPyP) 

 Estudar os efeitos da interação entre PQ e FS mediadas pelas estruturas biológicas 

nano-organizadas 

o Albumina do Soro Bovino (BSA) 

o Monocamadas de Langmuir e filmes Langmuir-Blodgett formados de fosfolipí-

dios:  

 1,2-Dimiristoil-sn-glicero-3-fosfato (DMPA) de caráter aniônico 

 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC) de caráter zwiteriônico 

 Os fosfolipídios acima citados foram escolhidos porque os PCs são com-

ponentes importantes das células de mamíferos, e o DMPA devido à sua 

utilidade para a deposição de filmes Langmuir-Blodgett (LB) [44]. 
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Capítulo 2 – Pontos Quânticos 

s pontos quânticos (PQ) são as nanopartículas de semicondutores. Os PQ possuem ca-

racterísticas ópticas únicas: absorvendo a energia luminosa em ampla região espectral 

de ultravioleta até infravermelho próximo, eles emitem a fluorescência em uma banda espec-

tral estreita, cuja posição do máximo depende tanto do tamanho do nanocristal como do tipo 

de semicondutor empregado. As propriedades fotofísicas singulares dos pontos quânticos são 

originadas a partir do confinamento quântico do par elétron-buraco. Neste capítulo, apresen-

taremos de forma geral os pontos quânticos. Abordaremos, os conceitos fundamentais da Me-

cânica Quântica envolvidos nas propriedades fotofísicas singulares dos pontos quânticos, e 

como essas propriedades únicas impactam em áreas diversas como as ciências da vida, meio-

ambiente e energia. Este capítulo foi escrito utilizando como base, principalmente, dois livros 

texto Ref. [45] e Ref. [46]. 

2.1 Pontos Quânticos – Visão Geral 

No início dos anos 1980 PQ com propriedades óticas singulares foram descritas, independen-

temente, por Aleksey Ekimov (ex-URSS), Louis Brus (EUA) e Arnim Henglein (Alemanha) [47,48]. 

Ekimov descreveu o comportamento de tais nanocristais em uma matriz vítrea enquanto que 

Brus e Henglein descreveram nanopartículas sintetizadas em uma suspensão coloidal aquosa. 

O uso dessas nanopartículas tem impactado áreas como energia, meio-ambiente, e optoele-

trônica. Em 2008 o montante gerado por produtos que possuíam em sua composição pontos 

quânticos foi de 28,6 milhões de dólares e estimava-se que em 2013 essa quantia atingiria 721 

milhões de dólares, impulsionado principalmente pelo setor de optoeletrônicos [49]. Hoje em 

dia já existem testes comerciais para marcação de organelas celulares, lâmpadas, TVs com tec-

nologia ultra-HD (ultra-High Definition) e inúmeros dispositivos que empregam pontos quânti-

cos. Porém, o preço da fabricação (U$3.000 a $10.000 por grama), as condições de síntese 

O 
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(temperaturas altas) e o rendimento dessa síntese são as principais barreiras para a populari-

zação do uso desses nanocristais. Especialistas do setor de energia solar estimam que o preço 

deve diminuir entre 100 e 1000 vezes para que o setor possa beneficiar-se dos PQ na fabricação 

de painéis fotovoltaicos [49]. 

 

Figura 2. Pontos quânticos de CdSe/ZnS emitem fluorescência em diferentes comprimentos de onda conforme 
seu tamanho varia (A). O confinamento quântico dos elétrons nesses nanocristais seria o responsável por tal 
comportamento. (B Previsão de mercado para dispositivos nas diferentes áreas que utilizam PQ. Adaptado de 
[49]. 

 Os PQ possuem características ópticas únicas: absorvendo intensivamente a energia lu-

minosa (coeficiente de absorção molar  106-105 M-1 cm-1) em região espectral de ultravioleta 

até infravermelho próximo, eles emitem a fluorescência em uma banda espectral estreita (Full 

Width at Half Maximum, FWHM < 40nm), cuja posição do máximo depende tanto do tamanho 

do nanocristal como do tipo de semicondutor utilizado (ZnS, CdS, CdSe, CdSe/ZnS, CdTe ou 

InAs, por exemplo) [13]. O rendimento quântico da fluorescência (fl) de PQ pode ultrapassar 

0,8 [50], competindo com os fluoróforos orgânicos mais eficientes, tais como fluoresceína, ro-

damina, etc. Isso permite empregá-los como sondas fluorescentes em concentrações extrema-

mente baixas. Além disso, os PQ possuem alta fotoestabilidade, o que permite utilizá-los por 

um longo período de tempo sem perda de sua eficiência. O amplo espectro de absorção óptica 

dos PQ é uma boa oportunidade para utilizar as fontes de iluminação com espectros de emissão 

diferentes e o seu alto rendimento quântico de fluorescência é vantajoso para a transferência 

da energia de excitação para outro fluoróforo. 
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Figura 3. Exemplos de alguns tipos de pontos quânticos com seus respectivos tamanhos em função do compri-
mento de onda de emissão de luminescência (A) e pontos quânticos de tamanhos diferentes – mesmo material 
CdSe/ZnS – excitados por uma fonte monocromática (linha azul clara) (B). Retirado de [16]. 

 Por outro lado, os PQ são formados de elementos inorgânicos (cádmio, selênio, telúrio, 

chumbo, gálio etc.) cuja citotoxicidade pode ser significativa mesmo em baixas concentrações. 

Tanto os PQ que apresentam apenas o núcleo (CdSe ou CdTe, por exemplo) quanto os que 

possuem o núcleo cobertos com uma "concha" (CdSe/ZnS, por exemplo) podem liberar esses 

metais tóxicos na forma de íons (Cd2+ e Se2-) quando expostos a oxidações promovidas pelo 

ambiente [29,30,51]. Contudo, caso haja um encapsulamento do PQ por um sistema biocom-

patível, a degradação do PQ e, consequentemente, sua citotoxicidade podem ser minimizadas. 

Além de diminuir a toxidade do PQ essa incorporação gera sua compatibilidade com tecidos e 

células. Uso de compostos específicos, aptâmeros, por exemplo, para funcionalizar os PQ pode 

aumentar sua afinidade com os locais escolhidos do organismo, possibilitando seu transporte 

seletivo ou "drug delivery" [31]. 

 

Figura 4. Esquema da utilização dos PQ para entrega e tratamento seletivo de doenças. Ao ligar-se com a droga 
a luminescência do PQ é suprimida. A superfície funcionalizada do PQ confere a seletividade à nanopartícula, 
facilitando a internalização do PQ na célula. O ponto quântico é ativado através de luz, liberando a droga dese-
jada. O ponto quântico pode ser utilizado como localizador de células doentes contribuindo para o diagnóstico 
e concomitantemente o tratamento da doença. Retirado de [31]. 
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 Todas essas propriedades tornam os PQ sondas fluorescentes quase ideais, o que esti-

mula a sua aplicação para o estudo tanto para estruturas celulares quanto para biomoléculas 

[16,52–54]. 

 O uso de diferentes grupos funcionais como PEG (polietilenoglicol), MPA (ácido mer-

captopropiônico), cisteína, anticorpo, etc. ou deestabilizantes empregados na síntese como 

TOPO (Trioctylphosphine Oxid, na sigla em inglês), TGA (Thioglycolic Acid, na sigla em inglês) 

altera o tamanho do ponto quântico embora sem deslocar o máximo da emissão, mas pode 

diminuir seu rendimento quântico. Caso as funcionalizações sejam levadas em consideração, o 

diâmetro hidrodinâmico do PQ pode atingir até 60 nm [55]. Assim a inclusão de grupos funcio-

nais aumenta a distância entre a região do PQ onde se localiza a energia de excitação e outras 

moléculas que diminui a probabilidade da transferência de energia ou do elétron do PQ para 

essa molécula. 

 

Figura 5. Aplicação dos PQ em medicina e biologia. Uso dos PQ no diagnóstico por luminescência para doenças 
como o câncer e uso como sonda luminescente em biologia celular. Pontos quânticos de tamanhos variados 
podem ser utilizados concomitantes para diagnosticar diferentes órgãos e organelas celulares. Retirado de [14]. 

2.2 Estruturas com Dimensões Nanométricas: de Quantum Wells a Quantum Dots  

Ao diminuir uma dimensão do bulk essa dimensão pode se tornar da mesma ordem de gran-

deza ou menor do que comprimento de onda de Broglie dos elétrons (e), buracos (h) ou raio 

de Bohr do éxciton (aB), mas ainda maior do que estrutura do bulk(aL). Em tal estrutura de 

escala reduzida, as excitações elementares – que discutiremos a seguir – poderão ser descritas 
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segundo a Mecânica Quântica, implicando na quantização do movimento na direção do eixo de 

confinamento e num movimento contínuo nas demais direções. 

 Nessa situação o elétron, o buraco ou o éxciton estão em confinamento quântico, se-

melhante ao descrito nas seções anteriores para uma partícula em uma caixa ou o átomo de 

hidrogênio. 

2.2.1 Densidade de Estados em Estruturas de Dimensões Nanométricas 

Nesta seção, iremos discutir quantitativamente a densidade de estados (DOS) em função da 

dimensão da estrutura avaliada. Compreender a densidade de estados é importante para en-

tender as propriedades espectroscópicas e óticas de estruturas nanométricas, em especial os 

pontos quânticos. 

 A condição de contorno para um cristal unidimensional é dada por 𝑘 = 2𝜋𝑛/𝐿, sendo 

n o número de átomos desse cristal e L o comprimento do cristal. Aqui cabe um paralelo com 

o problema de uma partícula em uma caixa, no qual𝑘 = 𝜋𝑛/𝑎. No caso do cristal unidimensi-

onal a fase da função de onda tem que ser a mesma para as duas extremidades do cristal, já 

para a partícula em uma caixa a probabilidade de encontrar essa partícula nos limites da caixa 

tem de ser zero. 

 Para um cristal unidimensional, isto significa que n (o número de átomos do cristal) é 

dado por 𝑘𝐿/2𝜋. Com dimensionalidade arbitrária (D), esta equação diz: 

𝑛 = 𝑘𝐷 (
𝐿

2𝜋
)
𝐷

 (2.1) 

O número de estados por intervalo de energia (dn/dE) pode ser escrito como: 

𝑑𝑛

𝑑𝐸
=
𝑑𝑛

𝑑𝑘

𝑑𝑘

𝑑𝐸
 (2.2) 

Derivando a equação 2.1 em relação a kD e combinando com a equação 2.2, tem-se 

𝑑𝑛

𝑑𝐸
= (

𝐿

2𝜋
)
𝐷 𝑑𝑘𝐷
𝑑𝐸

 (2.3) 

Assumindo o modelo de partículas livres, a relação entre o número de onda k e a energia E é 

dada por (A.11), logo 
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𝐸 = ℏ2𝑘2 2𝑚⁄ ⇒
𝑑𝑘

𝑑𝐸
=
𝑚

ℏ2𝑘
 (2.4) 

Portanto, normalizando pelo volume, tem-se 

𝐷𝑂𝑆(𝐸) =
1

𝐿𝐷
(
𝐿

2𝜋
)
𝐷 𝑚

ℏ2𝑘

𝑑𝑘𝐷
𝑑𝑘
 (2.5) 

sendo D o índice da dimensão do sistema na qual a densidade de estados eletrônicos é calcu-

lada. 

 Portanto, partindo da equação 2.5 pode-se estabelecer a densidade eletrônica de esta-

dos para os quatro casos: 3D, 2D, 1D e 0D. 

Bulk: estrutura tridimensional (3D), esfera de raio k, onde não há restrição para a mobilidade 

de elétrons, buracos e éxcitons. 

𝐷𝑂𝑆3(𝐸)𝑑𝐸 =
1

4𝜋4
(
2𝑚

ℏ2
)

3

2

(𝐸 − 𝐸𝑔)
1

2𝑑𝐸 (2.6) 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸 = 𝐸𝑔 + ℏ
2𝑘2 2𝑚⁄ 𝑒 𝐸𝑔 ≡ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐺𝑎𝑝 

Quantum Well: estrutura bidimensional (2D), círculo de raio k, restrição de mobilidade em uma 

dimensão 

𝐷𝑂𝑆2(𝐸)𝑑𝐸 =
1

𝜋

𝑚

ℏ2
𝑑𝐸 (2.7) 

Quantum Wire: estrutura unidimensional (1D), linha de comprimento k, restrição de mobilidade 

em duas dimensões 

𝐷𝑂𝑆1(𝐸)𝑑𝐸 =
1

2√2𝜋

ℏ

𝑚1/2
(𝐸 − 𝐸𝑔)

−1/2
𝑑𝐸 (2.8) 

Quantum Dot: caso adimensional (0D), a densidade de estados é descrita como uma série de 

funções . Neste caso existe restrição da mobilidade de elétrons, buracos e éxcitons em todas 

as três direções. Caracteriza-se por um estado quase-adimensional no qual ocorre o confina-

mento quântico de elétrons, buracos e éxcitons. 

 As quatro relações para a densidade de estados estão resumidas na Figura 6. A forma 

da dependência da densidade de estados de energia depende da dimensionalidade do sistema. 

Cada dimensão tem uma densidade de estados que depende de maneira diferente em relação 

a k, porém, no caso da energia há uma dependência em k2: 

𝐸(𝒌) = 𝐸𝑛 +
ℏ2(𝑘𝑥

2 + 𝑘𝑦
2)

2𝑚𝑒,ℎ
 (2.9) 
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Figura 6. Densidade de estados para sistemas com 3 dimensões (a), 2 dimensões (b), 1 dimensão (c) e quase-
zero-dimensão (d). Retiradode [56]. 

2.2.2 Elétrons, Buracos e Éxcitons 

Ao descrevermos excitações em cristais devemos descrever as excitações elementares, nas 

quais estão incluídas as dos elétrons (e) na banda de condução (banda ocupada de maior ener-

gia) e dos buracos (h) na banda de valência (banda desocupada de menor energia). Elétrons na 

banda de condução de um cristal podem ser descritos como partículas carregadas de carga -e, 

spin ½, massa 𝑚𝑒
∗  e quase-momento ℏ𝑘. Os parâmetros de um elétron que são mantidos tanto 

no vácuo quanto em um cristal são a carga e o spin. Por isso, quando tratamos elétrons na 

banda de condução utiliza-se a aproximação para o problema de muitos-corpos, o qual trata 

de interações entre um número grande de núcleos positivos e elétrons negativos, substituindo 

as muitas interações entre as partículas por um número reduzido de interações entre quase-

partículas. Uma vez que os elétrons na banda de condução são a excitação elementar primária, 

os buracos na banda de valência são a excitação elementar secundária em um cristal. Um bu-

raco é uma quase-partícula relativa a um ensemble de elétrons na banda de valência na qual 
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um elétron foi removido para a banda de condução, por exemplo. Essa excitação é caracteri-

zada por uma carga positiva +e, spin ½, massa efetiva 𝑚ℎ
∗  geralmente maior que 𝑚𝑒

∗  e um 

quase-momento próprio. 

 O estado fundamental do sistema não contém elétrons na banda de condução nem bu-

racos na banda de valência. O primeiro estado excitado (criação de um par elétron-buraco) é o 

estado com um elétron na banda de condução e um buraco na banda de valência, e essa tran-

sição pode ser induzida pela absorção de fótons. 

 

Figura 7. Processo vertical de absorção de um fóton resultando na formação de um par elétron-buraco (a) e 
outra resentação do processo apresentado em (a). Retirado de [45]. 

Aplicando a conservação de energia e de momento, tem-se 

ℏ𝜔 = 𝐸𝑔 + 𝐸𝑘𝑖𝑛,𝑒 + 𝐸𝑘𝑖𝑛,ℎ (2.10) 

ℏ𝒌 = ℏ𝒌𝑒 + ℏ𝒌ℎ (2.11) 

dos quais ℏ𝜔 é a energia do fotón, Eg a energia da banda proibida (Gap), Ekin,e e Ekin,h são as 

energias cinéticas do elétron e do buraco na camada de condução e valência, respectivamente. 

Já ℏ𝑘 é o momento do fóton, elétron e do buraco, respectivamente. A energia do Gap corres-

ponde à energia mínima para criação de um par e-h e é dada pela diferença entre o máximo da 

energia da banda de valência (Ekin,h) e o mínimo da banda de condução (Ekin,e): 𝐸𝑔 = 𝐸𝑘𝑖𝑛,𝑒 −

𝐸𝑘𝑖𝑛,ℎ. 

 Sendo o momento do fóton muito pequeno e, portanto, desprezível podemos conside-

rar apenas as transições verticais, como ilustrado na Figura 7a. Esse processo também pode ser 

representado como na Figura 7b. O processo reverso, ou seja, a aniquilação do par e-h e a 

criação de um fóton também é possível ocasionando o processo de luminescência. Vale lem-

brar que a conservação do momento resulta na regra de seleção ótica, ou seja, caso o momento 
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não seja conservado não há formação do fóton e consequentemente não existe processo de 

luminescência. 

 Similarmente ao Apêndice A, seção A.4, podemos tratar a interação e-e e h-h como na 

equação A.21, adicionando um termo correspondente à interação Coulombiana ao par e-h. 

Essa quase-partícula formada a partir do par e-h recebe o nome de éxciton e é semelhante ao 

estado fundamental do átomo de hidrogênio (núcleo e elétron). Logo, o Hamiltoniano desse 

sistema pode ser escrito como 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚𝑒∗
∇𝑒
2 −

ℏ2

2𝑚ℎ
∗ ∇ℎ

2 −
𝑒2

𝜀|𝒓𝒆 − 𝒓𝒉|
 (2.12) 

A equação 2.12 leva em consideração a constante dielétrica do cristal 𝜀 ≠ 1, e as massas do 

elétron e do buraco. Consequentemente, um éxciton também é caracterizado por um raio de 

Bohr e pela energia de Rydberg 

𝑎𝐵
∗ =

𝜀ℏ2

𝜇𝑒2
= 𝜀

𝑚0
𝜇
∙ 0,592 Å (2.13) 

para1 𝜇⁄ = 1 𝑚𝑒
∗⁄ + 1 𝑚ℎ

∗⁄  a massa reduzida do par elétron-buraco. 

𝑅𝑦
∗ =

𝑒2

2𝜀𝑎𝐵
=
𝜇𝑒4

2𝜀2ℏ2
=
𝜇

𝑚0

1

𝜀2
∙ 13,6 𝑒𝑉 (2.14) 

 Os valores obtidos na equações 2.13 e 2.14 diferem dos obtidos para o átomo de hidro-

gênio por dois motivos: 1) a massa reduzida do par elétron-buraco é menor do que a massa do 

elétron m0; 2) a constante dielétrica do cristal é muito maior que a constante dielétrica do 

vácuo. Valores de aB e Ry para semicondutores usuais são respectivamente 10-100 Å e 1-100 

meV. 

 Os éxcitons podem ser classificados em éxciton de Wannier-Mott e de Frenkel, depen-

dendo das propriedades do material. 

 O éxciton de Wannier-Mott [57]é característico de semicondutores com Gap de energia 

pequeno e constante dielétrica grande. Esse tipo de éxciton é gerado devido a blindagem do 

campo elétrico de elétrons e dos buracos pelas cargas de polarização do material, consequen-

temente reduzindo a interação eletrostática entre essas partículas. O éxciton de Wannier-Mott 

possui raio maior que o espaçamento da rede cristalina. Esse resultado incorpora o potencial 

da rede na massa efetiva do par elétron-buraco. Por causa disso, a massa efetiva do par elétron-
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buraco torna-se menor e somando-se a blindagem causada pela interação eletrostática, a ener-

gia de ligação entre o elétron e o buraco neste éxciton é da ordem 0,01 eV, muito menor que 

a energia encontrada para um átomo de hidrogênio. 

 Entretanto, o éxciton de Frenkel [58]é frequentemente associado a materiais com cons-

tante dielétrica pequena e com interações eletrostáticas fortes entre o elétron e o buraco, fa-

zendo com que a energia de ligação elétron-buraco seja da ordem 0,1 a 1 eV. Este tipo de 

éxciton é formado, principalmente, em moléculas orgânicas e cristais contendo essas molécu-

las aromáticas – porfirinas, antraceno, e fulerenos, por exemplo – e também é conhecido como 

éxciton molecular. 

 Como dito anteriormente, o momento de um fóton pode ser desprezado, e dessa forma 

a criação do éxciton pode ser descrita com energias discretas tal qual, 

𝐸𝑛 = 𝐸𝑔 −
𝑅𝑦
∗

𝑛2
 (2.15) 

 Éxcitons podem ser descritos como um gás de bósons com distribuição de energia se-

gundo a estatística de Bose-Einstein. Para uma dada temperatura T, a concentração de éxcitons 

nexc, elétrons e buracos livres n = ne = nh é dada pela equação de Saha 

𝑛𝑒𝑥𝑐 = 𝑛
2 (
2𝜋ℏ2

𝑘𝑇

𝑚𝑒
∗ +𝑚ℎ

∗

𝑚𝑒
∗𝑚ℎ

∗ )

3/2

𝑒𝑅𝑦
∗ 𝑘𝑇⁄  (2.16) 

Para 𝑘𝑇 ≫ 𝑅𝑦
∗  a maioria dos éxcitons estarão na forma ionizada e as propriedades eletrônicas 

do cristal são determinadas pelos elétrons e buracos livres. Para 𝑘𝑇 ≤ 𝑅𝑦
∗  uma parcela signifi-

cativa dos pares e-h existem no estado fundamental. 

2.2.3 Confinamento Quântico Fraco 

Os estudos de confinamento quântico em nanocristais semicondutores são realizados para na-

nocristais com tamanho menor ou igual a 10 nm de diâmetro. Para tamanhos maiores que 10 

nm, não são observados efeitos quânticos. Isso porque para  ≥ 10 e  0,01-0,01m0, o raio do 

éxciton é da ordem de 𝑎𝐵
∗~1 − 10 𝑛𝑚 e a sua energia de ligação varia entre 0,1-10-3 eV, como 

observado através das equações 2.13 e 2.14. 
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 Daí notamos a importância da introdução do conceito de massa efetiva (𝑚𝑒
∗  e 𝑚ℎ

∗ ) para 

tratar o problema quanticamente em nanocristais. Nesse caso, consideramos os nanocristais 

como receptáculos de elétrons e buracos dos quais 𝑚𝑒
∗  e 𝑚ℎ

∗  são as mesmas em um cristal ideal 

(rede cristalina infinita) de igual estequiometria, ou seja, a massa efetiva é isotrópica. 

 O confinamento quântico fraco [13]ocorre quando o raio (a), do ponto quântico é pe-

queno o suficiente porém permanece algumas vezes maior que o raio de Bohr do éxciton (aB). 

Neste caso, há a quantização do movimento do centro de massa do éxciton. O centro de massa 

do éxciton pode ser descrito como uma partícula com centro de massa sem carga e massa total 

𝑀 = 𝑚𝑒
∗ +𝑚ℎ

∗ . Neste caso, podemos ignorar a atração Coulombiana, porque a energia cinética 

de localização é muito maior. A energia cinética de um éxciton é obtida a partir de sua lei de 

dispersão, dada pela equação 2.9, em um cristal. Substituindo me,h por M na equação 2.9 e 

substituindo a energia cinética de um éxciton livre pela solução obtida para um partícula em 

uma caixa esférica (equação 2.14), temos 

𝐸𝑛𝑚𝑙 = 𝐸𝑔 −
𝑅𝑦
∗

𝑛2
+
ℏ2𝜒𝑚𝑙

2

2𝑀𝑎2
 (2.17) 

A equação 2.17 representa a energia de um éxciton para o caso do confinamento quântico 

fraco. 

 Os estados internos do éxciton são descritos pelo número quântico principal n na equa-

ção 2.17. Neste caso n representa a interação Coulombiana entre o elétron e o buraco do éxci-

ton. Os outros números quânticos m e l representam os estados externos do éxciton, os quais 

estão conectados com o movimento do centro de massa na presença de uma barreira externa. 

 Logo, o estado de menor energia do éxciton é dado por n = 1, m = 1 e l = 0. Assim, a 

equação 2.17 fica 

𝐸1𝑆1𝑠 = 𝐸𝑔 − 𝑅𝑦
∗ +

𝜋2ℏ2

2𝑀𝑎2
= 𝐸𝑔 − 𝑅𝑦

∗ [1 −
𝜇𝑒,ℎ
𝑀
(
𝜋𝑎𝐵
𝑎
)
2

] (2.18) 

Ao último membro da equação 2.18 pode-se atribuir o deslocamento para o azul conforme o 

tamanho do ponto quântico diminui. No caso do confinamento quântico fraco 𝑎 ≫ 𝑎𝐵, e por-

tanto menor é o deslocamento quando comparado a 𝑅𝑦
∗  [59]. 

 Como já dissemos anteriormente, o momento de um fóton pode ser desprezado, logo, 

a absorção de um fóton gerará apenas éxcitons com estado l = 0 e ∆𝑚 = ±1. Como conse-

quência disso podemos reescrever a equação 2.17 para 𝜒𝑚0 = 𝜋𝑚 [59]: 

𝐸𝑛𝑚 = 𝐸𝑔 −
𝑅𝑦
∗

𝑛2
+
𝜋2ℏ2

2𝑀𝑎2
𝑚2 (2.19) 
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A equação 2.19 indica que a diferença de energia entre os estados subsequentes de um ponto 

quântico decresce conforme m aumenta. 

2.2.4 Confinamento Quântico Forte 

O caso do confinamento quântico forte [13] possui a condição 𝑎 ≪ 𝑎𝐵, no qual o raio (a) do 

ponto quântico é muito menor do que o raio de Bohr do éxciton. Isso significa que o confina-

mento tanto do elétron quanto do buraco não tem estados ligados que correspondem a um 

éxciton que possa ser abordado similarmente ao problema do átomo de hidrogênio (núcleo 

positivo = buraco e elétron negativo), ou seja, a energia cinética de ponto zero é muito maior 

que 𝑅𝑦
∗ . Portanto, no limite de 𝑎 ≪ 𝑎𝐵 o movimento dos elétrons e dos buracos podem ser 

tratados como o movimento de partículas livres ignorando a interação Coulombiana e-h. Aqui 

cabe uma ressalva de que a energia provinda da interação Coulombiana não é zero, ela foi 

apenas ignorada. No final desta seção daremos a resposta para essa questão. 

 Tomando os limites impostos no parágrafo anterior, a energia cinética para uma partí-

cula livre, elétron e buraco, é dada pela equação 2.17 com 𝑅𝑦
∗ 𝑛2⁄ = 0: 

𝐸𝑛𝑙
𝑒 = 𝐸𝑔 +

ℏ2𝜒𝑛𝑙
2

2𝑚𝑒𝑎2
 (2.20) ⇒ 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛 

𝐸𝑛𝑙
ℎ =

ℏ2𝜒𝑛𝑙
2

2𝑚ℎ𝑎
2
 (2.21) ⇒ 𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜 

A conservação de momento e energia resulta nas regras de seleção as quais permitem apenas 

transições óticas para elétrons e buracos com o mesmo número quântico principal e secundá-

rio (n e l). Levando-se em consideração as regras de seleção, o espectro de absorção ótica dos 

pontos quânticos reduz a um conjunto discreto de bandas, com picos em: 

𝐸𝑛𝑙 = 𝐸𝑔 + (
ℏ2

2𝜇𝑎2
)𝜒𝑛𝑙

2  (2.22) 

Por essa razão os pontos quânticos, também, são chamados de “átomos artificiais” por apre-

sentarem espectro discreto de absorção controlado pelo número de átomos no PQ (tamanho 

do PQ) da mesma forma que o espectro de absorção dos átomos é controlado pelo tamanho 

do núcleo (número atômico). 
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 Como dito anteriormente, a interação Coulombiano entre um elétron e um buraco não 

é nula em um ponto quântico. Pode-se, então, reescrever o Hamiltoniano considerando todas 

as interações presentes PQ: 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚𝑒∗
∇𝑒
2 −

ℏ2

2𝑚ℎ
∗ ∇ℎ

2 −
𝑒2

𝜀|𝒓𝒆 − 𝒓𝒉|
+ 𝑈(𝑟) (2.23) 

O terceiro termo da equação 2.23 é a contribuição da interação Coulombiana entre o elétron 

e o buraco e o quarto termo é o potencial de confinamento. Utilizando o potencial de confina-

mento não é necessário a normalização pela massa, como ocorrido na equação A.21. 

 A solução da equação 2.23 para o par e-h no estado fundamental (n = 1 e l = 0) é dada 

por: 

𝐸1𝑠1𝑠 = 𝐸𝑔 +
𝜋2ℏ2

2𝜇𝑎2
− 1,786

𝑒2

𝜀𝑎
 (2.24) 

 O terceiro termo da equação 2.24 é a contribuição da interação Coulombiana e-h. Ao 

compararmos esse termo com a equação 2.14 e relembrando que no limite 𝑎 ≪ 𝑎𝐵 prevalece 

o confinamento quântico forte, é facilmente notado que a interação Coulombiana não é nula 

nos pontos quânticos. Além disso, essa contribuição Coulombiana é maior no caso dos pontos 

quânticos do que para o bulk, quantum well ou quantum wire nos quais a contribuição Coulom-

biana é zero. 

 Vimos, portanto, que os PQ apresentam propriedades (óticas e eletrônicas) únicas, e 

estas são dependentes do seu tamanho (a). Essa dependência em relação ao tamanho resulta 

do confinamento quântico (tridimensional) forte alterando o gap ótico desses nanocristais se-

micondutores. 

2.3 Propriedades fotofísicas dos Pontos Quânticos  

As propriedades fotofísicas singulares dos PQ são originadas a partir do confinamento quântico 

do par elétron-buraco (éxciton) e do controle dimensional dos estados eletrônicos em semi-

condutores. O confinamento quântico surge quando a dimensão do objeto é da ordem do raio 

de Bohr do semicondutor cujo valor é próximo de dezenas de Angstroms, de 56 Å para os na-
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nocristais de CdSe, por exemplo. Assim como no problema da "partícula em uma caixa" da Me-

cânica Quântica, o confinamento quântico desse éxciton gera estados eletrônicos discreto cuja 

dependência da energia com o tamanho da partícula se dá com o inverso do raio ao quadrado. 

Isto é, quanto menor o tamanho do nanocristal maior será a diferença entre os níveis de ener-

gia, deslocando o espectro de emissão para menores comprimentos de onda. Consequente-

mente, o aumento de tamanho do PQ permite deslocar seu espectro de emissão para a região 

do IV próximo [13,16]. 

 O decaimento de luminescência dos pontos quânticos possui um perfil multiexponen-

cial, que é atribuído, segunda a literatura [13,60–63], ao decaimento não radiativo para níveis 

fundamentais dos estados excitados formados pela aniquilação de pares elétron-buraco. A exis-

tência de defeitos na superfície ou de cristalinidade pode criar níveis de energia mais profundos 

que podem atrair o elétron e/ou o buraco. A estes níveis criados a partir de defeitos na super-

fície são atribuídos os tempos de vida de luminescência longos, já os tempos curtos são atribu-

ídos aos níveis de energia dos pares elétron-buraco criados no interior do ponto quântico [64–

66]. 
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Capítulo 3 - Processos de Transferência de Energia e de Carga 

s processos de transferência de energia e de carga estão presentes nas mais variadas 

situações cotidianas. Por exemplo, na fotossíntese as clorofilas agem como antenas cap-

tando a luz solar, transmitindo sucessivamente essa energia para outros fluoróforos até chegar 

ao centro de reação fotossintética. Na indústria de dispositivos fotovoltaicos e optoeletrônicos 

a absorção de luz por elementos químicos como as terras raras ou materiais semicondutores, 

os processos de transferência de energia e de carga também são importantes. Neste caso ao 

absorver um fóton, os componentes desses dispositivos convertem energia luminosa em ener-

gia elétrica, no caso das células fotovoltaicas, ou vice-versa, no caso, por exemplo, de televiso-

res com ultra-HD. Muitas vezes esses processos têm sua eficiência aumentada através do uso 

concomitante de fotossensibilizadores. 

 Por trás dos processos de transferência de energia e de carga estão os mecanismos de 

supressão dos estados excitados. A ocorrência da supressão depende do mecanismo da inte-

ração entre as partículas envolvidas, que por sua vez depende suas propriedades químicas. 

 Neste capítulo abordaremos os aspectos gerais envolvidos nos processos de transferên-

cia de energia e de carga que governarão as interações entre os pontos quânticos e os fotos-

sensibilizadores, tema central deste trabalho. 

3.1 Supressão de estados excitados 

Qualquer processo que provoca a diminuição da concentração de moléculas de estado excitado 

pode ser considerado como supressão. A supressão é resultado de diversos processos como 

transferência de energia ou de carga, rearranjo molecular, aumento da probabilidade de dissi-

pação da energia por processo não radiativo estimulada por formação de complexo doador-

aceitador, efeito de átomo pesado ou por efeitos paramagnéticos, etc. 

 Pode-se mencionar a supressão estática e supressão dinâmica. A supressão estática se 

O 
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dá pela formação do complexo F—Q em seu estado fundamental. No caso da supressão dinâ-

mica, supressor e suprimido interagem durante o tempo de vida do estado excitado do supri-

mido e por esta interação o suprimido retorna ao estado fundamental mais rápido [32]. 

 A supressão de fluorescência tem sido utilizada em diversos estudos tais como: estru-

tura de sistemas complexos, em particular sistemas biológicos; detecção de uma variedade de 

analitos tais como, oxigênio, NO, e íons de metais pesados, etc. Por exemplo, a utilização da 

supressão de fluorescência dos pontos quânticos para a detecção de íons de Cr(III) e Cr(IV) [67]. 

Outro exemplo é a transferência de elétrons fotoinduzida (Photoinduced Electron Transfer, 

PET, na sigla em inglês) a qual é amplamente utilizada no desenvolvimento de sensores fluo-

rescentes [68]. 

A cinética de um processo de supressão da fluorescência pode ser descrita segundo os 

esquemas abaixo: 

[𝐹] + [𝑄] ⇌ [𝐹 − 𝑄] + ℎ𝜈 ⟶ [𝐹 − 𝑄]∗
𝑘𝑟
→ 𝐹 + 𝑄 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (3.1) (𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎) 

[𝐹] + ℎ𝜈 ⟶ [𝐹]∗ + [𝑄] ⟶ [𝐹] + [𝑄]∗(3.2) (𝑑𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑎) 

O ponto principal para qualquer processo de supressão é a distância entre F e Q. A ocor-

rência da distância necessária entre F e Q é determinada pela constante de difusão bimolecular 

𝑘𝑞
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

, a qual determina o sentido da reação na primeira parte da reação ([𝐹] + [𝑄]

⇌ [𝐹 − 𝑄]). 

 

Figura 8. Distâncias para difusão de um supressor Q em função do tempo. A equação é dada pela distância 

quadrática média ∆𝒙𝟐 = 𝟐𝑫𝝉, para  o tempo de vida do estado excitado do fluoróforo. Retirado de [32]. 

Os resultados de supressão, em geral, são apresentados em gráficos de I0/I ou τ0/τ em 

função de [Q] (gráficos de Stern-Volmer, SV) que é válido tanto para supressão estática como 
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dinâmica. A linearidade em um gráfico de SV pode indicar uma única população de fluoróforos 

(com processo de supressão único), todos igualmente acessíveis ao supressor: 

𝐼0
𝐼
= 1 + 𝐾𝑆𝑉1[𝑄] (3.3) 

onde I0 e I são, respectivamente, a intensidade de fluorescência na ausência e presença do 

supressor Q e KSV é uma constante chamada a de Stern-Volmer. 

A natureza da constante de Stern-Volmer, para processo de supressão estático ou dinâ-

mico é diferente. 

Para supressão estática KSV é igual a constante de equilíbrio de formação do complexo 

[FQ] entre o fluoróforo em concentração [F] no estado fundamental e o supressor em con-

centração [Q] 

𝐾𝑆𝑉 = 𝐾𝑒𝑞 = [𝐹 − 𝑄] [𝐹][𝑄]⁄  (3.4) 

 A supressão dinâmica de fluorescência é descrita em termos da equação de Stern-Vol-

mer de forma [32]: 

𝐼0
𝐼
=
𝜏0
𝜏
= 1 + 𝐾𝑆𝑉2[𝑄] (3.5) 

em que τ0 e τ são, respectivamente, o tempo de vida do fluoróforo na ausência de supressor e 

na presença deste. 

 Desse modo, as supressões estática e dinâmica poderiam ser distinguidas por sua de-

pendência com a temperatura e viscosidade, ou preferencialmente pelas medidas de tempo 

de vida. A supressão estática não diminui o tempo de vida do fluoróforo, pois nestes experi-

mentos somente é observada a fluorescência de moléculas que não formaram complexos com 

o supressor e, portanto, não apresentam mudanças em seus valores de tempos de vida (𝜏0 𝜏⁄ =

1 ⇒ 𝜏0 = 𝜏). Por outro lado, para a supressão dinâmica tem-se 𝐼0 𝐼⁄ = 𝜏0 𝜏⁄ . 

 Da equação 3.1, frequentemente se obtém o valor da constante de supressão bimole-

cular efetiva (kq) a partir da relação KSV = kqτ0, em que KSV é a constante de supressão de Stern-

Volmer obtida através das equações 3.3 ou 3.5 e 0 o tempo de vida do fluoróforo na ausência 

de supressor. O valor da constante de supressão bimolecular efetiva pode refletir a eficiência 

da supressão, e até o mecanismo de supressão. Por exemplo, se em experimentos “Steady-

State” 𝑘𝑞
𝑆𝑡𝑒𝑑𝑦−𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒

> 𝑘𝑞
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

, especialmente quando 𝑘𝑞
𝑆𝑡𝑒𝑑𝑦−𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒

> 𝑘𝑞
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

 ( 1x1010 M-

1s-1 em solução aquosa) significa que existe pelo menos um processo não dinâmico. 
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Caso haja uma combinação de processos de supressão – no mínimo dois processos pa-

ralelos – o gráfico de Stern-Volmer desvia do eixo x, apresentando um comportamento qua-

drático: Y = C + BX + AX2; então a equação 3.3 fica: 

𝐼0
𝐼
= (1 + 𝐾𝑆𝑉1[𝑄])(1 + 𝐾𝑆𝑉2[𝑄]) = 1 + (𝐾𝑆𝑉1 + 𝐾𝑆𝑉2)[𝑄] + (𝐾𝑆𝑉1𝐾𝑆𝑉2)[𝑄]

2 (3.6) 

Outro caso bastante comum é a existência de duas populações de fluoróforos na amos-

tra, e uma delas não está acessível ao supressor, então o gráfico de Stern-Volmer, também, 

desvia da linearidade em relação ao eixo x. Neste caso a equação 3.3 recebe o nome de Stern-

Volmer modificada [32]: 

𝐼0
𝐼0 − 𝐼

=
1

𝑓𝑎
+

1

𝑓𝑎𝐾𝑎[𝑄]
 (3.7) 

sendo fa a fração de fluoróforos acessíveis ao supressor e Ka constante de SV para essa fração. 

 Outro fator que pode provocar a supressão é a atenuação da luz incidente pelo fluoró-

foro ou por outra espécie absorvedora, chamado de efeito de filtro interno [69]. O efeito de 

filtro interno se dá pela absorção ou espalhamento da luz de excitação e da fluorescência emi-

tida, apresentando a falsa impressão da existência de supressão estática ou dinâmica. Pode-se 

evitar o efeito de filtro interno tomando valor de absorbância da amostra inferior a 0,3 no com-

primento de onda de excitação e da emissão. 

3.2 Processos de transferência de energia 

3.2.1 Aspectos gerais de transferência de energia: radiativa e não radiativa  

A transferência de energia entre duas moléculas, sendo uma delas em seu estado eletrônico 

excitado, para outra molécula pode ocorrer por processos: radiativo ou não radiativo.  

 O processo radiativo inclui a emissão de um fóton pelo doador (D) e sua absorção pelo 

aceitador (A) ou a reabsorção desse fóton pela molécula doadora. O processo radiativo ocorre 

em duas etapas: 

 Etapa I:𝐷∗ → 𝐷 + ℎ𝜈 

 Etapa II:ℎ𝜈 + 𝐴 → 𝐴∗ 𝑜𝑢 ℎ𝜈 + 𝐷 → 𝐷∗ 
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O processo radiativo é observado quando a distância média entre D e A (ou D) é maior que 

o comprimento de onda de excitação. Essa transferência não requer qualquer interação entre 

D e A, contudo depende da sobreposição dos espectros de emissão de D e absorção de A, além 

da concentração de D e A. A transferência de energia nesse processo resulta na diminuição da 

intensidade de fluorescência do doador na região espectral sobreposta. Tal diminuição acarreta 

na distorção do espectro de emissão de fluorescência do doador e recebe o nome de efeito de 

filtro interno [69]. 

 Por outro lado, o processo não radiativo ocorre em distâncias menores que o compri-

mento de onda de excitação, sem a emissão de um fóton. Neste caso a transferência de energia 

ocorre através de interações eletromagnéticas – de curto ou longo alcance – particularmente 

interações dipolo-dipolo (mecanismo de Förster, efeito “antena”) ou troca de elétrons entre D 

e A (mecanismo de Dexter). A eficiência da transferência de energia pelo processo não radioa-

tivo depende da distância do par D—A. 

3.2.2 Transferência de energia por interação eletrostática de longo alcance 

A transferência de energia por interação eletrostática de longo alcance também é co-

nhecida como transferência de energia por ressonância de Förster (Förster Resonance Energy 

Transfer, FRET da sigla em inglês). Foi Theodor Förster quem primeiro descreveu a transferên-

cia de energia e sua importância para a fotossíntese. Desde então, o mecanismo de Förster tem 

sido aplicado nas mais diversas áreas, desde materiais, biologia, biofísica até em medicina, para 

melhorar a eficácia de tratamentos, como a Terapia Fotodinâmica. 

 Anteriormente, dissemos que a diminuição da intensidade de fluorescência caracteriza 

um processo de supressão. No processo de transferência de energia por FRET também há di-

minuição da intensidade. A Figura 9 representa o esquema dos orbitais moleculares envolvidos 

no mecanismo de Förster. A essência do esquema é a transição de elétrons em D e em A, si-

multaneamente: 

𝐻𝑂𝑀𝑂(𝐷)
ℎ𝜈
→ 𝐿𝑈𝑀𝑂(𝐷∗)

𝐹𝑅𝐸𝑇
→   {

𝐻𝑂𝑀𝑂(𝐴) ⟶ 𝐿𝑈𝑀𝑂(𝐴∗)

𝐿𝑈𝑀𝑂(𝐷∗) ⟶ 𝐻𝑂𝑀𝑂(𝐷)
⟶ 𝐿𝑈𝑀𝑂(𝐴∗)

⟶ 𝐻𝑂𝑀𝑂(𝐴) + ℎ𝜈 𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 
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Após absorver um fóton, um dos elétrons do doador passa para o orbital desocupado de menor 

energia LUMO (Low Unoccupied Molecular Orbital, da sigla em inglês). Quando ocorre a trans-

ferência de energia por Förster (D*  A), o elétron de D retorna para o estado fundamental 

(HOMO) e, simultaneamente, um elétron de A passa para um orbital mais baixo no estado ex-

citado (LUMO, A  A*). Caso a molécula A* seja fluorescente ela emitirá um fóton, caso não, 

a energia de A* será dissipada na forma de calor ou acontece uma reação com outros reagen-

tes. 

 

Figura 9. Esquema dos níveis moleculares envolvidos na transferência de energia pelo mecanismo de Förster. 
Retirado de [32]. 

 O mecanismo de Förster para transferência de energia [32,70,71] ocorre via interação 

eletrostática entre os momentos de dipolo de transição da molécula doadora e da molécula 

aceitadora de energia, e não requer contato direto. Por isso ele é de longo alcance com distân-

cias típicas entre 20 Å ≤ R0 ≤ 200 Å [32,72]. 

 A taxa de transferência de energia entre D e A em função da distância r para o meca-

nismo de Förster, pode ser expressa como: 

𝑘𝐹ö𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑟) =
𝜅2Φ𝐷
𝑟6𝜏𝑓𝑙𝐷

(
9000 (𝑙𝑛10)

128𝜋5𝑁𝑛4
)∫ 𝐹𝐷(𝜆)𝜀𝐴(𝜆)𝜆

4𝑑𝜆

∞

0

(3.8) 

em que n é o índice de refração do solvente, N é o número de Avogadro, 𝛷𝐷 e 𝜏𝑓𝑙𝐷  são o ren-

dimento quântico e o tempo de vida de fluorescência do doador, 𝜆 é o comprimento de onda, 

𝜀𝐴(𝜆) é o coeficiente de absorção molar do aceitador de energia, e 𝐹𝐷(𝜆) é a distribuição es-

pectral normalizada de fluorescência do doador, tal que ∫𝐹𝐷(𝜆)𝑑𝜆 = 1, 𝜅 é o fator de orien-

tação relativa dos dipolos do doador e do aceitador e 𝜅2 é igual a 2/3 para uma distribuição 

aleatória, e R0 é o chamado raio de Förster, R0, é uma distância no qual há 50% de eficiência de 

transferência de energia entre D e A. Ela pode ser calculada pela equação: 

𝑅0
6 =

9000 (𝑙𝑛10)𝜅2Φ𝐷
128𝜋5𝑁𝑛4

∫ 𝐹𝐷(𝜆)𝜀𝐴(𝜆)𝜆
4𝑑𝜆

∞

0

 (3.9) 
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A eficiência quântica da transferência de energia de Förster, 𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟 , é 

𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟 =
𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑘𝑓𝑙 + 𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟
=

1

1 + (
𝑟

𝑅0
)
6  (3.10) 

Ou pode ser calculada experimentalmente através dos valores das intensidades de fluorescên-

cia ou tempo de vinda de fluorescência: 

𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1 −
𝐼𝐷𝐴
𝐼𝐷
 𝑜𝑢 𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1 −

𝜏𝐷𝐴
𝜏𝐷
 (3.11) 

 Outra característica interessante da transferência de energia pela interação dipolo-di-

polo é a relação de proporcionalidade entre a taxa de transferência de Förster (equação 3.8) e 

a taxa de decaimento radiativo do doador (krad = 1/flD), ou seja, 𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑟) = 𝑘𝑟𝑎𝑑 = 1 𝜏𝑓𝑙𝐷⁄ . 

Essa relação de proporcionalidade é garantida pelo termo 𝛷𝐷 𝜏𝑓𝑙𝐷⁄ .Para o par D—A separado 

pela distância de Förster R0, a taxa de transferência será a mesma qualquer que seja o tempo 

de decaimento flD. 

 Como no caso da supressão de Stern-Volmer modificada (equação 3.7), eficiência quân-

tica da transferência de energia de Förster (equação 3.11) pode ser reescrita considerando a 

fração de aceitador ligada (𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟
′ ) ou que tem contato com o doador (fa), e neste caso con-

sidera-se apenas as moléculas que sofreram supressão. Isto é, transferiram a energia do estado 

excitado (D*) para as moléculas aceitadoras: 

𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟 = 1 −
𝐼𝐷𝐴 − 𝐼𝐷(1 − 𝑓𝑎)

𝐼𝐷𝑓𝑎
= (1 −

𝐼𝐷𝐴
𝐼𝐷
)
1

𝑓𝑎
⇒ 𝛷𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟

′ = 𝛷0
1

𝑓𝑎
 (3.12) 

Para fa = 2 temos ' = 0/2, para fa = 0,5 temos ' = 20. 

3.2.3 Transferência de energia por interação eletrostática de curto alcance 

Além da interação dipolar, interação multipolar de ordem maior (quadrupolo elétrico) também 

resulta em transferência de energia. Neste caso, a transferência de energia acontece num al-

cance mais curto que o apresentado no mecanismo de Förster. 

 Resumindo, pode-se concluir que no caso de interações eletrostáticas tem-se: 
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Tabela 1 Dependência da constante de Förster em função do tipo de interação para transições permitidas na 
transferência de energia por interação multipolar. 

Tipo de interação Dependência kFörster Alcance (Å) 

Dipolo elétrico – dipolo elétrico 𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑟) = (1 𝜏𝐷⁄ )(𝑅0 𝑟⁄ )
6 r ≥ 20 

Dipolo elétrico – quadrupolo elétrico 𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑟) = (1 𝜏𝐷⁄ )(𝑅0 𝑟⁄ )
8 r ≤ 8 

Quadrupolo elétrico – quadrupolo elétrico 𝑘𝐹ö𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟(𝑟) = (1 𝜏𝐷⁄ )(𝑅0 𝑟⁄ )
10 r ≤ 2 

3.2.4 Transferência de energia por interação de troca de elétrons 

Na transferência de energia por interação de troca de elétrons o doador no estado excitado 

possui um elétron no orbital desocupado de menor energia ou LUMO. Este elétron é transfe-

rido a orbital LUMO do um aceitador, o qual transfere um elétron de volta ao orbital HOMO do 

doador. A Figura 10 resume a transferência de energia por interação de troca do elétron. 

 

Figura 10. Esquema da transferência de energia por interação de troca entre o estado excitado LU da molécula 
doadora e o estado excitado HO da molécula aceitadora. Adaptado de [32]. 

 O processo de transferência de energia descrito acima também recebe o nome de me-

canismo de Dexter, apresentado pela primeira vez por D.L. Dexter em 1953 [73]. O mecanismo 

de Dexter também transfere a energia de uma molécula doadora para outra molécula aceita-

dora e também depende da sobreposição espectral das moléculas. Entretanto, esse meca-

nismo não envolve interação entre os dipolos elétricos da molécula doadora e aceitadora. 

Além da sobreposição entre o espectro de emissão de fluorescência de D e o espectro 

de absorção de A, a transferência de energia envolvendo o mecanismo de Dexter requer a 

sobreposição entre as nuvens eletrônicas de A e D. Isso significa que o D* e A devem estar em 

contato direto. Nesse caso a distância que promove a transferência de energia pode ser 

comparada ao diâmetro de colisão. 
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 A taxa de transferência de energia para o mecanismo de Dexter é dada por: 

𝑘𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟 =
2𝜋

ℏ
𝐾 𝑒𝑥𝑝 (

−2𝑅𝐷𝐴
𝐿

)∫ 𝐹𝐷(𝜆)𝜀𝐴(𝜆)𝑑𝜆
∞

0

=
2𝜋

ℏ
𝐾 𝑒𝑥𝑝 (

−2𝑅𝐷𝐴
𝐿

) (3.13) 

onde, RDA é a distância entre D e A, e L é o raio de van der Waals efetivo do cromóforo, e, 

∫ 𝐹𝐷(𝜆)𝑑𝜆
∞

0
= ∫ 𝜀𝐴(𝜆)𝑑𝜆

0

∞
= 1, é a integral de sobreposição dos espectros normalizados da 

emissão do doador D e de absorção do aceitador A. A constante K pode ser determinada – 

através de cálculos teóricos de Química Quântica – pela interação entre os orbitais envolvidos 

no processo de transferência de energia. A dependência exponencial do mecanismo de Dexter 

provém do fato que densidade eletrônica decai exponencialmente com a distância entre o elé-

tron e o núcleo. Por isso a eficiência de transferência da energia pelo mecanismo de Dexter, 

𝑘𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟 , é independente da intensidade da emissão de D e a probabilidade de absorção de A. 

Pelo fato da constante K (equação 3.13) não estar relacionada a nenhum parâmetro espectros-

cópico, experimentalmente, torna-se difícil a caracterização da transferência de energia por 

mecanismo de Dexter. 

 Como dito acima, no mecanismo de Dexter a transferência de energia não envolve a 

interação entre os dipolos elétricos das moléculas, consequentemente não depende da mag-

nitude dos dipolos do doador e do aceitador. Por não depender da magnitude dos dipolos, o 

processo de transferência de energia por interação de troca de elétrons não depende da força 

do oscilador da transição eletrônica, explicando o fato de ∫ 𝐹𝐷(𝜆)𝑑𝜆
∞

0
= ∫ 𝜀𝐴(𝜆)𝑑𝜆

0

∞
= 1. 

3.2.5 Diferenças entre os mecanismos de longo e curto alcance 

Cabe aqui recordarmos que o processo de transferência de energia não radiativo é um processo 

que no final o doador não emite fóton. A diferença principal entre os mecanismos de curto e 

longo alcance está no processo envolvido na transferência de energia: o mecanismo de curto 

alcance exige contato molecular, ou seja, é um processo de supressão limitado pela difusão; 

agora, o mecanismo de longo alcance é devido as interações dipolo-dipolo entre D* e A. As 

distâncias que caracterizam cada mecanismo permite obter diferentes informações sobre as 

interações moleculares em cada fenômeno. 
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 A diferença entre os mecanismos de Förster e Dexter podem ser resumidas das seguin-

tes maneiras: 

1. Diferente do mecanismo de Förster, o mecanismo de Dexter é um efeito puramente 

quântico e não possui análogo no eletromagnetismo clássico. 

2. A natureza do mecanismo de Förster é a interação dipolo-dipolo e por isso ele é de 

longo alcance com distâncias entre 20 Å ≤ R0 ≤ 200 Å. A eficiência de transferência de 

energia nesse mecanismo é maior quanto maior a intensidade da emissão de doador e 

a absorção de aceitador. Por isso esse mecanismo é predominante para processos com 

transições permitidas tipo 𝑆1
∗(𝐷) → 𝑆0(𝐷) para 𝑆0(𝐴) → 𝑆1

∗(𝐴). 

3. No mecanismo de Dexter a distribuição espectral de recobrimento é normalizada pelo 

coeficiente de absorção molar da molécula aceitadora, essa distribuição não depende 

da magnitude de 𝜀𝐴, logo, 𝑘𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟  é independente da intensidade da emissão de D e a 

probabilidade de absorção de A. Por isso, diferente de Förster no mecanismo de Dexter 

predomina as transições proibidas tipo 𝑇1
∗(𝐷) → 𝑆0(𝐷)para 𝑆0(𝐴) → 𝑇1

∗(𝐴). 

4. O mecanismo de Dexter exige a sobreposição das funções de ondas de D e A de modo 

que cada elétron envolvido na troca possa ocupar o orbital molecular do outro, 

prevalecendo para distâncias curtas do par D—A. Por isso, a taxa de transferência de 

energia de Dexter (𝑘𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟 ) diminui acentuadamente (comportamento exponencial), 

enquanto a distância (L) entre D e A aumenta. A distância de curto alcance (RDA) possui 

valores entre 10 Å ≤ RDA ≤ 15 Å. 

 A Figura 11 a seguir apresenta um resumo dos tipos de interações envolvidos na trans-

ferência de energia não radiativo. 
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Figura 11. Tipos de interações envolvidas nos mecanismos não radiativos de transferência de energia. Adaptado 
de [72]. 

3.3 Processos de transferência de carga 

A transferência de carga é um fenômeno importante para compreender a interação entre na-

nopartículas (metálica ou semicondutora) e moléculas orgânicas ou mesmo apenas entre mo-

léculas orgânicas, já que a interação entre elas pode resultar na formação de complexos do tipo 

(𝐷𝛿+ ∙∙∙ 𝐴𝛿−). A formação desse complexo se dá no equilíbrio, assim 

[𝐷] + [𝐴] ⇌ (𝐷𝛿+ ∙∙∙ 𝐴𝛿−) (3.14) 

 O complexo formado na transferência de carga (TC) é um complexo metaestável, de-

pendendo das condições de equilíbrio da reação. A natureza da ligação entre a molécula doa-

dora de elétrons D e a molécula aceitadora de elétrons A é fraca e não pode ser considerada 

ligação covalente. Outra característica importante é a conservação do spin S = 0, uma vez que 

a troca de elétrons entre D e A é uma transição eletrônica permitida. 

 

 A energia do estado de transferência de carga (ETC) é dada por 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐼𝑑 − 𝐸𝑅 − 𝐶 − 𝛼 [
𝜀 − 1

2𝜀 + 1
−
𝑛2 − 1

4𝑛2 + 2
] (3.15) 
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em que ID é o potencial de ionização da molécula doadora; ER a afinidade eletrônica da molécula 

aceitadora; C a energia Coulombiana de estabilização do complexo;  é uma constante obtida 

experimentalmente;  e n são respectivamente a constante dielétrica e o índice de refração do 

meio [74]. É importante apontar aqui a influência do solvente/meio em processos em que há 

transferência de carga. Fica claro, ao analisarmos a equação 3.15 que meios polares, etanol, 

por exemplo 25 e n  1,36), estabilizam a transferência de cargas. 

 Devido à diferença na estrutura eletrônica entre o complexo formado e as moléculas 

participantes, as características do complexo, tais como espectros de absorção e de fluores-

cência, tempos de vida e rendimentos quânticos dos estados excitado, são diferentes daquelas 

das moléculas participantes e podem ser usadas para detectar e analisar a formação do com-

plexo. Frequentemente as mudanças nos espectros eletrônicos ocorrem na região do UV-Visí-

vel. Essa mudança no espectro de absorção reflete na alteração da cor do complexo TC for-

mado. 

 Os processos de transferência de carga podem ocorrer no estado fundamental ou no 

estado excitado [75] de D e A. Um meio muito eficaz de iniciar um processo de transferência 

de carga é excitar o sistema com um fóton (Figura 12). 

 

Figura 12. Exemplo de transferência de carga por fotoexcitação num ponto quântico. Retirado de [76]. 
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 A utilização do processo TC impulsionou o surgimento de uma nova fronteira em ciên-

cias: a eletrônica molecular ou “moletrônica”; cujo princípio é o uso concomitante de metais 

ou semicondutores com moléculas orgânicas na construção de unidades básicas de circuitos 

de computação [76]. Por exemplo, a interação entre nanopartículas de ouro, prata ou semicon-

dutor (os pontos quânticos) com moléculas de porfirinas ou ftalocianinas [77]. 

 Um ponto crucial para ocorrer a transferência de carga é a distância entre a molécula 

doadora e a aceitadora. Essa distância exerce influência em fatores: 

a) Sobreposição das nuvens eletrônicas: dependência exponencial da distância de separa-

ção (dDA). Ocorre a transferência do elétron entre as moléculas D e A. Essa transferência 

provém da sobreposição entre os orbitais moleculares dos estados  (𝐷𝛿+ ∙∙∙

𝐴𝛿−). Essas interações entre orbitais é possível porque os elétrons podem mover-se 

entre as moléculas em distâncias curtas como as já mencionadas acima. 

b) Redução ou oxidação ativada termicamente. Esse mecanismo não é fotoativado. 

 Assim, a distância em um processo de transferência de carga não pode ser da ordem de 

algumas dezenas de Angstrons como nos processos de transferência de energia. Tipicamente, 

em soluções homogêneas, as distâncias nos processos de transferência de carga são da ordem 

de ∼1.0 Å para cadeias carbônicas saturadas a ∼5.0 Å para cadeias carbônicas insaturadas. 
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Capítulo 4 – Instrumentação e Aspectos Experimentais 

presentaremos aqui os equipamentos utilizados durante a execução do trabalho bem 

como os aspectos experimentais empregados para a realização dos experimentos. 

4.1 Instrumentação 

Os equipamentos necessários para a realização do trabalho aqui apresentado estão disponíveis 

nos Departamentos de Física e de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ri-

beirão Preto da Universidade de São Paulo. 

 Não descreveremos todos as técnicas experimentais utilizadas neste trabalho devido a 

seu amplo conhecimento. Limitaremos a citar teses ou dissertações defendidas por membros 

deste Grupo de Fotobiofísica para maiores detalhes técnicos/teóricos para as técnicas experi-

mentais já consolidadas neste grupo. As técnicas experimentais que iremos descrever mais de-

talhadamente, serão técnicas que não fazem parte da rotina do Grupo de Fotobiofísica do DF-

FFCLRP-USP. 

 A seguir, apresentaremos as técnicas experimentais e os respectivos equipamentos uti-

lizados durante o trabalho: 

 Espectroscopia de absorção ótica [78] 

o Espectrofotômetro Beckman Coulter DU640 

 Espectroscopia de fluorescência estática [32,79] 

o Espectrofluorímetro Hitachi F-7000 

 Espalhamento ressonante de luz (ERL) [80–83] 

o Espectrofluorímetro Hitachi F-7000 

 Medidas de fluorescência com resolução temporal 

o O sistema utilizado neste trabalho baseia-se no método TCSPC. A fonte de exci-

tação é um laser de titânio-safira Tsunami 3950 Spectra Physics, bombeado por 

A 
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um laser de estado sólido Millenia Spectra Physics. Os pulsos apresentam lar-

gura temporal de 5 ps e foram aplicados a uma taxa de repetição de 8 MHz. O 

comprimento de onda de excitação ex foi gerado por um cristal gerador de ter-

ceiro harmônico BBO (GWN-23PL Spectra Physics), ex variou de acordo com as 

características da amostra a ser estudada. A resposta do equipamento foi de 

100 ps. 

 Imagens por tempo de vida de fluorescência (FLIM) 

o As imagens de FLIM foram adquiridas utilizando o sistema PicoQuant MicroTime 

200, acompanhado de um microscópio ótico invertido Olympus IX 71, que per-

mite medidas de fluorescência com resolução temporal acoplado à microscopia 

confocal das seguintes configurações: 

Tabela 2 Configurações utilizadas para obter as imagens FLIM, em que N.A. é o número de abertura da lenta 

utilizada e ex é o comprimento de onda de excitação da fonte. 

Objetiva N.A. ex (nm) Dicroico Filtro passa alta 

1) Ar, MPLANFL N 100x 0,90 470 490dcxr 

AHF/Chroma 

BLP01-488R 

AHF/Chroma 

2) Água, UPLANSAPO 60XW 1,20 470 490dcxr 

AHF/Chroma 

BLP01-488R 

AHF/Chroma 

3) Água, UPLANSAPO 60XW 1,20 440 z440bcm 

AHF/Chroma 

HQ460LP 

AHF/Chroma 

 

 Espectroscopia por correlação de fótons (Espalhamento dinâmico de luz) e medidas de 

potencial zeta [84,85] 

o Sistema MALVERN ZETASIZER 3000HSA equipado com um laser de HeNe com 

excitação em 633 nm e potência de 10 mW. Potencial zeta medido através da 

mobilidade eletroforética na solução. Para nossos experimentos escolhemos o 

algoritmo Contin ou NNLS, presentes no software do equipamento. 

 Medidas de Anisotropia estática[86] 

o Espectrofluorímetro Hitachi F-7000 

 Técnica de Fotólise por pulso de laser ou Flash-fotólise [78] 

o O estado tripleto foi produzido pela irradiação da amostra com pulsos de 3 ns, 

20 mJ de segundo harmônico (532 nm) de um laser de Nd:YAG, presente no 
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sistema de Flash-fotólise do Lab. de Fotobiofísica do DF-FFCLRP-USP. O espectro 

de absorção do estado tripleto foi monitorado na região espectral 300 nm ≤ λ ≤ 

800 nm e a cinética de decaimento em λ = 495 nm. 

 Monocamada de Langmuir e filmes Langmuir-Blodgett 

o Neste trabalho foi utilizada a Cuba de Langmuir 216 cm2 (Insight, Brasil) 

 

Figura 13. Modelo da Cuba de Langmuir (270x170x15 mm) utilizada nos experimentos de monocamadas de 
Langmuir e para confecção dos filmes de Langmuir-Blodgett através da técnica de deep-coating (modelo obtido 
com o software sketchup®). 

4.1.1 Medidas de fluorescência com resolução temporal  

A técnica de contagem de fótons “únicos” correlacionados no tempo (Time-Correlated Single 

Photon Counting, TCSPC da sigla em inglês) é a principal técnica para determinar tempos de 

vida de fluorescência. Na técnica de TCSPC, mede-se o tempo entre a excitação da amostra 

pelo pulso do laser e a chegada ao detector do fóton emitido pela mesma. Essa técnica exige 

uma “referência de início” do sinal, oriundo da eletrônica e acionado a partir do pulso do laser, 

e de uma “referência de fim” do sinal, oriundo da detecção do fóton “único” pelo detector (por 

exemplo, Single Photon Avalanche Diodes ou SPADs, fotomultiplicadoras ou PMT). A medida 

deste atraso é repetida inúmeras vezes até atingir a estatística desejada. A contagem desse 

atraso é apresentada na forma de um histograma das contagens em função do tempo de emis-

são após o pulso de excitação [87]. 
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 As curvas individuais de decaimento foram analisadas no software Origin 9.0 da Origin-

Lab, e o ajuste do decaimento foi analisado pela inspeção das curvas de peso residual e por 

parâmetros estatísticos como o chi-quadrado. 

4.1.2 Imagens por tempo de vida de fluorescência (FLIM) 

As imagens por tempo de vida de fluorescência utilizam a diferença dos tempos de vida dos 

estados excitados dos fluoróforos como contraste em imagens. Essas imagens podem ser for-

madas por dois diferentes métodos: domínio de tempo ou domínio de frequência. Neste tra-

balho utilizaremos apenas o domínio de tempo. 

 No domínio de tempo, imagens de FLIM são possíveis combinando a técnica de TCSPC 

(já descrita na Seção 4.1.2 Medidas de fluorescência com resolução temporal) e técnicas de 

varredura (scanning em inglês). 

 Para um decaimento monoexponencial do tipo exp(-t/), com tempo de vida  muito 

maior que a largura a meia altura do pulso, o sinal correspondente de fluorescência em duas 

janelas de tempo, t1 e t2, com intervalo t entre elas, será proporcional a [72], 

𝐼1 = ∫ 𝛼𝑒(−𝑡 𝜏)⁄ 𝑑𝑡
𝑡1+Δ𝑡

𝑡1

 (4.1) 

𝐼2 = ∫ 𝛼𝑒(−𝑡 𝜏)⁄ 𝑑𝑡
𝑡2+Δ𝑡

𝑡2

 (4.2) 

em que I1 e I2 são as intensidades de fluorescência para a dada janela de tempo. O tempo de 

vida correspondente a cada pixel pode ser calculado a partir da expressão abaixo 

𝜏 =
𝑡2 − 𝑡1
ln (𝐼1 𝐼2⁄ )

(4.3) 

 A partir da equação 4.3, portanto, são necessários dois parâmetros para determinar o 

tempo de vida em cada pixel. Entretanto, para perfis de decaimento de fluorescência mais com-

plexos (multiexponencial), como no caso dos pontos quânticos [88], a equação 4.3 fornece ape-

nas o tempo médio [72]. Os fótons são atribuídos a cada pixel, para o qual é feito o armazena-

mento dos tempos absolutos de chegada dos fótons, como na técnica TCSPC e, adicionalmente, 
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sinais de linha e marcadores de frame também são registrados, desta forma, os fótons são en-

dereçados para o respectivo pixel [87]. 

 As imagens de FLIM são produzidas através da varredura unidimensional pela objetiva. 

A emissão de fluorescência é captada pela mesma objetiva e transmitida pelo espelho dicroico, 

passando através de um conjunto de lentes que focaliza o feixe em um pinhole (50 m) e sele-

ciona o plano da imagem. A luz originada fora do foco deste pinhole é rejeitada. Após isso, o 

feixe é direcionado por um conjunto de espelhos até o detector SPAD (Single Photon Avalanche 

Diode, da sigla em inglês) passando através de um filtro, eliminando a luz provinda do compri-

mento de onda de excitação. Os dados são adquiridos, processados e analisados pelo software 

SymPhoTime 5.2.4 [89]. 

 

Figura 14. Esquema da montagem experimental de um sistema típico de espectroscopia de correlação de fluo-
rescência, que permite medidas de fluorescência com resolução temporal acoplado à microscopia confocal. O 
canal de excitação (linha azul-verde) e canal de detecção (linha verde) para medidas que utilizam um canal 
(single-channel) e para cross-correlation (linhas verde e laranja). Retirado de [90]. 
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4.1.3 Espectroscopia por correlação de fótons (Espalhamento dinâmico de luz)  

A técnica de espalhamento dinâmico de luz (EDL), do inglês dynamic light scaterring (DLS), tam-

bém conhecida como espectroscopia por correlação de fótons, mede o tamanho de partículas 

analisando-se flutuações da intensidade de luz espalhada em função do tempo. As partículas 

em solução movimentam-se aleatoriamente como consequência dos choques com as molécu-

las do fluído (movimento browniano) e podem ser caracterizadas por um “coeficiente de difu-

são” (Di), quanto menor a partícula maior a sua velocidade de difusão no meio. O coeficiente 

de difusão translacional está relacionado com o raio hidrodinâmico da partícula (Rh) pela equa-

ção de Stokes-Einstein [80]: 

 4.4
6 vish

i
ηπR

kT
=D  

onde ηvis é a viscosidade do meio e T a temperatura em Kelvin. 

 Partículas menores causarão flutuações na intensidade de luz espalhada em espaços de 

tempos menores do que as partículas maiores. Desta forma, monitorando a intensidade da luz 

espalhada em função do tempo, podemos quantificar a difusão da partícula-espalhadora a par-

tir de uma posição num instante t e correlacionar com a sua posição após Δt [80]. 

 Sendo I é a intensidade da luz que chega ao detector, T é o tempo de medição. O movi-

mento de partículas é um processo estocástico e por isso, para obter a função de correlação 

como média representativa, o tempo de medição T precisa ser maior que o tempo de flutuação 

e a função de correlação precisa ir para zero quando T aumenta [80]. 

   4.5
1

lim
0

0
dttI

T
=I

T

T  

 

   4.60 TI;T  

 A análise da curva de correlação obtida, podemos determinar o tempo de decaimento 

da partícula (τi). O coeficiente de difusão (Di) pode ser obtido a partir de τi e do vetor de espa-

lhamento ( q ): 

 4.7
1 2









q

τ
=D

i

i  

 O vetor de espalhamento é definido como: 
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 A partir do coeficiente de difusão (eq. 4.7) e igualando-se a equação de Stokes-Einstein 

(4.4) pode-se determinar o raio hidrodinâmico da partícula (Rh). 

 4.9
6π

1

6

2

vis

2

h

ivish η

kTq
=Rq

τ
=

ηπR

kT








   

Substituindo os valores k = 1,38x10-23 J.K-1, s,Pa=adaηvis  4108,9C25ºágua T = (273 + 25) K 

e q2 = 1,971014 m-2 na equação 4.9 obtemos: 

 4.10104,8 5

ih τ=R    

Para obter o coeficiente de difusão a função de correlação precisa ser analisada. Existem dife-

rentes algoritmos para análise das curvas de correlação [80]. 

4.1.4 Monocamadas de Langmuir 

As monocamadas de Langmuir de lipídios podem ser usadas na mimetização de membranas 

celulares [37], o que permite estudar as interações entre compostos no nível molecular. A mo-

nocamada lipídica pode ser entendida como metade de uma membrana celular, e a subfase 

aquosa como a região intra ou extracelular. 

 Para formar uma monocamada de Langmuir, uma pequena quantidade de fosfolipídio 

é dissolvida num solvente volátil e espalhada sobre a superfície da subfase aquosa em uma 

cuba. A balança (ou cuba) de Langmuir permite controlar a densidade de moléculas na interface 

através do controle da área por molécula, ou seja, pelo posicionamento das barreiras. Desta 

forma, as propriedades da monocamada são controladas, por isto, a monocamada é um mo-

delo de membrana muito útil [91]. 
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Figura 15. Esquema de uma cuba de Langmuir. O motor de passo move a barreira fixa que comprime os lipídios 
espalhados na superfície da subfase aquosa. A pressão superficial em função da área média por molécula é 
então medida pelo sensor de pressão. Adaptada de [38]. 

 Depois a área da superfície da subfase começa a ser diminuída através de uma barreira 

móvel. A tensão superficial da água na presença do lipídio () diminui conforme a superfície é 

comprimida pela barreira, tendo como consequência uma pressão de superfície () definida 

pela equação: 

𝜋 = 𝛾0 − 𝛾 (4.11) 

em que 0 é a tensão superficial da água pura. A variação de pressão em função da área ocupada 

por molécula de lipídio (a temperatura constante) produz a isoterma de pressão (-A) que des-

creve o processo de formação de monocamada. 

 

Figura 16. Exemplos de isotermas (π-A) de diferentes fosfolipídios em diferentes fases. Retirada de [91]. 

 Na Figura 16 estão indicadas regiões distintas que representam as possíveis fases que 

uma monocamada pode adquirir. Abaixo segue a denominação e descrição de cada fase [91]: 
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1. Fase gasosa (G): as moléculas estão muito distantes umas das outras, não há interação 

entre elas e a orientação das caudas hidrofóbicas no espaço é aleatória (podem até 

estar “deitadas” na superfície). A pressão superficial nesta fase é aproximadamente 

zero; 

2. Fase líquida-expandida (LE): quando as moléculas se aproximam, de tal modo que uma 

pode ter interações mais forte com sua vizinha mais próxima, e as caudas ainda orien-

tadas aleatoriamente possuem menor inclinação em relação à vertical; 

3. Transição de fase líquida expandida/líquida condensada (LE/LC): coexistência das fases 

LE e LC; 

4. Fase líquida condensada (LC): as moléculas estão mais próximas; 

5. Fase condensada (C) ou sólida (S): o empacotamento das moléculas é tal que todas as 

caudas estão orientadas verticalmente. Uma maior compressão da monocamada pro-

voca o colapso; 

6. Colapso da monocamada: desorganização da estrutura monomolecular, podendo for-

mar bicamadas e multicamadas. 

 Quando se transferem as monocamadas da interface líquida para suportes sólidos, ob-

têm-se os filmes Langmuir-Blodgett (LB). Para isso, atravessa-se o suporte sólido perpendicu-

larmente à interface ar-água. Em cada imersão ou emersão na subfase aquosa uma camada é 

transferida [92]. Assim, filmes podem ser construídos com o número de camadas controlado, 

tendo então um elevado grau de orientação molecular. Para tanto, é necessário que a mono-

camada adquira um grau de compactação razoável, usualmente utilizam-se pressões entre 20 

mN.m-1 e 40 mN.m-1 [92]. 

 Os filmes LB podem ser caracterizados através de uma quantidade maior de técnicas 

espectroscópicas e ópticas quando comparados com as monocamadas de Langmuir. A morfo-

logia dos filmes pode ser obtida por técnicas microscópicas como microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), microscopia de força atômica (AFM), ou imagens por tempo de vida de fluo-

rescência (FLIM). Os filmes podem ser usados em dispositivos optoeletrônicos, bem como apli-

cados como sensores de diversas espécies [93,94]. 

  



Instrumentação e Aspectos Experimentais 65 

4.2 Aspectos experimentais 

Todos os experimentos foram realizados em temperatura ambiente (T = 23 °C) e as amostras 

foram preparadas em tampão fosfato (pH 7,3; 7,5 mM) utilizando água Milli-Q. 

4.2.1 Formação das monocamadas de Langmuir e filmes Langmuir-Blodgett 

As isotermas de pressão superficial (-A) foram monitoradas com o auxílio da cuba de Langmuir 

citada acima. Uma solução estoque de lipídios (1.0 mmol.L-1) preparada em clorofórmio/meta-

nol (3:1 v/v) foi utilizada para espalhar 30 L desta na superfície de 130 mL de água com quali-

dade Milli-Q®, ou na subfase aquosa contendo 1 mL de porfirina, ou 1 mL de PQ, ou 1 mL da 

mistura porfirina/PQ em soluções estoque 100:1 em volume. A compressão foi iniciada após 5 

min da injeção da solução de lipídio para garantir a total evaporação do solvente. A velocidade 

de compressão da barreira foi mantida constante em 0,42 mm.s-1. 

 Os filmes LB foram preparados para estudar as propriedades fotofísicas das monoca-

madas de fosfolipídio na presença de porfirina ou PQ. Para este fim, as monocamadas de Lang-

muir formadas na superfície da cuba foram transferidas para um suporte de quartzo 20×10 mm 

ou de Si (100) através da técnica LB [20,23]. Filmes LB do tipo Z (deep-coating) foram formados 

por imersão do suporte na subfase antes dos fosfolipídios serem esparramados na cuba. Cinco 

camadas mistas de PQ, PPh, PPh-PQ:lipídicas foram depositadas por meio de uma sequência 

de movimento ascendente vertical da placa a 0,038 mm.s-1. A pressão de superfície foi mantida 

constante em 30 mN.m-1 durante a transferência. 
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 Os filmes LB foram caracterizados através do espectrofotômetro Beckmann DU640. Os 

suportes foram posicionados com sua face perpendicular à luz de análise e as imagens de FLIM 

foram obtidas segundo a configuração 1 apresentada na Tabela 2neste capítulo. 

4.2.2 Objetos de estudo 

4.2.2.1 Pontos Quânticos 

Os pontos quânticos, todos solúveis em água (Figura 17), escolhidos para serem objetos de 

estudo neste trabalho foram três: 

1. (CdTe)MPA, funcionalizado com grupo ácido mercaptopropiônico (Mercaptopropinic 

Acid, ou MPA, na sigla em inglês), sintetizado no laboratório coordenado pelo Prof. Dr. 

Roberto Santana da Silva da FCFRP-USP 

2. (CdSe/ZnS)PEG, funcionalizado com o grupo polietileno glicol (PEG), adquirido da em-

presa Invitrogen™ 

3. (CdSe/ZnS)Cys, funcionalizado com aminoácido cisteína (Cys), sintetizado no Instituto 

de Química Bio-orgânica da Academia de Ciência da Rússia (Moscou, Rússia) 

As propriedades características dos PQ são apresentadas na Tabela 3 em Resultados e Discus-

são. 

 

Figura 17.Estrutura química das moléculas utilizadas para funcionalizar a superfície dos pontos quânticos estu-
dados neste trabalho.  



Instrumentação e Aspectos Experimentais 67 

4.2.2.2 Porfirinas 

A base da estrutura das porfirinas (Figura 18) é o anel porfirínico. 

 

Figura 18. Estrutura básica de porfirinas. 

 Contendo quatro anéis pirróis (A a D) ligados por pontes metílicas (5,10,15,20). Esse 

tipo de estrutura permite alterações da estrutura da molécula através da introdução de íons 

metálicos no centro do anel e ligação de diversos substituintes periféricos sem comprometer a 

estabilidade do anel central, possibilitando obter moléculas com características desejadas. Por 

exemplo, a ligação com anel central dos grupos colaterais carregados positivamente aumenta 

sua afinidade com as moléculas do DNA[95,96] ou grupos colaterais hidrofóbicos aumentam a 

afinidade da molécula com parte hidrofóbica da membrana celular [97] ou de locais 

hidrofóbicos de proteínas [83]. 

 Devido à sua alta fotoestabilidade, estabilidade química, intensa absorção na região es-

pectral visível e no infravermelho próximo e longo tempo de vida do estado tripleto as porfiri-

nas se tornaram os principais compostos usados no diagnóstico por fluorescência e no trata-

mento do câncer por TFD [1,2,98]. Todavia, uma desvantagem das porfirinas como fluoróforos 

é o seu rendimento quântico da fluorescência ser relativamente baixo e depender fracamente 

do ambiente e da sua ligação com sistemas nano-organizados, tais como moléculas de DNA, 

membranas, proteínas etc. Mais do que isso, as porfirinas possuem uma tendência de se agre-

gar em meios aquosos, o que diminui drasticamente o rendimento quântico e o tempo de vida 

de fluorescência e do estado tripleto, diminuindo assim sua eficiência como FL e FS [12,95,96]. 

A agregação é influenciada pela estrutura de porfirina e sua concentração, pelas características 

físico-químicas do ambiente e pela interação da porfirina com outras moléculas, com DNA e 

proteínas, em particular [12,95,96]. 
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 Dentre as inúmeras porfirinas sintetizadas até agora, destacam-se a TMPyP e TPPS4 (Fi-

gura 19). 

 

Figura 19.Estrutura das porfirinas utilizadas neste projeto. 

São compostos já estudados pelo Laboratório de Fotobiofísica do DF-FFCLRP-USP [83,95,96,99–

101]. Além disso, elas já foram testadas clinicamente como FS, mostrando resultados promis-

sores [102]. Por esses motivos foram escolhidos como objetos de estudo neste projeto. Ambas 

as porfirinas foram adquiridas através da empresa Porphyrin Products Inc. 

4.2.3 Modelos nano-organizados de estruturas biológicas 

4.2.3.1 Albumina do Soro Bovino (BSA) 

A albumina é um dos componentes do sangue de natureza proteica, que desempenha uma 

série de funções biológicas relevantes, incluindo a regulação da pressão osmótica sanguínea e 

o transporte de compostos endógenos e exógenos no organismo. Devido a esses papéis as al-

buminas possuem vários sítios para ligar diversos tipos de compostos químicos. Tanto a estru-

tura quanto as propriedades físico-químicas da albumina estão bem estudadas [40]. A BSA (Bo-

vine Serum Albumin, na sigla em inglês) é empregada como proteína modelo em sistemas bi-

omiméticos. É a proteína mais abundante no sangue bovino (concentração típica de 50 mg/mL) 

e possui uma estrutura muito similar à estrutura da HSA (Human Serum Albumin, ou HSA, na 

sigla em inglês), apresentando uma percentagem de sequências idênticas de aminoácidos de 

76%. A BSA é uma cadeia polipeptídica simples de 583 resíduos de aminoácidos e três domínios, 

sendo seu peso molecular igual a 66,5 g/mol. O ponto isoelétrico (PI) da BSA está em torno de 

4,70 – 5,60. O PI de uma molécula indica o pH no qual ela se encontra com a mesma quantidade 
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de carga positiva e negativa. A BSA é carregada negativamente no pH 7,0 e sofre mudanças 

conformacionais no intervalo 4,0  pH  8,0. 

 A ligação de moléculas pequenas na albumina pode mudar sua atividade. Mudanças no 

ambiente (aumento ou diminuição do pH local, força iônica, temperatura) ou fatores físicos 

externos (campos elétrico ou magnético, ativação pela luz) podem diminuir a estabilidade do 

complexo e induzir a transição de moléculas ligadas ao estado livre. Esse fenômeno pode ser 

usado para criar drogas de efeito direto pela formação de seus complexos quimicamente ou 

fisicamente ligados com polímeros biocompatíveis, tanto naturais como sintéticos. 

 A proteína escolhida foi a albumina do soro bovino (BSA) a qual foi adquirida da empresa 

Sigma-Aldrich®. 

4.2.3.2 Fosfolipídios 

Um sistema que é amplamente utilizado como modelo da membrana biológica é a monoca-

mada de Langmuir de lipídios. As monocamadas de Langmuir de lipídios podem ser usadas na 

mimetização de membranas celulares [37], o que permite estudar as interações entre compos-

tos, fotossensibilizadores por exemplo, no nível molecular [103]. A monocamada lipídica pode 

ser entendida como metade de uma membrana celular, e a subfase aquosa como a região intra 

ou extracelular. 

 Quando se transferem as monocamadas da interface líquida para suportes sólidos, ob-

têm-se os filmes Langmuir-Blodgett (LB). Para isso, atravessa-se o suporte sólido perpendicu-

larmente à interface ar-água. Em cada imersão ou emersão na subfase aquosa uma camada é 

transferida [92]. Assim, filmes podem ser construídos com o número de camadas controlado, 

tendo então um elevado grau de orientação molecular. 

 Os fosfolipídios escolhidos foram (Figura 20): 1,2-Dimiristoil-sn-glicero-3-fosfato 

(DMPA) um fosfolipídio de caráter aniônico e o 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC) 

de caráter zwiteriônico. Os lipídios foram adquiridos da empresa Avanti® Polar Lipids Inc. To-

mou-se o cuidado em realizar os experimentos em temperatura na qual os lipídios estivessem 

em sua fase gel, ou seja, abaixo da temperatura de transição. As temperaturas de transição de 

fase dos fosfolipídios estudados são respectivamente, Tm = 50 °C e Tm = 41 °C. 
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Figura 20.Estruturas dos fosfolipídios utilizados nos experimentos de medida de pressão superficial estática e 
dinâmica. A interação estudada foi entre o ponto quântico (CdSe/ZnS)PEG e as porfirinas TPPS4 e TMPyP na 
presença de cada fosfolipídio. 
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Capítulo 5 – Resultados e Discussão 

Neste capítulo apresentaremos os resultados e a discussão para o conjunto de objetivos espe-

cíficos propostos na Seção 1.1.2 Objetivos específicos. As seções foram organizadas seguindo 

a ordem: estudos das interações PQ-FS; e depois como essas interações, PQ-FS, eram alteradas 

na presença de sistemas nano-organizados – modelos de estruturas biológicas. 

5.1 Características espectroscópicas dos pontos quânticos estudados  

A seguir, apresentaremos as características espectroscópicas e algumas características físico-

químicas dos PQs utilizados neste trabalho. 

 Os PQ escolhidos exibem um espectro de absorção largo, com máximos do primeiro 

pico excitônico de absorção centrados em 480-560 nm. Os máximos de emissão variam entre 

530-580 nm. Todas as características encontradas em nossos PQs estão de acordo com as pro-

priedades eletrônicas singulares dos PQs [13]. Para determinar propriedades como o diâmetro 

empírico (Dempírico), constante de absorção molar (), energia de transição correspondente ao 

primeiro pico excitônico de absorção (∆E), usamos as equações do artigo Ref. [104]: 

𝐶𝑑𝑇𝑒 {

𝐷 = (9,8127× 10−7)𝜆3 − (1,7147× 10−3)𝜆2 + (1,0064)𝜆 − (194,84)

𝜀 = 10043(𝐷)2,12

𝜀 = 3450Δ𝐸(𝐷)2,4 ⇒ Δ𝐸 = 𝜀 [3450(𝐷)2,4]⁄

 

𝐶𝑑𝑆𝑒 {

𝐷 = (1,6122 × 10−9)𝜆4 − (2,6575 × 10−6)𝜆3 + (1,6242)𝜆2 − (0,4277)𝜆 + (41,57)

𝜀 = 5857(𝐷)2,65

𝜀 = 1600Δ𝐸(𝐷)3 ⇒ Δ𝐸 = 𝜀 [1600(𝐷)3]⁄

 

 Como se pode observar (Figura 21B, Figura 22B e Figura 23B), os perfis de decaimento 

de luminescência dos PQ são multiexponenciais. Porém, ajustamos cada decaimento por uma 

curva biexponencial, obtendo ajustes com boa concordância, isto é, R2 0,999. Essa abordagem 

será utilizada ao longo de todo o trabalho, como veremos no capítulo seguinte. O tempo de 

vida médio (m) foi calculado seguindo a expressão: 

𝜏𝑚 =
𝜏1
2 × 𝐴1 + 𝜏2

2 × 𝐴2
𝜏1 × 𝐴1 + 𝜏2 × 𝐴2

 (5.1) 
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em que A1 e A2 são fatores pré-exponenciais dos respectivos tempos 1 e 2. 

 A Tabela 3, abaixo, resume as principais características espectroscópicas dos PQs estu-

dados. Ela contém informações, como grupo funcional usado para funcionalizar a superfície, 

diâmetro empírico (Dempírico), comprimento de onda de máxima emissão da luminescência (em), 

tempo de vida médio de luminescência (m), potencial zeta (), etc. 

Tabela 3 Características dos pontos quânticos estudados neste trabalho 

PQ Func. Dempírico 

(nm) 

 

(M-1.cm-1) 

1º 

Pico 

abs. 

(nm) 

E 

(eV) 

em 

(nm) 

1 

(ns)

2 

(ns)

m 

(ns) 



(mV) 

CdTe MPA 2,0 4,41x104 489 2,42 543 0,6 ± 0,1 9,9 ± 0,1 9,1 ± 0,1 -30,8 ± 2,2 

CdSe/ZnS PEG 2,5 6,99x104 519 2,80 535 1,2 ± 0,1 35 ± 1 37 ± 2 Neutra ou 

descarregada CdSe/ZnS PEG 3,1 1,16 x105 552 2,43 570 3,6 ± 0,1 26 ± 1 24 ± 2 

CdSe/ZnS Cys 2,6 7,08x104 520 2,52 558 1,0 ± 0,1 4,8 ± 0,1 4,1 ± 0,2 -36,1 ± 0,9 

CdSe/ZnS Cys 3,1 1,27 x105 555 2,42 575 0,4 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,2 ± 0,01 -42,2 ± 1,3 
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Figura 21. (A) Absorção e emissão normalizada para dois pontos quânticos (CdSe/ZnS) de tamanhos diferentes 
com superfície funcionalizada com polietileno glicol (PEG), em meio aquoso: PQ535PEG (linhas pretas) e 
PQ570PEG (linhas vermelhas); e (B) perfil de decaimento de luminescência destes PQs em meio aquoso. 
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Figura 22. (A) Absorção normalizada (linha preta) e emissão normalizada do ponto quântico (CdTe)543MPA com 
superfície funcionalizada com ácido 3-Mercaptopropiônico (MPA) em meio aquoso; e (B) perfil de decaimento 
de luminescência deste PQ em meio aquoso. 
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Figura 23. (A) Absorção e emissão normalizada para dois pontos quânticos (CdSe/ZnS) de tamanhos diferentes 
com superfície funcionalizada com cisteína (Cys), em meio aquoso: PQ558Cys (linhas pretas) e PQ575Cys (linhas 
vermelhas); e (B) perfil de decaimento de luminescência destes PQs em meio aquoso. 

5.2 Características espectroscópicas dos fotossensibilizadores estudados  

O espectros de absorção das porfirinas TPPS4 e TMPyP apresentam máximos da banda de Soret 

em 413 nm e 421 nm, respectivamente (Figura 24B), característica das formas não protonadas 

dessas porfirinas [101,105,106]. Portanto, em tampão fosfato (T = 23 C; pH 7,3; 7,5.10-3 mol.L-

1) a porfirina TPPS4 possui carga líquida -4 e a TMPyP carga líquida +4. 
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Figura 24. (A) Absorção e emissão normalizada para os dois fotossensibilizadores usados neste trabalho, em 
meio aquoso: TPPS4 (linhas pretas) e TMPyP (linhas vermelhas); (B) espectro de absorção dos FS em meio 
aquoso e (C) amplificação do espectro de absorção; e (D) perfil de decaimento de fluorescência destas porfirinas 
em meio aquoso. 

 A Tabela 4 resume as características das porfirinas usadas neste trabalho. 

Tabela 4 Características espectroscópicas e físico-química das porfirinas usadas nos estudos 

FS 

(M-1.cm-1) 

Soret 

(nm) 

em 

(nm) 

1 

(ns)

2 

(ns)

m 

(ns) 

Carga 

líquida 



(mV) 

TPPS4 
1,3x104; 

 = 515 nm 
413 650 

9,3 ± 

0,1 
– – -4 

-37,6 ± 

6,3 

TMPyP 
1,5x104; 

 = 518 nm 
421 660 

1,7 ± 

0,1 

5,4 ± 

0,1 

4,7 ± 

0,2 
+4 

-23,3 ± 

7,9 
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5.3 Interações PQ-FS: efeitos da funcionalização da superfície  

Na seção anterior, apresentamos as características espectroscópicas e físico-químicas dos PQs 

e dos FS escolhidos como objetos de estudo deste trabalho. Conhecidas tais características, 

iniciamos os estudos de interação. Veremos que apesar dos grupos funcionais serem diferen-

tes, eles preservam algumas características que conferem propriedades semelhantes ao inte-

ragirem com os FS estudados neste trabalho. 

5.3.1 PQ funcionalizados com polietileno glicol (PEG) 

Nesta seção estudamos os aspectos da interação entre o ponto quântico (CdSe/ZnS)PEG – ver 

Tabela 3 – e os FS (catiônico, TMPyP, e aniônico, TPPS4). Para cada par PQ-FS foram estudados 

os efeitos dos FS nas características da luminescência das soluções PQ-FS no estado estacioná-

rio e com resolução temporal. Um exemplo dos resultados obtidos para os quatro pares é mos-

trado na Figura 25. Tanto nos experimentos de estado estacionário quanto nos experimentos 

com resolução temporal, os pares foram excitados em  = 470 nm, evitando a excitação da 

porfirina já que neste comprimento de onda a absorbância da PPh foi menor que 0,01, evi-

tando-se a reabsorção da luminescência do PQ pela PPh (efeito de filtro interno). 

 A excitação do PQ em 470 nm induz uma intensa luminescência entre 530 e 620 nm 

(curva preta, Figura 25A) bem como um perfil multiexponencial do decaimento de luminescên-

cia (curva preta, Figura 25B). Adicionando sucessivas alíquotas de porfirinas (TMPyP ou TPPS4) 

induz-se a diminuição tanto da intensidade quanto do tempo de decaimento de luminescência. 
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Figura 25. Supressão da luminescência do (CdSe/ZnS)570PEG pela TPPS4 em experimentos no estado estacio-
nário e os espectros de absorção das porfirinas TMPyP (traço vermelho) e TPPS4 (traço preto) (A) e com resolu-

ção temporal (B). Em ambos os casos as amostras foram excitadas em  = 470 nm. 

 Para obter as características dinâmicas da interação os dados obtidos foram tratados 

seguindo a teoria de Stern-Volmer descrita na Seção 3.1 Supressão de estados excitados. Além 

de analisar a supressão de duas componentes temporais das curvas de decaimento da lumi-

nescência, foram analisadas as mudanças nos tempos médios de decaimento calculados se-

gundo a equação 5.1. 

 Em todos os pares estudados foi observada dependência quadrática da curva de supres-

são de Stern-Volmer no estado estacionário (𝐼0 𝐼⁄ ) − 1 = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑋
2(Figura 26A). 
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Figura 26. Curva de supressão de Stern-Volmer para o par (CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4: (A) não modificada (B) 
modificada. 

 Esse efeito quadrático não pode ser atribuído à absorção da luz de excitação ou a reab-

sorção da luminescência do PQ pela PPh (efeito de filtro interno). Por outro lado, tal efeito 
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poderia ser associado à participação de dois mecanismos de supressão: estático e dinâmico 

[32]. Entretanto, o tratamento desses dados está em concordância com a dependência linear 

de Stern-Volmer modificada (Seção 3.1 Supressão de estados excitados): 

I0
(I0 − I)

=
1

𝑓𝑎
+

1

(𝑓𝑎𝐾𝑎[Q])
 

no qual fa é a fração acessível de PQ ao supressor Q e Ka é a constante de Stern-Volmer de 

supressão da fração acessível. O ajuste mostrou dependência linear com fatores fa > 1 (Tabela 

5). 

Tabela 5 Valores de fator de acessibilidade fa, constantes de supressão de Stern-Volmer (KSV), tempos médios 

da luminescência (m) e constantes bimoleculares (kq) para interação de diferentes pares (CdSe/ZnS)PEG+PPh 
obtidos em experimentos no estado estacionário 

Par fa KSV (M-1) m (s) kq (M-1s-1) 

(CdSe/ZnS)535PEG+TMPyP 1,2 2,2x105 37x10-9 5,9x1012 

(CdSe/ZnS)535PEG+TPPS4 1,3 4,0x105 37x10-9 1,1x1013 

(CdSe/ZnS)570PEG+TMPyP 1,1 2,6x106 24x10-9 1,1x1014 

(CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 1,4 8,2x106 24x10-9 3,4x1014 

 Tal fato nós interpretamos como a formação de agregados mistos entre a molécula de 

porfirina e alguns pontos quânticos, em concordância Ref. [21,107,108]. Dentro desse agre-

gado a porfirina pode suprimir a luminescência de vários pontos quânticos. O PQ interage com 

a porfirina, provavelmente, através do grupo que funcionaliza sua superfície. Existe a possibili-

dade de a porfirina intercalar entre esses grupos funcionais, ou seja, ligando-se diretamente à 

superfície do PQ, mas essa hipótese é pouco provável já que isto acarretaria numa mudança 

dramática tanto no espectro de absorção ótica quanto no espectro de luminescência do PQ, 

ambos provocados pelo processo de transferência de carga. 

 As medidas do espalhamento dinâmico de luz também mostraram o aumento do tama-

nho das partículas no sistema PQ+PPh com o aumento da concentração da porfirina (Tabela 6). 

Nesse caso, se esperaria a formação de partículas com dimensões lineares maiores do que so-

mente de PQ ou de PPh. Tal suposição foi confirmada através dos resultados de espalhamento 

dinâmico de luz. O tamanho linear das partículas presentes nas soluções PQ-PPh aumentou 

dramaticamente. Mais especificamente, para o par (CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 o tamanho foi de 

(8,5  0,7) nm, característico deste PQ, até (600  200) nm, enquanto a concentração da TPPS4 
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aumentava (Tabela 6). Supondo que o agregado é composto por uma única molécula de porfi-

rina cercado por vários PQs, o aumento da concentração de PPh não deve aumentar o tamanho 

do agregado, mas apenas aumentar sua quantidade. Assim, o efeito observado pode significar 

que estes agregados primários contendo uma molécula de PPh e vários PQs, devem interagir, 

produzindo agregados mistos maiores compostos por várias moléculas de PPh e PQ (Figura 27). 

O tamanho desses agregados deve aumentar conforme o aumento de agregados primários. 

Tabela 6 Tamanho linear e potencial zeta do sistema contendo o ponto quântico (CdSe/ZnS)PEG em função do 
tamanho do ponto quântico e da concentração de porfirina 

Par [Porfirina] (µM) Tamanho (nm)  (mV) 

(CdSe/ZnS)535PEG+TMPyP 

0,0 5,9 ± 0,4 -2,7 ± 1,0 

2,0 370 ± 170 -10,4 ± 8,3 

6,0 440 ± 220 -3,5 ± 3,2 

10,0 410 ± 200 -1,9 ± 3,1 

(CdSe/ZnS)535PEG+TPPS4 

0,0 ─ -2,7 ± 1,0 

0,5 ─ -17,2 ± 11,2 

1,0 ─ -13,7 ± 2,9 

2,0 ─ -27,2 ± 7,9 

4,0 ─ -30,8 ± 6,1 

5,0 ─ -32,7 ± 1,9 

(CdSe/ZnS)570PEG+TMPyP 

0,0 8,5 ± 0,7 2,3 ± 0,1 

0,5 23 ± 6 ─ 

1,0 150 ± 70 -11,4 ± 5,1 

2,0 310 ± 140 -4,4 ± 2,8 

4,0 780 ± 360 -1,4 ± 3,5 

6,0 880 ± 400 ─ 

(CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 

0 8,5 ± 0,7 +1,8 ± 0,8 

0,5 18 ± 2 -15,2 ± 14,2 

1,0 40 ± 10 -25,8 ± 5,5 

2,0 600 ± 200 -29,6 ± 4,1 

5,0 500 ± 200 -30,1 ± 6,1 
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Figura 27. Formação de agregados mistos tipo rede pela interação entre o ponto quântico e a porfirina. 

 Essa suposição está em concordância com os resultados de medidas do espalhamento 

ressonante de luz os quais mostraram o aumento da intensidade do espalhamento em toda a 

região de absorção ótica do PQ quando a porfirina é adicionada à solução (Figura 28). 
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Figura 28. Espectro de espalhamento de luz ressonante do par PQ (CdSe/ZnS)570PEG na ausência e na presença 
da porfirina TPPS4. 

 Ao mesmo tempo, a ausência da banda característica de espalhamento na região da 

banda de Soret da TPPS4 (380-440 nm) e o vale nesta região, o qual surge devido à reabsorção 

de luz espalhada pela TPPS4, mostra que não há contato entre as moléculas da TPPS4 nos agre-

gados mistos, provavelmente devido à separação causada pelas partículas de nanocristais PQ. 
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 Em todos os pares estudados foi observada dependência linear da curva de supressão 

de Stern-Volmer para os experimentos com resolução temporal (Figura 29). 
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Figura 29. Dependência linear da curva de supressão de Stern-Volmer com resolução temporal do par 
(CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4. 

 Os valores das constantes bimoleculares de supressão também foram maiores que o 

limite difusional (kq  1010 M-1s-1), Tabela 7. Entretanto, os valores de kq obtidos em experimen-

tos com resolução temporal foram menores em relação aos obtidos nos experimentos de es-

tado estacionário, mostrando que existem no mínimo dois mecanismos de supressão diferen-

tes. 

Tabela 7 Valores de fator de acessibilidade fa, constantes de supressão de Stern-Volmer (KSV), tempos médios 

da luminescência (m) e constantes bimoleculares (kq) para interação de diferentes pares (CdSe/ZnS)PEG+PPh 
obtidos em experimentos com resolução temporal 

Par fa KSV (M-1)  (x10-9 s) kq (M-1s-1) 

(CdSe/ZnS)535PEG+TMPyP 

1 

1 

(4,8 ± 0,4)x105 1,2 ± 0,1 (4,0 ± 0,1)x1014 

2 (8,1 ± 0,2)x104 35 ± 1 (2,3 ± 0,1)x1012 

m (8,4 ± 0,3)x104 37 ± 1 (2,3 ± 0,2)x1012 

(CdSe/ZnS)535PEG+TPPS4 

1 

1 

(8,5 ± 0,5)x104 1,2 ± 0,2 (7,1 ± 0,1)1013 

2 (3,6 ± 0,1)x104 35 ± 1 (1,0 ± 0,1)1012 

m (3,5 ± 0,1)x104 37 ± 1 (9,5 ± 0,1)1011 

(CdSe/ZnS)570PEG+TMPyP 

1 

1 

(2,8 ± 0,7)x106 3,6 ± 0,1 (7,8 ± 0,2)x1014 

2 (4,4 ± 0,2)x105 26 ± 1 (1,7 ± 0,1)x1013 

m (4,4 ± 0,1)x105 24 ± 2 (1,8 ± 0,1)x1013 

(CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 

1 

1 

(4,7 ± 0,1)x105 3,6 ± 0,1 (1,3 ± 0,1)x1014 

2 (5,8 ± 0,3)x105 26 ± 1 (2,2 ± 0,2)x1013 

m (6,9 ± 0,2)x105 24 ± 2 (2,9 ± 0,1)x1013 

 A existência de vários mecanismos de supressão durante a interação de PQs com su-

pressores já foi relatada em uma série de estudos, os quais mencionaram transferência de 
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carga (TC)[109], transferência de energia por ressonância de Förster (FRET)[23,110,111], tune-

lamento de elétrons (TE) [112], e transferência de energia não-FRET[113]. O tempo caracterís-

tico dos mecanismos de TC e TE é da ordem de centenas de femtossegundos a unidades de 

picossegundos [109,113]. Em nossos experimentos com resolução temporal, a resolução foi da 

ordem de 100 ps. Portanto, em nosso caso, os mecanismos de CT e ET podem contribuir para 

a supressão da luminescência do PQ no estado estacionário, a qual se manifesta apenas na 

redução da intensidade da luminescência. Assim, podemos associar os resultados de supressão, 

tanto estacionária quanto com resolução temporal, com a ocorrência de vários mecanismos de 

supressão: “curto” alcance, como o TC e TE, e de “longo” alcance, como vários tipos de trans-

ferência de energia. 

 Na supressão do par (CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 foi observado o aumento da intensidade 

da fluorescência de TPPS4 com o aumento da concentração de PQ (Figura 30A) acompanhado 

de um ligeiro aumento do tempo de vida da fluorescência de TPPS4 (Figura 30B), confirmando 

que há transferência de energia do PQ para a PPh. Na presença da TMPyP não houve mudança 

significativa na intensidade nem no tempo de vida da luminescência do (CdSe/ZnS)570PEG (Fi-

gura 30C e D). Os dados de  (Tabela 6) mostram que não há mudança de  da solução contendo 

apenas PQ ou na presença de TMPyP, significando ausência de interação eletrostática entre 

eles. 
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Figura 30. Aumento da intensidade (A) e do tempo de vida (B) da fluorescência da TPPS4 com o aumento da 
concentração do (CdSe/ZnS)570PEG. Na presença de TMPyP não houve mudança significativa na intensidade 
nem no tempo de vida da luminescência do (CdSe/ZnS)570PEG. 

 Outros resultados que confirmam o mecanismo de transferência de energia de longo 

alcance são os valores das constantes de supressão bimolecular (Tabela 7) – obtidas a partir de 

1, 2 e m – serem muito maior que kq difusional. A sobreposição espectral do espectro de 
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emissão de luminescência do PQ e do espectro de absorção da TPPS4 (Figura 25A) também 

evidenciam a transferência de energia via FRET do PQ para a TPPS4. No caso da TMPyP, apesar 

de existir sobreposição espectral, os valores de  da Tabela 6 mostram que não há interação 

eletrostática entre eles. 

 Os cálculos da distância entre o doador de energia e o aceitador, segundo a teoria de 

Förster (Seção 3.2.2 Transferência de energia por interação eletrostática de longo alcance), 

para os pares foram: 

 (CdSe/ZnS)535PEG+TMPyP  4,5 nm ≤ r ≤ 5,1 nm, 

 (CdSe/ZnS)535PEG+ TPPS4 4,4 nm ≤ r ≤ 4,6 nm, 

 (CdSe/ZnS)570PEG+TMPyP  4,5 nm ≤ r ≤ 4,8 nm, 

 (CdSe/ZnS)570PEG+TPPS4 3,9 nm ≤ r ≤ 5,1 nm 

 Todos os valores são próximos ao raio hidrodinâmico dos respectivos PQ. Este resultado 

demonstra que a supressão da luminescência do PQ pela PPh ocorre dentro do agregado for-

mado entre as moléculas de PQ e PPh. Esta observação está de acordo com a suposição de que 

os agregados mistos PQ&PPh são formados em concentrações elevadas de PPh, possibilitando 

que uma molécula PPh possa suprimir vários PQ no estado excitado. 

 Concluímos, portanto, que a supressão do PQ (CdSe/ZnS)PEG em seu estado excitado 

pelas porfirinas TMPyP e TPPS4, ocorre quando o agregado misto PQ&PPh&PQ é formado em 

elevadas concentrações de PPh. Dentro do agregado misto uma única molécula de porfirina 

pode suprimir vários pontos quânticos (fa > 1). A supressão surge a partir de dois tipos de me-

canismos: de curto alcance, como TC e TE, e de longo alcance (transferência de energia resso-

nante). 
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5.3.2 PQ funcionalizado com ácido mercaptopropiônico (MPA)  

Nesta seção estudamos os aspectos da interação entre o ponto quântico (CdTe)MPA – ver Ta-

bela 3– e as porfirinas catiônica (TMPyP) e aniônica (TPPS4). Para cada par PQ-FS foram estu-

dados os efeitos dos FS nas características da luminescência das soluções PQ-FS no estado es-

tacionário e com resolução temporal. Tanto nos experimentos de estado estacionário quanto 

nos experimentos com resolução temporal, os pares (CdTe)MPA+TMPyP e 

(CdTe)MPA+TPPS4foram excitados em  = 470 nm, evitando a excitação da porfirina já que 

neste comprimento de onda a absorbância da PPh foi menor que 0,01, evitando-se a reabsor-

ção da luminescência do PQ pela PPh (efeito de filtro interno). 

 As características da luminescência das soluções contendo os pares 

(CdTe)543MPA+TPPS4 e (CdTe)543MPA+TMPyP, obedeceram as mesmas características en-

contradas na seção anterior para os pares (CdSe/ZnS)PEG+PPh. A excitação do PQ em 470 nm 

induz intensa luminescência entre 500 e 600 nm (curva preta, Figura 31A) bem como um perfil 

multiexponencial do decaimento de luminescência (curva preta, Figura 31B). Adicionando su-

cessivas alíquotas das porfirinas induz-se a diminuição tanto da intensidade quanto do tempo 

de decaimento de luminescência. 
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Figura 31. Supressão da luminescência do (CdTe)543MPA pela TPPS4 em experimentos no estado estacionário 
e o espectro de absorção da porfirina TPPS4 (traço) (A) e com resolução temporal (B). Em ambos os casos as 

amostras foram excitadas em  = 470 nm. 

 Para o par(CdTe)543MPA+TPPS4, foram observadas dependências não lineares de 

Stern-Volmer (Figura 32A e C), tanto para o experimento no estado estacionário quanto para o 
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experimento com resolução temporal. As curvas de supressão foram ajustadas segundo a equa-

ção de Stern-Volmer modificada (Figura 32B e D). 
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Figura 32. Curva de supressão de Stern-Volmer para o par (CdTe)543MPA+TPPS4 com dependência não linear 
para o experimento no estado estacionário (A) e com resolução temporal (C). Ajustes com a equação de Stern-
Volmer modificada para os experimentos de supressão no estado estacionário (B) e com resolução temporal 
(D). 

 Neste caso, os ajustes com Stern-Volmer modificada resultaram em fa < 1, mostrando 

menor acessibilidade do PQ para o supressor (TPPS4). Entretanto, as constantes bimoleculares 

(kq) da supressão (Tabela 8) são, em todos os casos, maiores que as constantes de processos 

limitados por difusão em solução aquosa kq difusão  1010 M-1s-1. Isso mostra que: 

1. A supressão acontece devido a formação de um agregado PQ&PPh com a acessibilidade 

menor que 1. 

2. O agregado misto (PQ&PPh&PQ), observado na Seção 5.3.1 PQ funcionalizados com 

polietileno glicol (PEG), não é formado na interação entre o ponto quântico 

(CdTe)543MPA e a porfirina TPPS4. 
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Tabela 8 Valores de fator de acessibilidade fa, constantes de supressão de Stern-Volmer (KSV), tempos médios 

da luminescência (m) e constantes bimoleculares (kq) para interação do par (CdTe)543MPA+TPPS4 obtidos em 
experimentos no estado estacionário e com resolução temporal 

Experimento fa KSV (M-1)  (x10-9 s) kq (M-1s-1) 

Estado estacionário  0,7 (1,5 ± 0,1)x107 9,1 ± 0,1 (1,6 ± 0,1)x1015 

Resolução temporal 

1 0,3 (1,2 ± 0,1)x107 0,6 ± 0,1 (2,0 ± 0,1)x1016 

2 0,3 (1,1 ± 0,1)x106 9,9 ± 0,1 (1,1 ± 0,1)x1014 

m 0,4 (1,1 ± 0,1)x106 9,1 ± 0,1 (1,2 ± 0,1)x1014 

 A diminuição do fator fa em comparação com os pares (CdSe/ZnS)PEG é, provavel-

mente, devido à repulsão eletrostática entre os grupos negativos do ponto quântico 

(CdTe)543MPA e os da TPPS4, diminuindo a área de contato entre eles. A Tabela 9 mostra a 

invariância no valor de , considerando os erros experimentais, conforme alíquotas de TPPS4 

são adicionadas na solução com (CdTe)543MPA, mostrando instabilidade do agregado 

(CdTe)543MPA&TPPS4. Essa repulsão impediria a formação dos agregados mistos 

PQ&PPh&PQ. 

 Paralelamente, não houve aumento do tamanho linear das partículas na solução 

(CdTe)543MPA+TPPS4, levando-se em conta os erros experimentais (Tabela 9). Este resultado 

é a confirmação de que a interação entre o (CdTe)543MPA e a TPPS4 não forma agregados 

mistos PQ&PPh&PQ, mas sim agregados do tipo PQ&PPh. 

Tabela 9 Tamanho linear e potencial zeta do sistema contendo o ponto quântico (CdTe)543MPA em função da 
concentração de porfirina TPPS4 

Par [Porfirina] (µM) Tamanho (nm)  (mV) 

(CdTe)543MPA+TPPS4 

0 32 ± 23 -26,0 ± 1,6 

0,04 43 ± 32 -26,7 ± 1,1 

0,15 32 ± 24 -29,5 ± 0,4 

0,30 31 ± 23 -28,0 ± 1,3 

0,40 31 ± 23 -29,3 ± 0,8 

0,70 29 ± 21 -28,9 ± 1,0 

1,00 34 ± 27 -30,0 ± 0,9 

1,50 52 ± 38 -30,2 ± 0,6 

 Esta suposição é suportada com os resultados de medidas do espalhamento ressonante 

de luz, os quais mostraram que não existe aumento da intensidade do espalhamento em toda 

a região de absorção ótica do PQ quando a porfirina é adicionada na solução (Figura 33). 
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Figura 33. Espectros de espalhamento de luz ressonante do par (CdTe)543MPA+TPPS4 com sucessivas adições 
da porfirina. 

 Na supressão do par (CdTe)543MPA+TPPS4 não foi observado aumento da intensidade 

da fluorescência de TPPS4 com o aumento da concentração de PQ (Figura 34), confirmando que 

não há transferência de energia do PQ para a PPh, apesar de existir sobreposição espectral 

(Figura 31A).Os cálculos da distância entre o doador de energia e o aceitador, supondo que a 

supressão observada na Figura 31 seja devido ao mecanismo de Förster (Seção 3.2.2 Transfe-

rência de energia por interação eletrostática de longo alcance), para o par 

(CdTe)543MPA+TPPS4 foi de 3,5 nm ≤ r ≤ 5,9 nm, cujo valor é próximo aos tamanhos das partí-

culas, considerando o erro experimental, observados na Tabela 9. Entretanto, a transferência 

de energia não foi observada. Este resultado demonstra que a supressão da luminescência do 

PQ pela TPPS4 ocorre por outro mecanismo. 
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Figura 34. Na adição do PQ (CdTe)543MPA não houve mudança significativa na intensidade da fluorescência da 
porfirina TPPS4, indicando ausência de FRET. 
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 Em outras palavras, o mecanismo de supressão que prevalece aqui é o mecanismo de 

curto alcance, já mencionado na Seção anterior. Os resultados que indicam a prevalência do 

mecanismo de curto alcance é o valor de fa < 1, inexistência de agregados mistos PQ&PPh&PQ 

e a ausência do aumento da intensidade de fluorescência da PPh na Figura 34. 

 Contudo, a interação entre o ponto quântico (CdTe)543MPA e a porfirina TMPyP, car-

regada positivamente, apresentou características distintas as da TPPS4. 

 As características da dependência de Stern-Volmer do par (CdTe)543+TMPyP foram as 

mesmas encontradas para os pares (CdSe/ZnS)PEG+PPh, ou seja, dependência quadrática para 

o experimento no estado estacionário (Figura 35A) e dependência linear para o experimento 

com resolução temporal (Figura 35B). 
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Figura 35. Curva de supressão de Stern-Volmer para o par (CdTe)543MPA+TMPyP: (A) dependência não linear 
para o experimento no estado estacionário e (B) dependência linear para o experimento com resolução tempo-
ral. 

 Isso mostra que, possivelmente, o agregado misto (PQ&PPh&PQ) observado na Seção 

anterior, pode também estar se formando na interação entre o ponto quântico (CdTe)543MPA 

e a porfirina TMPyP. Neste caso o fator de acessibilidade (fa) foi igual a fa = 2,5 (Tabela 11). 

 Os dados que corroboram a formação dos agregados mistos neste caso são semelhan-

tes aos resultados encontrados para os pares (CdSe/ZnS)PEG+PPh, isto é, ocorrência de au-

mento da intensidade do espalhamento de luz ressonante (Figura 36), aumento no tamanho 

linear das partículas do sistema e, neste caso, a diminuição do potencial zeta do sistema, indi-

cando interação eletrostática atrativa (Tabela 10). 
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Figura 36. Espectro de espalhamento de luz ressonante do par do PQ (CdTe)543MPA na ausência e na presença 
da porfirina TMPyP. 

Tabela 10 Tamanho das partículas e potencial zeta do sistema contendo o ponto quântico (CdTe)543MPA em 
função da concentração de porfirina TMPyP 

Par [Porfirina]x10-6 (M) Tamanho (nm)  (mV) 

(CdSe/ZnS)543MPA+TMPyP 

0 29,3  20,6 -26,0  1,6 

0,02 28,0  18,3 -29,5  0,7 

0,06 65,2  53,4 -28,3  0,9 

0,1 174,7  112,7 -28,6  1,4 

0,15 224,0  245,7 -25,3  1,6 

0,30 100,7  69,0 -20,6  1,7 

0,50 352,6  446,3 -16,0  2,7 

 Os valores de constantes bimoleculares de supressão também foram maiores que o li-

mite por difusão. Entretanto os valores de kq obtidos em experimentos com a resolução tem-

poral foram menores que os obtidos nos experimentos no estado estacionário, mostrando que 

existem no mínimo dois mecanismos de supressão diferentes, como encontrado para os pares 

(CdSe/ZnS)PEG+PPh. 

Tabela 11 Valores de fator de acessibilidade fa, constantes de supressão de Stern-Volmer (KSV), tempos médios 

da luminescência (m) e constantes bimoleculares (kq) para interação do par (CdTe)543MPA+TMPyP obtidos em 
experimentos no estado estacionário e com resolução temporal 

Experimento fa KSV (M-1)  (x10-9 s) kq (M-1s-1) 

Estado estacionário  2,5 1,47x107 9,1x10-9 1,6x1015 

Resolução temporal 

1 1 (1,3 ± 0,6)x107 0,57 ± 0,01 (2,3 ± 0,1)1016 

2 1 (3,0 ± 0,8)x106 10,0 ± 0,1 (3,0 ± 0,3)1014 

m 1 (3,2 ± 0,9)x106 9,1 ± 0,1 (3,5 ± 0,1)1014 
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 O experimento que consistiu em fixar a concentração de [TMPyP] = 3,2x10-5 M e adici-

onar alíquotas de PQ, mostrou mudança no perfil do espectro de absorção da PPh (Figura 37A) 

e mudança da intensidade da sua fluorescência (Figura 37B) que no início aumentou e com 

maior adição de PQ foi suprimida. 
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Figura 37. Mudança no espectro de absorção da porfirina TMPyP(A) e na intensidade de fluorescência (B) com 

a adição de (CdTe)543MPA com aparecimento de ponto isosbéstico ( = 438 nm) em (A). 

 Essas mudanças podem ser associadas à transferência de carga entre porfirina e PQ. 

Entretanto, o aumento inicial da intensidade da fluorescência pode ser associado à transferên-

cia de energia de PQ para porfirina, privilegiada no início do processo quando a concentração 

do PQ é baixa. Os cálculos da distância entre o doador de energia e o aceitador, segundo a 

teoria de Förster, para o par (CdTe)543MPA+TMPyPdá um resultado de 4,0 nm ≤ r ≤ 4,3 nm. A 

transferência de energia é possível uma vez que existe sobreposição espectral entre o espectro 

de emissão de luminescência do PQ e o espectro de absorção da TMPyP (ver Figura 31A e Figura 

24A). 

 Tendo em vista a mudança dos espectros de absorção da TMPyP, sugerindo a transfe-

rência de carga entre o PQ e a PPh, aprofundamos nossos estudos sobre a transferência de 

carga no par (CdTe)543MPA+TMPyP. 

 Inicialmente, estudamos como a variação da concentração da TMPyP influencia a trans-

ferência de carga entre o PQ e a PPh. Para isto, fixamos a concentração do [PQ] = 1,5x10-6 M. 
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Figura 38. Transferência de carga entre a TMPyP e o PQ (CdTe)543MPA em função da concentração da porfirina. 
A concentração do [PQ] = 1,5x10-6 M. 

 A Figura 38 mostra que a transferência de carga depende da razão [TMPyP] / [PQ], 

sendo privilegiada para [TMPyP] ≥ 5,0x10-6 M. 

 Nos estudos seguintes, fixamos a concentração [TMPyP] = 5,0x10-6 M. Nossa hipótese 

para a transferência de carga é a formação de um complexo [PQδ+TMPyPδ-], em que a carga, 

provavelmente, é transferida do PQ para a TMPyP, que está carregada positivamente. 

 Foram observadas mudanças tanto nos espectros de absorção da TMPyP, com surgi-

mento de ponto isosbéstico (Figura 39A), quanto nos espectros de emissão de fluorescência 

com mudanças da intensidade e deslocamento da banda de emissão de fluorescência de 660 

nm para 632 nm (Figura 39C). 
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Figura 39. Mudança no espectro de absorção da porfirina TMPyP com aparecimento de ponto isosbéstico (A) e 
na intensidade de fluorescência com deslocamento da banda de emissão (C) a partir da adição de 

(CdTe)543MPA, ex = 436 nm. 

 O surgimento do ponto isosbéstico indica a presença de no máximo duas espécies, as 

quais nós associamos às moléculas de porfirina livres na solução e o surgimento de uma nova 

espécie, o complexo (PQ···TMPyP). Outro resultado que corrobora a formação de um complexo 
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é a mudança observada no espectro de excitação de fluorescência (Figura 40) ao monitorarmos 

a emissão da TMPyP (660 nm). 
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Figura 40. Mudança no espectro de excitação de fluorescência com a formação do complexo (PQ···TMPyP) em 

função da concentração do PQ. Os espectros foram obtidos com em = 660 nm. 

 A sugestão sobre formação de uma nova estrutura associada a um complexo com a 

transferência de carga entre o PQ e a porfirina está em acordo com os resultados observados 

em experimentos com resolução temporal (Figura 41). Realmente, o perfil de decaimento da 

fluorescência em comprimento de onda do máximo de fluorescência da nova espécie ( = 632 

nm; 632nm = 1,3 ns) foi diferente tanto no perfil de decaimento de fluorescência da porfirina ( 

= 660 nm; TMPyP = 4,9 ns), quanto do PQ ( = 543 nm), Figura 22B. Os tempos de vida de fluo-

rescência do complexo obtidos para em = 660 nm (emissão da TMPyP) e em = 632 nm (emissão 

do complexo) foram iguais, 660nm = 632nm = 1,3 ns, demonstrando que esse tempo é o tempo 

de vida de fluorescência característico do complexo. 
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Figura 41. Curvas de decaimento de fluorescência da porfirina TMPyP e do complexo (PQ···TMPyP)formado a 
partir da interação da porfirina com o ponto quântico (CdTe)543MPA. As curvas de decaimento de fluorescência 

representam a emissão da porfirina (em = 660 nm) para a amostra contendo apenas TMPyP (linha preta) e para 

o complexo (linha vermelha). A emissão do complexo (em = 632 nm) é representada pela linha verde.  
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 Como dito anteriormente, a interação do PQ (CdTe)543MPA+TMPyP para baixas con-

centrações de TMPyP forma o agregado misto em que uma molécula de PPh interage com mais 

de um PQ. Contudo, ao aumentarmos a concentração do PQ privilegia-se a transferência de 

carga, logo a formação do complexo. Um dado que confirma que o complexo formado da trans-

ferência de carga entre o PQ e a PPh está presente no agregado misto é o aumento da intensi-

dade do espalhamento de luz ressonante (Figura 42). Nele, vemos que as moléculas de TMPyP 

livres são consumidas durante a formação do complexo com o surgimento do vale em 460 nm, 

característico da banda de absorção do complexo. Paralelamente, o aumento da intensidade 

no ELR característica da TMPyP, 420-600 nm, mostra que o complexo (PQ···TMPyP)interage 

com moléculas de PPh, formando o agregado misto (PQ···TMPyP)&TMPyP. 
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Figura 42. Espectros de espalhamento de luz ressonante da formação do complexo (PQ···TMPyP) em função da 
concentração do PQ. 

 As medidas de FLIM(Figura 43) mostraram que realmente são observadas as partículas 

de tamanho linear > 400 nm.  
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A) 

 

B) 

 

C) 

 

Figura 43. Imagem do complexo (PQ···TMPyP) formado a partir de 20x10-9M de porfirina TMPyP na presença de 
4,55x10-11 M do ponto quântico (CdTe)543MPA (A) e.; histograma utilizado para gerar a imagem (C) dos tempos 
de vida de luminescência (FLIM). 

 Associamos os resultados acima a formação dos agregados mistos, e analisando em 

conjunto com os descritos anteriormente (experimentos: ELR, DLS, potencial zeta e 

FLIM),nosso modelo de interação em que uma porfirina interage com mais de um ponto quân-

tico é corroborado. 

 O modelo de interação entre o PQ e a porfirina que propomos é a intercalação dos gru-

pos funcionais do PQ ao anel porfirínico e uma dentre as quatro cargas positivas da porfirina 

interage de forma atrativa com o grupo carboxilato do MPA do PQ mais próximo (Figura 44). 

Tempos de vida de fluorescência médios 

ajustados para gerar o histograma ao lado 

curto = 0,7 ns 

longo = 3,8 ns 
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Figura 44. Formação do complexo (PQ···TMPyP) resultado da interação entre o ponto quântico (CdTe)543MPAe 
a porfirina TMPyP. O anel porfirínico interage diretamente com o grupo carboxílico do MPA que funcionalizao 
PQ, resultado na transferência de carga do PQ para a PPh. 

 Para comprovar a hipótese de intercalação do anel porfirínico com a funcionalização do 

PQ realizamos cálculos teóricos de Química Quântica. Buscou-se comprovar a mudança con-

formacional da porfirina a partir da interação de seu anel central com o grupo carboxilato da 

funcionalização do PQ. Procuramos, também, determinar qualitativamente, o deslocamento 

da banda de Soret ocorrido através da transferência de carga, calculando as transições eletrô-

nicas verticais do estado fundamental tanto da TMPyP livre quanto do complexo (PQ···TMPyP), 

este representado pela funcionalização do PQ e a porfirina. 

 Os cálculos foram realizados utilizando segundo a Teoria do Funcional da Densidade 

(DFT, Density Functional Theory na sigla em inglês). Utilizou-se o programa computacional Tur-

boMOLE 6.2 com o funcional híbrido B-P+dispersão e o conjunto de bases def2-SV(P) para de-

terminar a geometria de equilíbrio[114–116]. Os espectros UV-Vis (excitações verticais) foram 

calculados utilizando o método TD-DFT com o funcional B-VWN e o conjunto de bases def2-

SV(P). Todas as otimizações de geometrias foram realizadas sem o efeito do meio, isto é, sem 

efeito de solvente. Para efeitos de solvatação, as geometrias foram otimizadas para o solvente 

água ( = 78,4) utilizando o modelo COSMO (nativo do TurboMOLE). 
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A) 

 

B) 

 

Figura 45. Geometrias encontras através dos cálculos teóricos de Química Quântica considerando o efeito de 
solvente para a TMPyP (A) e para o complexo (PQ···TMPyP) (B). O anel porfirínico em (A) é plano, porém ao 
transferir carga para o grupo carboxilato do MPA (B), o anel central é distorcido provocando mudanças nos 
ângulos diedrais entre os quatro grupos radicais e o anel central da porfirina. 
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 Como podemos observar na Figura 45A, a porfirina TMPyP possui uma geometria plana 

em seu anel central com os quatro radicais dispostos em um ângulo diedral  64 ao anel cen-

tral. 

A) 

 

B) 

 

Figura 46. Geometrias encontras através dos cálculos teóricos de Química Quântica considerando o efeito de 
solvente para a TMPyP (A) e para o complexo (PQ···TMPyP) (B). 

 Contudo, da interação entre esse anel central e o grupo carboxilato da funcionalização 

do PQ – com distância entre eles de 1,465 Å – ocorre a transferência de carga da porfirina para 

a funcionalização. Isto é refletido na mudança conformacional da TMPyP (Figura 46B), alte-

rando sua estrutura eletrônica, que por sua vez provoca o deslocamento da banda de Soret de 

421 nm para 461 nm – resultado experimental – e 416 nm (força do oscilador = 0,5377) para 

433 nm (força do oscilador = 0,2300) – cálculos teóricos. 

 A observação experimental mostrou que a formação do complexo (PQ···TMPyP) é dinâ-

mica (Figura 47A e B). Essa dinâmica é refletida no espectro de emissão de fluorescência e no 

espalhamento de luz ressonante (Figura 47C e D). 
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Figura 47. A formação do complexo (PQ···TMPyP) é dinâmica. Formação do complexo em função do tempo para 
[TMPyP] = 5,1x10-6 M e [PQ] = 80x10-9 M (A) e as cinéticas de consumo da TMPyP com a respectiva cinética de 
formação do complexo (B). Da mesma forma os espectros de emissão (C) e espalhamento de luz ressonante 
durante a cinética de formação do complexo (PQ···TMPyP), nas mesmas condições. 

 Analisando as curvas cinéticas da formação do complexo calculamos para cada concen-

tração do PQ a concentração da TMPyP livre e envolvida no complexo usando as equações 

[𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐴421 𝜀421⁄  

[𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 = [𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]0 − [𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  

em que 421 é o coeficiente de absorção molar da TMPyP e A421 é a absorbância da solução no 

comprimento de onda 421 nm, [TMPyP]final, [TMPyP]ligada, e [TMPyP]0 são as concentrações da 

TMPyP livre, complexada e sua concentração inicial, respectivamente. 
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Figura 48. Cinética de consumo da TMPyP (abs 421nm) e a respectiva cinética de formação do complexo (abs 
461 nm) para [PQ] = 8x10-9 M. 

 Os cálculos mostram que para todas as concentrações do PQ as [TMPyP]ligada é de duas 

ordens de grandeza maior do que [PQ] (veja Tabela 12). 

Tabela 12 Valor da concentração inicial e final da TMPyP e da TMPyP ligada ao PQ em função da concentração 

do inicial do PQ, [PQ]0 e os respectivos tempos de formação (1) e separação (-1) do complexo 

[PQ]0 

(M) 

[TMPyP]0 

(M) 

[TMPyP]final 

(M) 

[TMPyP]ligada 

(M) 

[TMPyP]ligada 

/ [PQ]0 

1 

(s) 

-1 

(s) 

8x10-9 4,64x10-6 3,25x10-6 1,39x10-6 174 7000 ± 100 7100 ± 100 

16x10-9 4,91x10-6 2,50x10-6 2,41x10-6 151 6000 ± 200 5900 ± 200 

24x10-9 4,84x10-6 1,70x10-6 3,14x10-6 131 3100 ± 100 3200 ± 100 

40x10-9 4,66x10-6 9,27x10-7 3,73x10-6 93 900 ± 10 990 ± 20 

79x10-9 4,69x10-6 8,80x10-7 3,81x10-6 48 290 ± 1 340 ± 10 

 Isso significa que um ponto quântico forma o complexo com várias moléculas ( 100) 

de TMPyP. Tendo em vista que a concentração do PQ é bem menor do que [TMPyP]ligada pode-

mos supor que praticamente todos PQs formam o complexo com a TMPyP e baseando-se nessa 

suposição calculamos o número médio de moléculas da TMPyP ligadas com um PQ como 

𝑛 = [𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 [𝑃𝑄]0⁄  

em que [PQ]0 é a concentração do PQ, adicionada na solução. 

 Pode se ver (Tabela 12) que esse número diminui quando [PQ]0 aumenta. Entretanto, 

cada PQ pode formar o complexo com mais do que 100 moléculas da porfirina. Este resultado 

está em acordo com nossa sugestão de formação dos agregados mistos que incluem várias 

moléculas de porfirina e vários pontos quânticos. 
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 A formação dos agregados mistos torna difícil a análise das características temporais do 

processo de formação de complexo de transferência de carga (PQ···TMPyP). Uma análise mais 

aprofundada desses resultados será realizada futuramente. 

 A partir dos resultados anteriores, continuamos os estudos de transferência de carga 

utilizando a técnica de Flash-fotólise. Nesta técnica podemos estudar estados excitados e es-

pécies intermediárias cujos tempo de vida são extremamente curtos ( 10-3-10-13 s). A técnica 

de fotólise por pulso de laser permite estudar os espectros e dinâmica de formação/desativa-

ção dos estados excitados (eletrônicos, vibracionais e rotacionais) de radicais livres, fotoisôme-

ros e a formação de fotoprodutos secundários [117,118]. 

 Nesta abordagem fixamos a concentração da porfirina [TMPyP] = 5x10-6M e adiciona-

mos alíquotas de PQ para estudar o estado excitado tripleto da porfirina em função da concen-

tração do PQ. Monitoramos a formação do complexo através dos espectros de absorção ótica. 

 Sob ação de pulsos curtos do laser a porfirina, na ausência do PQ, forma um sinal asso-

ciado com a formação do seu tripleto que, na ausência de oxigênio, se dissipa com um tempo 

característico de 175s (Figura 49A, curva preta). 
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Figura 49. Decaimentos monoexponencial do estado excitado tripleto da TMPyP e do complexo (PQ···TMPyP). 

O tempo de vida do tripleto para a TMPyPfoi 175s e para o complexo 53s (A) e espectro diferencial normali-
zado do estado tripleto da porfirina TMPyP e do complexo (PQ···TMPyP) (B). Máximo de absorção do estado 

tripleto em:  = (470 ± 5) nm para TMPyP (––) e  = (495 ± 5) nm para (PQ···TMPyP) (––). 

 O espectro diferencial de absorção óptica do tripleto da TMPyP foi obtido variando o 

comprimento de onda de observação entre 350 e 800 nm (Figura 49B, curva preta). 

 Depois da adição do PQ, a amplitude desse sinal diminui com tempo conforme a dimi-

nuição da concentração da PPh livre e a formação do complexo e depois o sinal se torna nega-

tivo. Os valores negativos de A470nm apresentados na Figura 49A (curva verde) são associados 
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com a cinética de decaimento do estado excitado do complexo. O tempo obtido para essa ci-

nética foi 1 53 s, o qual atribuímos exclusivamente ao estado excitado do complexo 

(PQ···TMPyP), já que o ponto quântico não possui estados excitados com tempos de vida mai-

ores que unidades de nanossegundos. O espectro diferencial de absorção óptica do complexo 

é apresentado na Figura 49B, curva vermelha. 

 Analisando as curvas de decaimento do tripleto para diferentes concentrações do PQ 

pode-se concluir que não há supressão do tripleto pelo PQ (Figura 50A). Na presença de oxigê-

nio (solução saturada com O2 1,5 mM) o estado excitado do complexo também está suprimido 

(Figura 50B). 
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Figura 50. Curvas normalizadas do decaimento do estado tripleto em em = 470 nm em função da concentração 

do PQ. A concentração do oxigênio no experimento (A) foi [O2]  0,3 mM (atm) e no experimento (B) [O2]  1,5 
mM. 

 O valor negativo de A (Figura 49B, curva vermelha), mostra que no comprimento de 

onda  = 470 nm a absorção do estado excitado do complexo é menor em relação ao seu estado 

fundamental. Para altas concentrações do complexo (alta concentração de PQ) a absorção do 

complexo predomina e por isso depois da excitação acontece o “clearence” da solução – dimi-

nuição da intensidade do sinal da solução em função do tempo de análise da amostra, ou seja, 

irradiação pela lâmpada de análise – cuja cinética de decaimento é o decaimento do estado 

excitado do complexo. 

 Em outras palavras, a absorção ótica em qualquer comprimento de onda no caso da 

formação do complexo depois da excitação é 
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𝐴 = 𝜀𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃(𝑆0 → 𝑆1)[𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃] + 𝜀𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃(𝑇1 → 𝑇𝑛)[𝑇1
∗]𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃

+ 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 + 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋
∗)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗

+ 𝜀𝑃𝑄(𝑋)[𝑃𝑄]𝑋 + 𝜀𝑃𝑄(𝑋
∗)[𝑃𝑄]𝑋∗ 

em que os índices X e X* representam, respectivamente, o estado fundamental e o estado ex-

citado para o complexo (PQ···TMPyP) e para o PQ. 

 Caso haja excesso de PQ, praticamente, toda porfirina estará complexada. Assim, pode-

mos considerar [𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃] = [𝑇1
∗] = 0. O PQ em 470 nm não possui absorção. Por isso [𝑃𝑄]𝑋 =

[𝑃𝑄]𝑋∗ = 0. Logo, 

 

𝐴 = 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 + 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋
∗)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗ 

 

Por outro lado, 

 

[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 = [𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 0 − [𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗ 

em que [PQ···TMPyP]X 0 é a concentração do complexo antes do pulso de laser. Portanto, 

 

𝐴 = 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 0 + {𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋
∗) − 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋)}[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗ 

 

𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋)[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋 0 = 𝐴0; 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 

 

Δ𝐴 = 𝐴0 − 𝐴 = {𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋) − 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑜(𝑋
∗)}[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗ 

 

ou 

Δ𝐴(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒[𝑃𝑄 ∙∙∙ 𝑇𝑀𝑃𝑦𝑃]𝑋∗ =  Δ𝐴0𝑒
−𝑡 𝜏⁄  

em que  é o tempo de vida do estado excitado do complexo. 

 Vimos, portanto, que o estado excitado tripleto do complexo (PQ···TMPyP) possui ciné-

tica e tempo característico de 53 s. A cinética é independente da concentração do PQ e o 

estado tripleto do complexo é suprimido pelo oxigênio molecular. Vimos também que o com-

plexo possui espectro diferencial distinto do espectro diferencial da porfirina, sendo seu má-

ximo em 495 nm ao invés de 470 nm para a TMPyP. 
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5.3.3 PQ funcionalizados com cisteína (Cys) 

Um efeito extraordinário, e curioso, foi observado na interação do ponto quântico 

(CdSe/ZnS)558Cys com a porfirina TPPS4, ambos carregados negativamente (Tabela 3 e Tabela 

4). Ao invés de ocorrer a esperada supressão da luminescência do PQ pela adição da porfirina, 

observamos o aumento da intensidade de luminescência do PQ (Figura 51A). Efeito semelhante 

foi observado nos experimentos com resolução temporal, em que os tempos de vida de lumi-

nescência do PQ aumentaram, ao invés de diminuírem (Figura 51B). Buscamos investigar quais 

foram os processos responsáveis por esses aumentos. Realizamos experimentos de fluorescên-

cia no estado estacionário e com resolução temporal, calculamos o rendimento quântico do 

sistema e realizamos medidas de tamanho das partículas utilizando a técnica de DLS. Todos os 

espectros de luminescência foram corrigidos pela absorção no comprimento de onda de exci-

tação, ex = 460 nm, exceto os experimentos com resolução temporal. 
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Figura 51. Aumento da luminescência do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys quando adicionadas alíquotas da 

porfirina TPPS4 (A). Os espectros de luminescência do PQ foram obtidos excitando em ex = 460 nm (excitação 

do PQ apenas) e em = 558 nm (emissão do PQ apenas) e (B) mudança nos perfis de decaimento de luminescên-

cia do ponto quântico (ex = 460 nm e em = 558 nm) quando adicionado alíquotas de TPPS4. 

 Observamos que os espectros de absorção ótica da TPPS4 não sofreram alteração na 

presença do PQ (Figura 52A) e que a adição da porfirina apenas aumenta a intensidade do 

espectro proporcionalmente à concentração da porfirina, como esperado. Paralelamente, a 

adição da TPPS4 diminui a intensidade de espalhamento de luz ressonante do sistema (Figura 

52B), indicando uma interação entre o PQ e a porfirina. Essa diminuição não pode ser atribuída 

à diluição do PQ pela adição de alíquotas de porfirina, pois a concentração final do PQ variou 
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apenas 6,5%. Logo, a adição da TPPS4 estimula a desagregação do PQ-Cys, supondo que este 

se encontra na forma agregada. 
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Figura 52. A interação entre o (CdSe/ZnS)558Cys e a TPPS4 não altera os espectros de absorção ótica (A) e a 
adição de TPPS4 diminui a intensidade de espalhamento de luz ressonante do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys 
(B). 

 Então, o aumento na intensidade de luminescência do PQ na Figura 51A pode estar 

associado à desagregação do PQ pela interação com a porfirina. 

 Outrodado relevante que contribui para a hipótese de o PQ encontrar-se na forma agre-

gada é a diminuição do tamanho do PQ (Tabela 13)quando realizamos sucessivas diluições da 

solução inicial contendo apenas PQ. Os tamanhos foram obtidos através da técnica de DLS. 

Tabela 13 Valores do tamanho do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys em função da sua concentração. A dimi-
nuição desses valores indica a desagregação do PQ 

[PQ]x10-9 (M) Tamanho (nm) 

571 
(Área = 88,6) 206 ± 88 

(Área = 11,4) 1494 ± 770 

461 
(Área = 96,0) 210 ± 95 

(Área = 4,0) 1792 ± 882 

368 
(Área = 98,5) 74 ± 34 

(Área = 1,5) 335 ± 166 

301 166 ± 70 

253 146 ± 74 

195 25 ± 6 

 Da mesma forma, as sucessivas diluições da solução inicial de PQ apresentou diminuição 

da intensidade de luminescência no experimento de espalhamento de luz ressonante (Figura 

53). Corroborando a hipótese de que o ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys encontra-se na forma 

agregada. 
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Figura 53. Diminuição da intensidade de espalhamento de luz ressonante (ELR) do ponto quântico 
(CdSe/ZnS)558Cys quando a solução inicial foi submetida a sucessivas diluições. Hipótese de que o 
(CdSe/ZnS)558Cys encontra-se na forma agregada. A intensidade da ELR foi corrigida em acordo com a diluição 
da solução do PQ. 

 É sabido que a forma agregada de uma molécula tem o valor de rendimento quântico 

de fluorescência (QY) menor em comparação com o QY da forma monomérica. Assim, para 

finalmente comprovar nossa hipótese de que os PQ encontram-se na forma agregada e que a 

porfirina provaca desagregação, calculamos o rendimento quântico de luminescência (QY) do 

PQ através do método relativo, utilizando como fluoróforo padrão 1-palmitoyl,2-(12-[N-(7-ni-

trobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino]dodecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (C12-NBD-PC), 

amplamente utilizado como sonda fluorescente em membranas modelos, com QY = 0,34 em 

etanol [119,120]. 
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Figura 54. Determinação do rendimento quântico de luminescência do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys em 
função da concentração do PQ. O aumento do rendimento quântico de luminescência indica que o ponto quân-
tico sofre desagregação conforme a solução é diluída. 

 Nota-se que, a diminuição da concentração do PQ aumenta seu QY, atingindo QY  0,75 

(Figura 54B), valor este muito próximo dos reportados na literatura[16,50,121]. 
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 Elaborada a hipótese de que os PQ encontram-se na forma agregada e que a adição da 

TPPS4 estimula a desagregação do mesmo, resta-nos explicar como se dá o processo de desa-

gregação. Mais uma vez, recorremos as interações eletrostáticas – atrativas e repulsivas –entre 

o PQ e a PPh. 

 Neste caso, nossa explicação é que apenas um grupo −𝑆𝑂3
−, dos quatro existentes, da 

porfirina interage atrativamente com o grupo −𝑁𝐻3
+ da cisteína, restando três grupos −𝑆𝑂3

− 

livres, os quais interagiriam de forma repulsiva com o grupo −𝐶𝑂𝑂− da cisteína. Essa mesma 

molécula de TPPS4 que interage atrativamente com o PQ, repeliria as demais moléculas livres 

de TPPS4 presentes na solução (Figura 55).  

 Aqui cabe uma ressalva: a cisteína tem ponto isoelétrico pI = 5,02, o que justifica o valor 

do potencial zeta  -36,0 mV nos PQ passivados por este aminoácido. Porém, esse aminoácido 

possui três pontos de pKa: pK1 = 1,92, pK2 = 10,78 e pK3 = 8,33 sendo este último referente ao 

grupo tiol (–C–SH), o qual no processo de síntese do PQ sofre desprotonação (–C–S-) para que 

haja passivação da superfície do PQ pelo aminoácido. Logo, em pH = 7,3, a cisteína é zwitteriô-

nica – desprotonada no grupo carboxila dando origem a um carboxilato (–R–COO-) e protonada 

na amina primária originando –R–NH3
+. 

 

Figura 55. Esquema de interação entre o ponto quântico (CdSe/Zns)558Cys e a porfirina TPPS4. Uma dentre as 
quatro cargas negativas da porfirina interage de forma atrativa com o grupo –R–NH3

+ da cisteína, enquanto que 
as outras três cargas da porfirina são repelidas pela carga do grupo –R–COO- da cisteína. 

 Os pontos quânticos que antes estariam agregados suprimiriam a luminescência do seu 

vizinho mais próximo, diminuindo o tempo longo atribuído aos defeitos na superfície do PQ, 

isto é, no contato entre os PQ. Nossos resultados de desagregação do PQ mostraram que o 

tempo longo médio (<3>) de luminescência do PQ aumenta conforma adicionamos TPPS4 à 

solução (Figura 56B), assim como na diluição da solução contendo apenas PQ (Figura 56D). Ao 

mesmo tempo há diminuição do tempo curto médio (<2>), em ambos os casos (Figura 56A e 

C), atribuído à emissão do interior do ponto quântico. 
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Figura 56. Variação dos tempos médios 2 e 3 do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys na presença da TPPS4 (A) e 
(B), e ao sofrer sucessivas diluições da solução original de PQ (C) e (D). 

 A prova de que a interação repulsiva entre a PPh e o PQ estimula sua desagregação foi 

corroborada no experimento em que substituímos a porfirina TPPS4 pelo sal iodeto de sódio 

(NaI). Os experimentos para este caso foram os mesmos realizados para a TPPS4. Procurou-se 

manter a mesma concentração do PQ ao longo do experimento, evitando-se que a adição de 

alíquotas da solução estoque de NaI provocasse diluição da solução com PQ. A variação da 

concentração de PQ foi de 3,1% ao final do experimento. 

 Embora haja um equilíbrio de cargas entre o sal, e que a partir de sua solvatação Na+ e 

I-, e o PQ (–R–COO- e –R–NH3
+), o ânion I- (Z = 53) possui 54 elétrons. Logo, sua nuvem eletrônica 

consegue interagir repulsivamente com a nuvem eletrônica do grupo –R–COO- do PQ e assim 

desagregar o PQ (Figura 57). 
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Figura 57. Aumento da luminescência do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys quando adicionadas alíquotas do 

sal iodeto de sódio NaI (A). Os espectros de luminescência do PQ foram obtidos excitando em ex = 460 nm 

(excitação do PQ apenas) e em = 558 nm (emissão do PQ apenas) e (B) mudança nos perfis de decaimento de 

luminescência do ponto quântico (ex = 460 nm e em = 558 nm) quando adicionado alíquotas de NaI. Variação 

dos tempos médios 2(C) e 3(D) do ponto quântico (CdSe/ZnS)558Cys na presença do sal NaI. 

 Apesar de o ânion I- possuir um raio solvatado igual a 2,4 Å [122] e este ser próximo ao 

raio da TPPS4 igual a 5,0 Å [123], a porfirina possui 482 elétrons (C44H26N4O12S4, Z = 478; carga 

= -4). Essa superioridade no número de elétrons reflete em uma constante de interação seme-

lhante à constante de Stern-Volmer [124] maior, KM(TPPS4) = 2,6x106 M-1> KM(NaI) = 3,4x103 M-

1 (Figura 58A e B). Essa diferença na KM é refletida na constante de interação bimolecular kq-

M(TPPS4) = 6,3x1014 M-1s-1>>kq-M(NaI) = 8,3x1011 M-1s-1. Revelando que existe pelo menos um 

processo não dinâmico, já que 𝑘𝑞−𝑀
𝑆𝑡𝑒𝑑𝑦−𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒

> 𝑘𝑞
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

 ( 1x1010 M-1s-1 em solução aquosa), e 

que esse processo é mais acentuado na presença da TPPS4 do que na presença do sal. 
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Figura 58. Constantes de interação (KM) obtidas para a TPPS4 (A) e para o sal NaI (B). A constante KM é seme-
lhante à constante de Stern-Volmer e foi obtida segundo [124]. 

 Concluímos, portanto, que a mudança nos perfis de decaimento de luminescência, a 

diminuição do tamanho e o aumento do rendimento quântico de luminescência evidenciam 

que o PQ (CdSe/ZnS)558Cys encontra-se na forma agregada. A interação eletrostática repulsiva 

entre o PQ e a PPh carregada negativamente, TPPS4, e ânion do sal NaI, estimula a desagrega-

ção do PQ de forma mais acentuada para TPPS4 do que para NaI, devido a carga líquida da 

TPPS4
4 ser mais negativa em relação ao I, desagregando uma maior quantidade de pontos 

quânticos. Devido a esta desagregação, as interações PQ-TPPS4 e PQ-NaI induzem o aumento 

na intensidade de luminescência além de mudanças nos perfis de decaimento da luminescência 

do PQ, provocando um aumento na contribuição dos tempos longos (superfície). 

  



Resultados e Discussão109 

5.4 Interações PQ-FS na presença de sistemas nano-organizados - modelos de es-

truturas biológicas 

5.4.1 Albumina do Soro Bovino (BSA) 

Nesta etapa apresentaremos os resultados obtidos sobre a interação do ponto quântico 

(CdSe/ZnS)575Cys e a BSA. 

 O procedimento experimental consistiu em: 

1) Concentração fixa de PQ e adição de BSA: fixou-se [PQ]  500 nM (vol. 20 L da solução 

estoque de PQ) em 2mL de tampão fosfato, e adicionou-se sucessivas alíquotas de BSA (so-

lução estoque 2,0 mM) 

a) ex = 450 nm; em = 575 nm (ponto quântico) 

b) ex = 300 nm; em = 350 nm (BSA); e 

2) Concentração fixa de BSA e adição de PQ: fixou-se [BSA] = 150 M em 2,0 mL de tampão 

fosfato, e adicionaram-se sucessivas alíquotas da solução estoque de PQ 

a) ex = 450 nm; em = 575 nm (ponto quântico) 

b) ex = 300 nm; em = 350 nm (BSA). 

 Como mostrado a seguir, a adição de BSA não altera o espectro de absorção ótica do 

PQ quando este possui concentração fixa (Figura 59A) nem quando fixamos a concentração de 

BSA (Figura 59B), demonstrando que não há transferência de carga neste caso. 
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Figura 59. Espectros de absorção ótica para concentração fixa do ponto quântico com adição de BSA (A) e para 
concentração fixa de BSA com adição de ponto quântico (B). Não há alteração do espectro de absorção do PQ 
na presença da BSA. 

 Contudo, a adição de BSA ao sistema aumenta a intensidade de luminescência do PQ 

como mostrado na Figura 60A e B, e também seu tempo de vida (Figura 60C). 
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Figura 60. Aumento da luminescência do ponto quântico quando (CdSe/ZnS)575Cys adicionadas alíquotas de 

BSA (B). Os espectros de luminescência do PQ (A) foram obtidos excitando em ex = 450 nm (excitação do PQ 

apenas) e em = 575 nm (emissão do PQ apenas). (C) Mudança nos perfis de decaimento de luminescência do 

ponto quântico (ex = 450 nm e em = 575 nm) quando adicionado alíquotas de BSA. O tempo 1 permaneceu 

constante enquanto que os tempos 2 e 3 aumentaram. Indicação de interação da BSA com a superfície do 
ponto quântico.  
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 Nós explicamos essas mudanças como resultado da desagregação do PQ pela interação 

com a BSA, similarmente como mostrado na Seção 5.3.3 PQ funcionalizados com cisteína (Cys) 

e nas Refs. [41,125,126]. 

 A BSA possui vários sítios de ligação [127]. Nesses sítios de ligação existem resíduos com 

carga líquida positiva, negativa ou neutra (Figura 61). 

 

Figura 61. Modelo em fita da molécula de albumina do soro bovino (BSA). Os resíduos coloridos em vermelho 
possuem carga líquida positiva: lisina (Lys), histidina (His) e arginina (Arg); os resíduos coloridos em azul pos-
suem carga líquida negativa: ácido aspártico (Asp) e ácido glutâmico (Glu); e resíduos com carga líquida nula 
estão coloridos em cinza. Os dois resíduos de triptofano (Trp) presentes na molécula de BSA estão indicados em 
verde como Trp-134 e Trp-213, respectivamente. 

 Nas albuminas, em pH 7, os aminoácidos com carga líquida negativa superam os de 

carga positiva/neutra, variando entre -12 e -17 [127], corroborando nosso resultado  = (-15,9 

± 0,7) mV. Em nossa condição experimental (tampão fosfato, T = 23 C; pH 7,3; 7,5.10-3 mol.L-

1) os resíduos de aminoácidos da BSA que possuem carga líquida diferente de zero (Figura 62) 

são: 

 Carga líquida positiva: lisina (Lys), histidina (His) e arginina (Arg) 

 Carga líquida negativa: ácido aspártico (Asp) e ácido glutâmico (Glu) 

 Os aminoácidos restante possuem carga neutra 
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Figura 62. Estruturas dos aminoácidos da BSA que possuem carga líquida diferente de zero. Os aminoácidos 
ácido aspártico (Asp) e ácido glutâmico (Glu) possuem carga líquida negativa e os aminoácidos lisina (Lys), argi-
nina (Arg) e histidina (His) possuem carga líquida positiva. 

 Paralelamente, em pH 7,3 o grupo –COOH e o grupo –NH2 da cisteína que funcionaliza 

a superfície do PQ desprotona e protona, respectivamente, −𝐶𝑂𝑂− e −𝑁𝐻3
+. Podemos então, 

supor que a interação eletrostática decorre da interação eletrostática entre os resíduos com 

carga líquida negativa da BSA (resíduos Asp e Glu) e o grupo −𝑁𝐻3
+  do PQ. Por isso o potencial 

zeta do sistema varia de (-42,2 ± 1,3) mV – contendo apenas PQ – para (-16,8 ± 0,7) mV quando 

a razão [BSA]/[PQ] = 1200(Tabela 14). A ligação de PQ com a BSA produz um obstáculo para o 

contato deste ponto quântico com outros, estimulando sua desagregação. 

Tabela 14 Potencial zeta e raio hidrodinâmico para diferentes razões [BSA]/[PQ] 

[BSA]/[PQ]  (mV) Rh (nm) 

0 -42,2 ± 1,3 32,3 ± 16,8 

2 -33,2 ± 0,7 
(Área = 98,5) 43,3 ± 21,1 
(Área = 1,5) 125,7 ± 73,6 

10 -29,1 ± 1,2 69,1 ± 37,3 

20 -28,4 ± 0,5 76,0 ± 38,0 

40 -25,4 ± 0,5 95,7 ± 49,5 

100 -23,4 ± 0,5 126,9 ± 75,8 

200 -21,8 ± 0,7 148,2 ± 76,9 

300 -19,1 ± 0,5 180,2 ± 86,7 

400 -19,8 ± 0,9 402,8 ± 224,2 

500 -17,7 ± 0,6 371,0 ± 177,9 

1200 -16,8 ± 0,7 515,3 ± 289,7 
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 Outra informação que suporta nossa suposição de interação eletrostática é o fato de a 

distribuição líquida de cargas mostrar um gradiente ao longo da molécula de BSA. Por exemplo, 

o domínio I tem maior proporção de carga líquida negativa, já o domínio II tem uma proporção 

intermediária enquanto que o domínio III é quase neutro (Figura 64A). Em pH fisiológico o valor 

calculado da carga líquida para cada domínio é -11, -7, e +1, respectivamente para os domínios 

I, II, e III [127]. 

 Da interação atrativa entre o grupo −𝑁𝐻3
+  do PQ e os grupos −𝐶𝑂𝑂− dos aminoácidos 

Asp e Glu da BSA, resta uma proporção maior de resíduos com carga líquida positiva e neutra 

em relação aos sítios com carga líquida negativa, fazendo com que o potencial zeta do sistema 

fique menos negativo. Essa interação, seguramente, não se dá através da Folha  nem da -

hélice da molécula de BSA, como fica claro ao verificarmos a inexistência de mudança espectral 

na (Figura 63A e B), concordando com os dados da literatura [127]. Não há mudança significa-

tiva na intensidade nem deslocamento nos espectros de DC. 
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Figura 63. Espectros de dicroísmo circular da albumina do soro bovino: BSA apenas (preto), na presença do 
ponto quântico (vermelho), da porfirina TMPyP ou TPPS4 (verde) e do complexo PPh&PQ (azul). 

 Outro resultado que corrobora nossa hipótese de interação atrativa é a supressão da 

fluorescência dos triptofanos da BSA. Na molécula de BSA os triptofanos correspondem aos 

resíduos Trp-134 e Trp-213, localizados nos subdomínios IB (região mais externa) e IIA (região 

mais interna), respectivamente (Figura 64A). O armazenamento de compostos pelas albuminas 

é realizado nos subdomínios IIA e IIIA, conhecidos como sítios I e II de Sudlow [43]. 
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A) 

 

 

Figura 64. (A) Estrutura em fia da molécula de BSA com os domínios I, II e III e seus respectivos subdomínios, 
retirado de [43]; e B) Modelo de preenchimento espacial da molécula de BSA com a região destacada onde se 
encontram os resíduos de Triptofano: Trp-134 (região mais externa) e Trp-213 (região mais interna); e C) mo-
delo em fita da molécula de BSA. 

 A inexistência de mudança no perfil de decaimento de fluorescência dos triptofanos 

(Figura 65C) mostra que o mecanismo da supressão é estático. Sabendo disso, e considerando 

a interação eletrostática atrativa, podemos supor que a supressão ocorre no subdomínio IB da 

BSA, decorrente da interação entre o PQ e a região onde se localiza o Trp-134, já que o resíduo 

Trp-213 está inacessível ao PQ por localizar-se mais internamente (Figura 64B, destaque em 

zoom). 
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Figura 65. Supressão estática da fluorescência do triptofano (ex = 300 nm e em = 350 nm) pela adição de PQ. 
(A) Supressão da fluorescência do triptofano quando adicionado alíquotas de PQ observada no experimento de 
estado estacionário e (B) não há mudança no perfil de decaimento no tempo de vida de fluorescência do trip-
tofano. 

 Para este caso a fração de fluoróforos acessíveis ao supressor fa = 1,9  0,1 e a constante 

de supressão de SV para a dada fração é Ka = (3,3  0,2)x106 M-1 (inserção, Figura 65B), por sua 

vez se a supressão fosse dinâmica a constante de supressão bimolecular seria:𝑘𝑞 = 𝐾𝑎 𝜏𝑚⁄ =

(2,8 ± 0,2) × 1015𝑀−1𝑠−1 , já que 𝑘𝑞
𝑆𝑡𝑒𝑑𝑦−𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒

> 𝑘𝑞
𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜

 ( 1x1010 M-1s-1 em solução 

aquosa). Do valor de fa acima, podemos supor que uma molécula de BSA interage com mais de 

um PQ, formando agregados mistos como no caso do sistema (CdSe/ZnS)570PEG&TPPS4, ou 

seja, agregados do tipo (PQ&BSA&PQ)n. 

 O aumento do valor da anisotropia de fluorescência no monitoramento do PQ – dados 

em preto da Figura 66A – com a adição de BSA no sistema, indica uma menor rotação do mo-

mento de dipolo total do PQ de acordo com o aumento da razão [BSA]/[PQ]. Isto indica que o 

PQ "experimenta" um novo ambiente ocasionado pela interação com a BSA, considerando que 

esse PQ está envolto com duas ou mais BSA. Essa análise é corroborada pela Figura 66B, a qual 

mostra que o experimento inverso, concentração fixa de BSA com adição de PQ, leva ao mesmo 

valor de anisotropia considerando o erro experimental (dados em verde). Já os valores da aniso-

tropia quando monitorada a BSA – dados em vermelho da Figura 66A e dados em azul da Figura 

66B – tendem ao valor da anisotropia encontrado para uma solução contendo apenas BSA (Ta-

bela 14). Isto é, essa tendência no valor de anisotropia pode ser atribuída às moléculas de BSA 

livres que não estão ligadas com PQ. 
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Figura 66. Anisotropia estática de fluorescência do sistema (A) concentração fixa de PQ  500 nM e adição de 

alíquotas de BSA da solução estoque [BSA] = 2,0 mM, e (B) concentração fixa de BSA = 150 M e adição de 
alíquotas PQ. Em ambos os experimentos o volume inicial foi de 2,0 mL. 

 Portanto, o aumento do valor da anisotropia monitorando o PQ é devido exclusiva-

mente a formação dos agregados mistos PQ&BSA&PQ, como suposto anteriormente. A Tabela 

15 e Tabela 16 confirmam tal afirmação, já que não há mudança significativa dos valores de 

anisotropia quando estudados isoladamente, PQ e BSA. Em ambos os casos os valores de aniso-

tropia permanecem constantes considerando o erro experimental. 

Tabela 15 Anisotropia estática de fluorescência do PQ em função de sua concentração. O valor de Aestático não 
varia com a concentração do PQ 

vol. ad. PQ (L) A
estático

 

5,0 0,07 ± 0,02 

10,0 0,06 ± 0,01 

15,0 0,05 ± 0,01 

20,0 0,06 ± 0,01 
Tabela 16 Anisotropia estática de fluorescência da BSA em função de sua concentração. O valor de Aestático fica 

constante para [BSA] ≥ 5,00 M 

[BSA] (M) A
estático

 

1,00 0,153 ± 0,001 

5,00 0,172 ± 0,001 

10,0 0,169 ± 0,001 

20,0 0,170 ± 0,001 

50,0 0,170 ± 0,001 

100 0,173 ± 0,001 

150 0,175 ± 0,001 
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 Analisando a Figura 66A, percebe-se que o valor da anisotropia monitorando o PQ 

cresce e permanece constante em [BSA]/[PQ] ≥ 40, com Aestático  0,225. A formação desse 

agregado misto é dinâmica e obedece a reação de formação 

[𝑃𝑄] + [𝑛𝐵𝑆𝐴] ⇌ [𝑃𝑄&𝑛𝐵𝑆𝐴] 

Para a razão [BSA]/[PQ] < 40, a reação é deslocada para a esquerda, favorecendo a presença 

de moléculas livres de PQ. A partir da razão [BSA]/[PQ] ≥ 40 a reação acima é deslocada para a 

direita, favorecendo a formação de agregados mistos. Assim, para [BSA]/[PQ] ≥ 40 há o surgi-

mento de um bulk de agregado misto PQ&BSA&PQ. Após essa razão, as moléculas livres de BSA 

podem formar uma coroa proteica entorno desse bulk, como sugerido pela literatura[125,126]. 

A formação dessa coroa proteica também obedece a um processo dinâmico. 

 . Na Figura 67A temos o aumento da intensidade de espalhamento de luz ressonante 

do sistema BSA+PQ quando a concentração de PQ é fixa e adiciona-se BSA à solução, indicando 

novamente a agregação do sistema BSA+PQ. Já a Figura 67B relaciona os valores de anisotropia 

estática do sistema com valores do raio hidrodinâmico e de potencial zeta (Tabela 14). Os va-

lores em azul indicam a variação do raio hidrodinâmico (em nm) do sistema e os valores em 

vermelho indicam a variação do potencial zeta (em mV) do sistema. 
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Figura 67. Indicação de agregação entre a BSA e o PQ em (A) aumento da intensidade de espalhamento resso-

nante de luz e (B) anisotropia estática de fluorescência do sistema com excitação do PQ (ex = 450 nm) e exci-

tação do triptofano (ex = 300 nm). Os dados em preto e vermelho correspondem a concentração fixa de PQ 
com adição de BSA e os dados em verde e azul a concentração fixa de BSA com adição de PQ. Os valores em 
azul correspondem aos raios hidrodinâmicos (em nm) obtidos através da técnica de DLS e os valores em verme-
lho aos potencias zeta (em mV). 

 Em suma, o aumento de luminescência nós atribuímos à desagregação do ponto quân-

tico (CdSe/ZnS)Cys após este ligar-se à molécula de albumina. Por sua vez, essa desagregação 

gera agregados mistos do tipo rede na forma (PQ&BSA&PQ)n, como propusemos para intera-

ção entre (CdSe/ZnS)570PEG e porfirina aniônica TPPS4 [128]. A formação desses agregados 

não altera a estrutura terciária da BSA, como demonstrado nos espectros de DC, e, portanto, 

promove a bioviabilidade dos PQ para uso em ensaios in vitro e aplicações in vivo. Por outro 

lado, o tamanho e o número de agregados (PQ&BSA&PQ)n depende da razão [BSA]/[PQ]. Pois, 

para [BSA]/[PQ] > 300 há a formação de agregados muito grandes, os quais podem causar en-

tupimento no sistema circulatório, quando dentro da corrente sanguínea. 
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5.4.2 Monocamadas de Langmuir e filmes Langmuir -Blodgett 

Nesta etapa apresentaremos os resultados sobre a interação do ponto quântico 

(CdSe/ZnS)570PEG (Tabela 3) na presença das porfirinas TMPyP (carregada positivamente) ou 

TPPS4 (carregada negativamente) obtidos em experimentos na cuba de Langmuir e filmes Lang-

muir-Blodgett (LB)utilizando os fosfolipídios 1,2-Dimiristoil-sn-glicero-3-fosfato (DMPA) de ca-

ráter aniônico ou 1,2-Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC) de caráter zwiteriônico.  

5.4.2.1 Monocamadas de Langmuir 

Os experimentos na cuba de Langmuir envolvendo a compressão das PPh (TMPyP ou TPPS4,ver 

Tabela 4), PQ (CdSe/ZnS-570PEG, ver Tabela 3) e suas misturas na subfase, na ausência de fos-

folipídios, não apresentaram alteração na pressão superficial (), demonstrando que não há 

qualquer atividade de superfície. 

 As isotermas -A obtidos para o DMPA e o DPPC em água pura apresentou perfis carac-

terísticos para estes lipídios (Figura 68A-D) [129,130]. As isotermas contendo apenas fosfolipí-

dios revelaram um ligeiro aumento inicial da pressão superficial , característica da formação 

da fase líquido-expandida (LE). Uma região com  constante se segue, a qual é associada com 

a transição de LE para a fase líquido-condensada (LC). Em seguida, um aumento acentuado em 

, caracteriza formação da fase LC. 
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Figura 68. Isotermas -A para as monocamadas de Langmuir de (A, B) DMPA e (C, D) DPPC em diferentes sub-
fases: (preto)-água pura; (vermelho)-PQ; (azul)-PPh; (verde)-PPh&PQ. As respectivas porfirinas estão indicadas 
na legenda da figura. 

 A expansão da área ocupada pela molécula de DMPA é mais pronunciada na presença 

de TMPyP&PQ, em vez de TMPyP ou PQ separadamente, indicando que a formação de agrega-

dos mistos PQ&TMPyP&PQ reforça a interação com o DMPA (Figura 68A). Para pressões super-

ficiais maiores que 30 mN.m-1, a área mínima por molécula de DMPA diminui na presença de 

ambos, TMPyP e TMPyP&PQ. Isto indica que a porfirina TMPyP, carregada positivamente, con-

tinua interagindo com cabeça polar do DMPA. A molécula de TMPyP encontra-se abaixo da 

monocamada e perto da cabeça polar do fosfolipídio, reorganizando as moléculas de lipídio na 

interface, atraída pela carga negativa do DMPA. 

 A presença na subfase da TPPS4, carregada negativamente, expande as isotermas do 

DMPA. A TPPS4 e a cabeça polar do DMPA – com carga negativa também – repelem-se mutua-

mente, aumentando assim a área ocupada por cada molécula de lipídio para valores de  baixos 

(Figura 68B). Por outro lado, a isoterma de DMPA na subfase contendo TPPS4&PQ é muito se-
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melhante à obtida para a isoterma de DMPA em água pura. A presença do agregado mis-

toPQ&TPPS4&PQ não afeta a isoterma de DMPA para valores de  baixos. No entanto, diminui 

a área mínima por molécula de lipídio para  com valor alto, devido a formação de um com-

plexo de transferência de carga com a cabeça polar do fosfolipídio. Esse resultado foi confir-

mado pelo espectro de absorção UV-vis (ver discussão abaixo). 

 A presença da PPh e do PQ na subfase afeta o empacotamento do DPPC na interface 

ar/líquido (Figura 68C-D), mas este efeito é, geralmente, menos evidente do que o efeito ob-

servado para o DMPA. A TMPyP aumenta a pressão na transição de fase LC-LE do DPPC. Na 

presença da TMPyP, carregada positivamente, a isoterma de DPPC expande. Em pressões su-

perficiais baixas, as moléculas de TMPyP penetram na interface e interagem com o fosfolipídio, 

formando um complexo com atividade de superfície maior do que a própria DPPC, fazendo com 

que ocorra um aumentando nos valores de característicos para a subfase em água pura. Em 

pressões de superfície acima de 30 mN.m-1, as moléculas de TMPyP parecem se afastar da in-

terface – a área mínima por molécula de DPPC aproxima-se do valor de área da subfase em 

água pura. Quando o agregado misto PQ&TMPyP&PQ está presente na subfase, a pressão su-

perficial característica da fase de transição LE-LC aumenta. No entanto, para valores elevados 

de pressão superficial, isto é  = 30 mN.m-1, a área mínima por molécula diminui devido à 

presença do PQ, o qual altera a interação entre o DPPC e a TMPyP. 

 Embora a presença da TPPS4 exerce pouca influência sobre a transição de fase LE-LC, na 

presença desta PPh a área mínima por molécula de DPPC diminui de 60 para 55 Å2/molécula 

(Figura 68D). A presença, apenas, do PQ na subfase também reduz a área mínima por molécula 

de lipídio, mas o efeito do agregado mistoPQ&TPPS4&PQ no empacotamento do DPPC é prati-

camente insignificante, mostrando que a agregação PQ&TPPS4&PQ não impede o ancoramento 

da TPPS4 ao DPPC. 

 É possível avaliar a área ocupada por molécula de PPh, de nanocristal PQ, e do complexo 

PPh&PQ em diferentes pressões superficiais, a partir das isotermas -A das monocamadas de 

dois componentes. Os resultados dessa análise estão apresentados na Figura 69. 
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Figura 69. Áreas médias ocupadas por PPh, PPh&PQ ou PQ em função da pressão superficial para as monoca-
madas de Langmuir (A) DMPA e (B) DPPC. 

 A diferença entre as áreas das isotermas de fosfolipídios obtidas na subfase contendo 

água pura e as áreas das isotermas de fosfolipídios obtidas na presença de outras moléculas/na-

nocristais corresponde a uma superfície ocupada por estas inserções, e indica a diferença na 

organização estrutural e/ou quantidade destas inserções ligadas ao lipídio. A Figura 69 mostra 

o gráfico dessas áreas em função da pressão superficial. A área molecular da TMPyP foi descrita 

como 320 Å2 [123]. A diferença de 30 Å2 nas áreas obtidas a partir da isoterma expandida do 

DMPA (Figura 69A) sugeriria a inserção do complexo TMPyP&PQ; entretanto, apenas uma pe-

quena fração das moléculas de TMPyP pode se inserir no interior da matriz lipídica, enquanto 

a maior fração permanece adsorvida nas cabeças do fosfolipídio como monômeros ou dímeros 

de [123]. O aumento do empacotamento do fosfolipídio expulsa parte do complexo TMPyP&PQ 

da interface até  = 30 mN.m-1. Nesta pressão, o complexo ainda parece estar na interface 

ocupando uma área de perto de 2 Å2. 

 Analisando apenas as moléculas de TMPyP, a diferença inicial de área é 10 Å2, a qual 

mostra que a inserção da PPh na monocamada de DMPA é menor na ausência de PQ. Além 

disso, para  próxima a 20 mN.m-1, os valores das áreas ficam negativos (Figura 69A) indicando 

que a PPh se liga ao DMPA e encontra-se embaixo da monocamada. 
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5.4.2.2 Características óticas dos filmes LB 

A Figura 70 mostra os espectros de absorção UV-Vis para os filmes LB-DMPA e DPPC contendo 

PQ, PPh e agregados mistos PQ&PPh&PQ. 
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Figura 70. Espectros de absorção UV-Vis dos filmes LB para: (A e B) DMPA e (C e D) DPPC. Os filmes LB foram 
transferidos a partir da subfase contendo PQ (preto), PPh (vermelho) e PPh&PQ (azul). Os filmes LB continham 

5 camadas de deposição através da técnica de deep-coating em  = 30 mN.m-1 segundo o procedimento expe-
rimental em [103]. 

 A banda de Soret da PPh (445 nm) no filme LB-DMPA contendo o agregado misto 

PQ&TMPyP&PQ é mais intensa quando comparada a banda de Soret DMPA:TMPyP (Figura 

70A). A absortividade molar da PPh não sofre alteração na presença do PQ, de modo que os 

resultados com absorbância maior refletem a maior quantidade de moléculas de PPh presente 

no filme LB. A porfirina TPPS4 e seu respectivo agragado misto, PQ&TPPS4&PQ, exibem com-

portamento oposto: mais moléculas de TPPS4 são inseridas na monocamada de DMPA na au-

sência do PQ (Figura 69A). No entanto, o agregado misto PQ&TPPS4&PQ é transferido com 

maior eficácia para o filme LB do que a TPPS4 sozinha. Isto ocorre porque o agregado mis-

toPQ&TPPS4&PQ se liga mais fortemente as moléculas de DMPA, pela presença da banda Soret 

no espectro de absorção UV-Vis do filme LB (Figura 70B). Na realidade, não é possível visualizar 
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as bandas da TPPS4 para o filme LB na ausência de PQ. Quando a TPPS4 na presença de PQ 

(superfície recoberta com PEG) interage com o DMPA, ocorre ligação de hidrogênio entre os 

grupos –OH do PEG e do DMPA, o que favorece a transferência do agregado mis-

toPQ&TPPS4&PQ para o filme LB. A inserção da PPh e do agregado misto PQ&PPh&PQ é baixa 

para as monocamadas formadas de DPPC, em comparação com as monocamadas de DMPA e 

a presença do PQ não melhora a inserção da PPh (Figura 70C-D). 

 A própria TPPS4 não se insere nas monocamadas de DPPC, mas situa-se logo abaixo da 

cabeça polar do fosfolipídio. Isto reduz a área molecular mínima, tal como demonstrado pela 

diferença de área negativa para todos os valores estudados de  (Figura 69B). Embora a inte-

ração ocorra, não é forte o suficiente para permitir a transferência da TPPS4 nos filmes LB-DPPC. 

O agregado mistoPQ&TPPS4&PQ não é transferido para o filme LB-DPPC, tal como confirmado 

pela ausência da banda Soret da TPPS4 no espectro de absorção UV-Vis (Figura 70D). É impor-

tante frisar que não é possível ligação de hidrogênio entre PQ e o DPPC porque os prótons do 

grupo colina estão ligados a átomos de C, o qual possui baixa eletronegatividade. Além disso, a 

carga positiva do grupo colina está estericamente impedida por grupos metila, o que dificulta 

a aproximação da TPPS4, carregada negativamente. 

 Por outro lado, há transferência da TMPyP e do PQ&TMPyP&PQ para o filme LB-DPPC. 

A carga negativa do grupo fosfatidil está mais disponível para ligação, o que favorece a intera-

ção com a TMPyP, carregada positivamente. A presença do PQ diminui a quantidade transferida 

de TMPyP, como mostrado pelo baixo valor de absorbância da banda Soret para este caso. A 

análise desses espectros corroborara os resultados referentes as interações fosfolipídios:PPh e 

fosfolipídios:PPh&PQ. 

5.4.2.3 Potencial superficial  dos filmes LB 

O estudo mais detalhado inclui a análise do potencial superficial dos filmes de LB. A Tabela 

17, abaixo, mostra os valores obtidos do  de superfície dos filmes LB-DPPC e DMPA contendo 

PQ, PPh e o agregado misto PQ&PPh&PQ. 
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Tabela 17 Potencial zeta de superfície () dos filmes LB contendo fosfolipídios na presença de PQ, PPh e agre-
gado misto PQ&PPh&PQ 

Filme LB  (mV)  (mV) 

 DPPC DMPA 

PQ +17 +1 -21+2 

TMPyP +110+ 25 +2+1 

TMPyP&PQ +15+5 -22+ 1 

TPPS4 +8,6+ 0,5 -4,6+ 2,6 

TPPS4&PQ +19 + 4 -12 +2 

 Existem algumas limitações experimentais para a transferência de DMPA e de DPPC 

puro para os suportes de silício, de modo que os valores de referência usados aqui são os obti-

dos para o filme LB fosfolipídio:PQ na ausência de PPh, porque o valor de do PQ está próximo 

a zero. O filme LB-DPPC contendo a TMPyP, carregada positivamente, tem  igual a +110 mV. 

Os valores de  obtidos para os filmes contendo TMPyP&PQ ( = +15 mV) e TPPS4&PQ ( = +19 

mV) é menos positivo e semelhante ao valor de  obtido para o filme DPPC:PQ ( = +17 mV). 

Assim, as propriedades de superfície do PQ ditam as características de carga líquida do filme. 

 Os espectros de absorção UV-vis não detectaram a TPPS4, carregada negativamente, no 

filme LB-DPPC, mas o  igual a +8,6 mV obtido para este filme indica que TPPS4 pode estar 

presente em quantidade suficiente para diminuir a quantidade de carga na monocamada de 

DPPC. Os valores de  para DMPA:TMPyP e DMPA:TMPyP&PQ seguem a mesma tendência: a 

presença da TMPyP produz um filme LB com  positivo, enquanto que na presença de 

PQ&TMPyP&PQ o valor de  é semelhante ao encontrado para o sistema contendo apenas 

DMPA:PQ. A presença de ambos TPPS4 e TPPS4&PQ no filme LB reduz o . Os resultados de 

absorção UV-Vis indicam que a TPPS4 não é transferida com eficácia para o filme LB-DMPA, 

porém o agregado mistoPQ&TPPS4&PQ o é (Figura 70B). Novamente, o valor obtido na pre-

sença do agregado misto está mais perto do valor encontrado na presença de PQ apenas, con-

firmando que a superfície do PQ é importante para melhorar a interação fosfolípidio:PPh. 

 A interação do PQ com DMPA ou DPPC não afeta o perfil do espectro de absorção do 

PQ, ou seja, a absorção larga na região de 400 nm ≤  ≤ 700 nm permanece inalterada [13]. 

 Em soluções aquosas, as bandas de Soret da TMPyP e da forma não protonada da TPPS4 

possuem máximos em  = 421 nm e 413 nm, respectivamente (Figura 24), de acordo com os 

valores descritos na literatura [101,105,106]. O espectro de absorção dos filmes LB formados 
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na presença de PPh e de PPh&PQ mostram as bandas de absorção características da PPh. No 

entanto, as posições e intensidades dependem da natureza do fosfolipídio e da PPh. 

 No caso DMPA:TMPyP na presença e ausência de PQ, a banda Soret é deslocada para o 

vermelho: de 421 nm para 444 nm (Figura 70A), e a absorção é mais intensa na presença do 

PQ. Esta mudança é, muito provavelmente, devido à transferência de carga a partir do lipídio 

carregado negativamente para a TMPyP carregada positivamente [106]. A maior intensidade 

da banda de absorção na presença do PQ indica que o agregado misto PQ&TMPyP&PQ é incor-

porado com maior efetividade na estrutura do filme LB em comparação com a TMPyP isolada. 

Isso acontece provavelmente porque o PQ revestido com polietileno glicol e os grupos –OH da 

cabeça polar do DMPA formam ligações de hidrogênio (Figura 20A). 

 Os filmes LB-DMPA formados na presença de TPPS4 não apresentam absorção da PPh, 

o que demonstra a fraca incorporação da TPPS4 na estrutura do filme devido à repulsão ele-

trostática entre o DMPA e a TPPS4. Curiosamente, para o espectro de absorção da TPPS4 (Figura 

70B), uma banda de absorção intensa aparece na presença do PQ. Isto significa que o agregado 

mistoPQ&TPPS4&PQ é incorporado com eficácia na estrutura do filme LB-DMPA. O pico de ab-

sorção da banda de Soret da TPPS4 para esse filme, desloca-se para o vermelho, de 413 nm 

para 439 nm (Figura 70B). Neste caso, as ligações de hidrogênio entre o PQ (revestido com PEG) 

e grupos –OH do DMPA permitem a transferência de carga do anel porfirínico da PPh para o 

grupo fosfatidil do DMPA. 

 O espectro de absorção do filme LB-DPPC na presença da TMPyP apresenta a banda de 

Soret com intensa absorção em 428 nm (Figura 70C). Esse pequeno deslocamento para o ver-

melho pode ser ignorado para esse caso, em comparação o valor encontrado em solução 

aquosa. Na presença de PQ, esse pico é deslocado para o vermelho, de 421 nm para 442 nm. 

 O menor deslocamento observado no espectro de absorção do filme DPPC:TMPyP su-

gere que a transferência de carga entre o fosfolipídio e a PPh não é eficaz. Isto, provavelmente, 

é devido às forças de repulsão entre o grupo colina do fosfolipídio e a TMPyP, dificultando a 

aproximação entre eles. Na presença do PQ essa distância diminui, resultando em uma trans-

ferência de carga mais eficaz. De fato, o potencial  do filme DPPC:TMPyP é +110 mV, mas na 

presença do PQ diminui para +15 mV (Tabela 17). Em outras palavras, o PQ diminui a carga 

líquida positiva da TMPyP, reduzindo sua repulsão pelo grupo colina do DPPC. 



Resultados e Discussão127 

 Os espectros de absorção dos filmes LB-DPPC permanecem praticamente inalterados 

na presença da TPPS4 e na ausência do PQ (Figura 70D). Assim, a incorporação da TPPS4 e do 

agregado mistoPQ&TPPS4&PQ no filme LB-DPPC é fraca. 

5.4.2.4 Imagens de FLIM dos filmes LB 

Como já demonstrado nos resultados para -A, potencial zeta e espectros de absorção UV-Vis, 

a presença do PQ afeta a maneira como a PPh e o agregado misto interage com as monocama-

das lipídicas. As imagens de FLIM podem dar informações morfológicas e qualitativas dessa 

interação. 

 As imagens de FLIM dos filmes LB apresentam estruturas com diferentes morfologias 

para cada sistema DMPA/DPPC:PQ, DMPA/DPPC:PPh e DMPA/DPPC:PPh&PQ. Esses resultados 

indicam como a PPh ou o agregado misto PQ&PPh&PQ modifica a organização da monocamada 

de fosfolipídio, por exemplo, a organização e o padrão esférico observado no filme 

DMPA:TMPyP&PQ (Figura 71E) causada pela presença do agregado misto PQ&TMPyP&PQ. 

 Assim como nos ajustes dos perfis de decaimento de fluorescência, na composição das 

imagens de FLIM utilizamos uma equação biexponencial para fazer os ajustes. 

 Uma imagem de FLIM pode ser analisada por diferentes parâmetros tais como tempo 

de vida médio, modo RGB, intensidade de fluorescência/luminescência, etc. A análise por in-

tensidade de fluorescência (Ifl) é uma maneira qualitativa para avaliar qual sistema é melhor 

transferido para o filme LB e inferir sobre a organização da monocamada fosfolipídica. A Tabela 

18 mostra a intensidade de fluorescência obtida para cada um dos filmes LB contendo PPh e os 

agregados mistosPQ&PPh&PQ. 
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Tabela 18 Intensidade de fluorescência das imagens FLIM para os filmes LB-DMPA e DPPC transferidos na pre-
sença de PPh e PPh&PQ 

Sistema Ifl (Contagens) 

DMPA:PQ 418 

DPPC:PQ 25 

DMPA:TMPyP 49 

DMPA:TMPyP&PQ 519 

DMPA:TPPS4 190 

DMPA:TPPS4&PQ 570 

DPPC:TMPyP 32 

DPPC:TMPyP&PQ 35 

DPPC:TPPS4 75 

DPPC:TPPS4&PQ 245 

 Como já demonstrado nos resultados para -A, potencial zeta e espectros de absorção 

UV-Vis, a presença do PQ por si só afeta o empacotamento do DMPA, aumentando a área mo-

lecular mínima ocupada pela molécula de fosfolipídio em  = 30 mN.m-1. Esta diferença é igual 

a 1,45 Å2/molécula e corresponde a uma distância mínima rmin de 0,34 Å entre as moléculas, 

considerando um modelo esférico. Este resultado é apoiado por imagens de FLIM quando in-

tensidade e morfologia da imagem são analisadas simultaneamente. A imagem da Figura 71A 

mostra estruturas homogêneas e intensidade de fluorescência alta, Ifl = 418 contagens, para 

DMPA:PQ, mas nenhuma estrutura pode ser observada para o sistema DPPC:PQ, Ifl = 25 conta-

gens (Figura 71B). O sistema DMPA:PQ tem Ifl maior do que DPPC:PQ, provavelmente devido a 

ligação de hidrogênio formada entre a funcionalização do PQ, polietileno glicol (PEG), e a por-

ção –OH do grupo fosfato do DMPA, que ajuda na transferência do PQ para os filmes LB for-

mado com esse fosfolipídio. 

 Para o sistema DMPA:TMPyP uma quantidade maior de pontos brilhantes são observa-

dos na imagem de FLIM (Figura 71C). Para PQ&TMPyP&PQ o filme LB-DMPA, correspondente, 

apresenta domínios esféricos maiores associados ao agregado misto PQ&PPh&PQ, com Ifl = 519 

contagens (Figura 71E). Esse resultado corrobora os resultados espectroscópicos UV-Vis, apre-

sentados acima, uma vez que observou-se uma maior quantidade de PPh transferida na pre-

sença do PQ. Isso resulta em maior intensidade de fluorescência nas imagens de FLIM. A ima-

gem de FLIM para o filme LB DMPA:TPPS4&PQ mostra alguns domínios brilhantes sobre a su-

perfície, como esperado para a transferência deste agregado misto ao substrato (Figura 71I). A 
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intendade de fluorescência (Ifl = 570 contagens) é maior, devido à presença de grande quanti-

dade de PQ transferida pela presença da PPh. Por outro lado, a imagem obtida o sistema 

DMPA:TPPS4, sem PQ, mostra apenas alguns pontos brilhantes com intensidade de fluorescên-

cia menor, Ifl = 190 contagens (Figura 71G). 

 Apesar de ter sido demonstrada a importância da formação de ligação de hidrogênio 

nos sistemas DMPA:PQ/PPh/PPh&PQ, nos sistemas formados pelo fosfolipídio DPPC não existe 

a possibilidade de formar ligação de hidrogênio, predominando a interação eletrostática. No 

sistema DPPC:TMPyP, a imagem de FLIM apresenta intensidade de fluorescência fraca e homo-

gênea (Ifl = 32 Counts) como observado para o filme LB-DMPA:TMPyP. Tal resultado indica que 

o grupo de fosfatidil do DPPC está disponível para interagir com a PPh carregada positivamente, 

permitindo sua transferência para o filme LB. Isso corrobora os resultados espectroscópicos 

UV-Vis e os de monocamadas de Langmuir, mostrando que as moléculas de TMPyP são trans-

feridas para o suporte na presença do DPPC. 

 A imagem de FLIM para DPPC:TMPyP&PQ (Figura 71F) também exibe domínios grandes 

relacionados com a transferência do agregado misto, porém com intensidade de fluorescência 

fraca (Ifl = 35 contagens). Para o filme LB-DPPC:TPPS4 (Figura 71H) existem alguns domínios com 

intensidade baixa (Ifl = 75 contagens) resultantes do ancoramento da TPPS4 com o grupo colina 

do DPPC. Por outro lado, a imagem de FLIM do filme LB-DPPC:TPPS4&PQ mostra domínios bri-

lhantes com forma esférica, atribuída à formação de agregado mistoPQ&TPPS4&PQ, e uma 

maior intensidade de fluorescência, Ifl = 245 contagens. Esta Ifl superior é devido à proximidade 

do PQ com a superfície, ocasionada pelas forças atrativas entre a carga negativa da TPPS4 e a 

carga positiva do grupo colina. Isto é demonstrado pela redução na área molecular mínima do 

DPPC na presença desse agregado misto (Figura 69B). 

 

A) DMPA:PQ B) DPPC:PQ 
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C) DMPA:TMPyP D) DPPC:TMPyP 

  

E) DMPA:TMPyP&PQ F) DPPC:TMPyP&PQ 

  

G) DMPA:TPPS4 H) DPPC:TPPS4 

  

I) DMPA:TPPS4&PQ J) DPPC:TPPS4&PQ 

  

Figura 71. Imagens FLIM em modo intensidade para os filmes LB. 
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 Dos resultados provenientes dos estudos com monocamadas de Langmuir e filmes 

Langmuir-Blodgett, podemos concluir que a presença de porfirinas na subfase afeta a formação 

das monocamadas lipídicas de Langmuir. Isto é uma consequência direta da interação eletros-

tática entre as moléculas de porfirina e a cabeça polar do lipídio e, em alguns casos, gera trans-

ferência de carga entre lipídios:PPh/PPh&PQ/PQ. Os pontos quânticos podem formar agrega-

dos mistos com as porfirinas (PQ&PPh&PQ) e aumentar sua interação com os lipídios, seja pela 

interação parcial, através da carga da porfirina, ou a formação de ligações de hidrogênio entre 

o agregado misto PQ&PPh&PQ e os fosfolipídios. A presença dos PQs melhora o ancoramento 

da TPPS4 com os modelos de membranas celulares estudados, podendo melhorar a eficiência 

do tratamento em Terapia Fotodinâmica que faz uso do sistema PPh&PQ. 
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Capítulo 6 – Conclusões 

s pontos quânticos interagem efetivamente com as porfirinas, cuja interação se mani-

festa pelas mudanças da intensidade e do perfil dos espectros, das curvas de decaimento 

da luminescência dos PQs e da porfirina, do tamanho das partículas na solução e do potencial 

zeta, dentre outros parâmetros espectroscópicos e físico-químicos. 

 Dependendo da estrutura tanto da porfirina como do ponto quântico dentro das solu-

ções aquosas homogêneas, a formação de agregados mistos (PQ&PPh&PQ) é favorecida, nos 

quais uma molécula de porfirina pode interagir com vários PQ, como foi observado para pares 

(CdSe/ZnS)PEG+PPh e (CdTe)543MPA+TMPyP, ou de agregados simples (1:1) do tipo PQ&PPh 

para o par (CdTe)543MPA+TPPS4. 

 Os mecanismos da desativação dos estados excitados entre os pares PQ + porfirina po-

dem ser tanto de curto como de longo alcance. O mecanismo de longo alcance é, provavel-

mente, transferência de energia por ressonância (Förster) ou semelhante (não Förster). 

 Entre os mecanismos de curto alcance que necessitam de contato direto entre a molé-

cula de porfirina e o PQ, pode ocorrer transferência de energia pela troca de elétrons entre a 

porfirina e o PQ (Dexter), transferência de carga entre eles ou processos não radiativos de dis-

sipação de energia. A predominância de um ou de outro tipo de mecanismo é modulada pela 

estrutura do PQ e da porfirina, em particular, pela estrutura dos grupos funcionais da camada 

externa do PQ. 

 Entretanto, a interação eletrostática repulsiva entre o PQ e outro composto pode esti-

mular a desagregação dos PQs induzindo o aumento na intensidade da sua luminescência e do 

seu tempo de vida. Observou-se um aumento na contribuição dos tempos longos do decai-

mento da luminescência associados à superfície do PQ. Esses efeitos foram observados para o 

par (CdSe/ZnS)558Cys e a PPh carregada negativamente, TPPS4, como também na presença do 

sal NaI. A desagregação é mais acentuada para a TPPS4 do que para NaI, devido a carga líquida 

da TPPS4
4 ser mais negativa em relação ao I, desagregando uma maior quantidade de pontos 

quânticos. Em geral, o sal blinda as cargas e diminui a interação eletrostática (atrativa ou repul-

siva), ou seja, se estava atraindo (agregação) tende a desagregar. No entanto, a associação de 

O 



Conclusões133 

um composto a um PQ pode aumentar a interação repulsiva entre eles (ou diminuir a interação 

atrativa), estimulando a desagregação do PQ. 

 A interação do PQ (CdSe/ZnS)575Cys com a albumina do soro bovino (BSA) como mo-

delo de estrutura biológica apresentou aumento de luminescência do PQ, sendo este aumento 

atribuído à desagregação do PQ após ligar-se à molécula de albumina. Por sua vez, essa desa-

gregação gera agregados mistos (do tipo (PQ&BSA&PQ)), como proposto para os pares 

(CdSe/ZnS)PEG+PPh e (CdTe)543MPA+TMPyP. A formação desses agregados não altera a es-

trutura terciária da BSA e, portanto, promove a bioviabilidade dos PQ para uso em ensaios in 

vitro e aplicações in vivo. 

 A presença das PPhs na subfase afetou a formação das monocamadas lipídicas de Lang-

muir, como consequência direta da interação eletrostática entre as moléculas de PPh e a ca-

beça polar dos lipídios estudados. Em alguns casos, gerou transferência de carga entre lipí-

dios:PPh/PPh&PQ/PQ. Os agregados mistos PQ&PPh&PQ aumentaram a interação com os lipí-

dios, seja pela interação parcial, através da carga da PPh, ou a formação de ligações de hidro-

gênio entre os agregados mistos e os fosfolipídios. A presença do PQ melhorou o ancoramento 

das PPhs nos modelos de membranas celulares estudados, podendo aumentar a eficiência do 

tratamento em Terapia Fotodinâmica que faz uso do sistema PQ&PPh. 

 Futuramente, pretendemos estudar os sistemas PQ&PPh na presença de vesículas uni-

lamelares gigantes (GUVs, da sigla em inglês) utilizando outros fosfolipídios, ou composição 

desses, que compõem a membrana celular de células de mamíferos ou bactérias. 
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APÊNDICE A – Fundamentos da Mecânica Quântica 

Este apêndice foi escrito utilizando como base, principalmente, dois livros texto Ref. [45] e Ref. 

[46]. Contudo, qualquer livro texto utilizado em disciplinas ministradas em cursos de graduação 

de Física, Química ou semelhante servem como base para abordar o tema. 

A.1 Partícula em uma Caixa – 1D 

Para explicar as características espectroscópicas de sistemas com escala nanométrica é útil um 

modelo quântico da “Partícula em um poço de potencial”. 

 Inicialmente analisamos as características da uma partícula de massa m num poço de 

potencial infinito unidimensional, chamado também “Partícula em uma Caixa – 1D”. Posterior-

mente aplicaremos um potencial U0 correspondente à altura da caixa. Apresentaremos de 

forma sucinta a solução da equação de Schrödinger independente de tempo. 

 Para uma partícula em uma caixa unidimensional de largura a e potencial infinito U(x) 

𝑈(𝑥) = {
0      𝑝𝑎𝑟𝑎  |𝑥| ≤ 𝑎/2

∞      𝑝𝑎𝑟𝑎  |𝑥| > 𝑎/2
 (𝐴. 1) 

a equação de Schrödinger independente do tempo é descrita por 

−(ℏ 2𝑚⁄ )𝜕2𝜓(𝑥) 𝜕𝑥2⁄ + 𝑈(𝑥)𝜓(𝑥) = 𝐸𝜓(𝑥) (𝐴. 2) 

sendo, m a massa e E a energia da partícula e (x) a função de onda dela. 

 A energia encontrada a partir de (A.1) é a energia cinética da partícula descrita. É im-

portante perceber que as soluções que encontraremos para a equação A.1 estão relacionadas 

exclusivamente à condição de contorno de que a probabilidade de encontrar a partícula no 

limite da caixa e fora dela é zero (𝜓𝜓∗ = 0). Isto é, apenas as soluções das funções de onda 

que apresentam valores diferentes de zero serão válidas. Além disso, vamos supor que a pro-

babilidade de encontrar a partícula é simétrica (dada pelo quadrado da função de onda) em 

torno do centro da caixa. 

 Dada a solução da equação de Schrödinger, obtêm-se a energia dessa partícula 

𝐸𝑛 = (𝜋
2ℏ2 2𝑚𝑎2⁄ )𝑛2 (𝐴. 3) 
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Essa relação é obtida utilizando a relação clássica entre a energia cinética e o momento p e a 

relação da mecânica quântica entre o momento p e o número de onda k, como a seguir 

𝐸 = 𝑝2 2𝑚⁄ ; 𝑝 = ℏ𝑘; 𝑘 = 𝑛
𝜋

𝑎
 (𝐴. 4) 

cujo principal resultado é a necessidade de apenas um número quântico n para caracterizar um 

estado. 

 Assim sendo, as soluções de (A.1) para a função de onda (x) normalizada é dada por 

Para funções ímpar 

𝜓í𝑚𝑝𝑎𝑟 = √2 𝑎⁄ cos (
√2𝑚𝐸

ℏ
. 𝑥) ; 𝑛 = 1,3,5,… (𝐴. 5) 

Para funções par 

𝜓𝑝𝑎𝑟 = √2 𝑎⁄ sin (
√2𝑚𝐸

ℏ
. 𝑥) ; 𝑛 = 2,4,6,… (𝐴. 6) 

As equações A.5 e A.6 estão representadas na Figura 72a e b, a qual mostra os níveis de energia 

para as respectivas funções de onda n = 1, 2, 3. 

 

Figura 72. Níveis de energia e funções de onda para (a) partícula em um poço de potencial infinito, e (b) partícula 
em um poço de potencial finito U0. (c) Curva de dispersão de uma partícula livre. Os pontos sobre estas curvas 
são os valores de energia quantizada para uma partícula dentro de uma caixa, para n tendendo ao infinito o 
regime clássico é atingido. Retirado de [45]. 
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 Da equação A.3 pode-se obter a separação dos dois níveis de energia subsequentes, 

dado por: 

Δ𝐸𝑛 = 𝐸𝑛+1 − 𝐸𝑛 =
𝜋2ℏ2(2𝑛 + 1)

2𝑚𝑎2
 (𝐴. 7) 

Da equação A.7 concluímos que En aumenta conforme o número quântico n aumenta. 

 A energia mínima da partícula ou energia de ponto-zero (n = 1) é diferente de zero e 

dada por (A.3) 

𝐸1 = 𝜋
2ℏ2 2𝑚𝑎2⁄  (𝐴. 8) 

A relação (A.8) também pode ser obtida através do princípio da incerteza de Heisenberg 

Δ𝑝Δx ≥ ℏ 2⁄ ; 𝑐𝑜𝑚 Δx = a ⇒ Δ𝑝 ≥ ℏ 2𝑎⁄ ∴ ΔE = Δp2 2𝑚 =⁄ ℏ2 8𝑚𝑎2 (𝐴. 9)⁄  

a qual se assemelha a equação A.3, porém com uma precisão 𝜋2 4⁄ . 

 Obviamente, no caso de uma caixa com altura finita dada pelo potencial U0, a função 

de onda não desaparece na borda do poço, mas decai exponencialmente dentro da região clás-

sica proibida |x| > a/2 (Figura 72b). Desta forma, as soluções obtidas são muito semelhantes 

ao caso do potencial infinito, salvo algumas diferenças. Quando a energia da partícula se torna 

maior do que a altura da caixa U0, os estados energéticos da partícula formam um continuum 

(Figura 72b). Além disso, a probabilidade de encontrar uma partícula fora da caixa é maior que 

zero e a probabilidade aumenta com o aumento n. O número de estados dentro do poço é 

dado pela expressão 

𝑎√2𝑚𝑈0 > 𝜋ℏ(𝑛 − 1) (𝐴. 10) 

Consequentemente, existe pelo menos um estado dentro da caixa com qualquer combinação 

de a e U0. A equação A.10 fornece o número máximo possível de estados dentro da caixa para 

o dado valor de n. A posição absoluta dos níveis de energia para U0 finito é um pouco menor 

se comparar com os mesmos níveis para 𝑈0 → ∞. Por isso o comprimento de onda efetivo da 

partícula nesse posso torna-se maior do que na caixa infinita (Figura 72b, área hachurada). To-

dos os estados com𝐸𝑛 < 𝑈0 possuem energia quantizada, para 𝐸𝑛 > 𝑈0os níveis da energia 

formam o continuum de estados. 

 Um conceito importante é a relação de dispersão (energia cinética da partícula em fun-

ção de k) obtida a partir da equação A.4 e representada na Figura 72c como pontos cheios na 

parábola 

𝐸 = ℏ2𝑘2 2𝑚⁄  (𝐴. 11) 
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Dessa expressão deriva a definição da “massa da partícula” no estado sólido. Essa massa é de-

finida, originalmente, para uma partícula livre, mas pode ser estendida ao estado sólido cuja 

denominação passa a ser “massa efetiva”. 

A.2 Partícula em uma Caixa – 3D 

Estendendo o problema da partícula em uma caixa unidimensional para uma caixa tridimensi-

onal, necessitamos de coordenadas que satisfaçam a geometria do problema. Para tal, as co-

ordenadas esféricas são as mais adequadas (𝑟, 𝜃, 𝜙), porque o potencial é central. A função de 

onda é escrita como o produto de uma porção radial e uma angular 

𝜓 = 𝑅(𝑟)Θ(𝜃)Φ(𝜙) ⇒ 𝜓𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
𝑢𝑛,𝑙(𝑟)

𝑟
𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙) (𝐴. 12) 

sendo𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜙)denominados esféricos harmônicos um grupo de funções bem definido e 

𝑅𝑛,𝑙(𝑟) =
𝑢𝑛,𝑙(𝑟)

𝑟
 é a função radial. Assim, a equação de Schrödinger para o caso 3D pode ser 

escrita como 

−
ℏ

2𝑚

𝑑2𝑢

𝑑𝑟2
+ [𝑈(𝑟) +

ℏ

2𝑚𝑟2
𝑙(𝑙 + 1)]𝑢 = 𝐸𝑢 (𝐴. 13) 

 Note que agora são necessários três números quânticos (excluindo o spin): o número 

quântico principal n, o número quântico secundário ou azimutal l e o número quântico magné-

tico m. O número quântico principal continua possuindo valor mínimo igual a 1 e n=1,2,3,..., 

enquanto que o número quântico secundário l determina o momento angular L, com l pos-

suindo (2l +1) estados degenerados e valores l = (n - 1) = 0,1,2,3,... Já o número quântico mag-

nético m determina a orientação dos orbitais e é representada componente de Lz paralela ao 

eixo de quantização com m possuindo valores m = -l,...,0,...,l, sendo número total de m igual 

(2l+1) para certo valor l. Similarmente a equação A.3, obtém-se a energia para um poço de 

potencial infinito 

𝑈(𝑟) = {
0      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑟 ≤ 𝑎
∞      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑟 > 𝑎

 

𝐸𝑛,𝑙 = (ℏ
2/2𝑚𝑎2)𝜒𝑛𝑙

2  (𝐴. 14) 

as quais 𝜒𝑛𝑙  são raízes das funções de Bessel sendo n o número da raiz e l a ordem da função. 

Para l = 0 a equação A.14 é igual a equação A.3. 
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 Supondo que o poço é esférico e de potencial finito U0, a equação A.14 pode ser consi-

derada uma boa aproximação se 

𝑈0 ≫ (𝜋2ℏ2 8𝑚𝑎2)⁄  (𝐴. 15) 

 O segundo membro da inequação acima é uma consequência direta do princípio da in-

certeza e apenas para valores de U0 muito maiores que os dados pelo princípio da incerteza 

que será possível determinar En,l do sistema. 

 O problema tridimensional de uma partícula na caixa será útil ao estendermos este pro-

blema aos PQ. Como veremos nas próximas seções, os PQ são partículas esféricas com dimen-

são 3D. 

A.3 Elétron em um Potencial Coulombiano 

Introduziremos nesta seção o comportamento de um elétron na presença de um potencial 

Coulombiano. Isso é importante pois, como veremos a seguir, a energia entre dois estados sub-

sequentes não obedece o comportamento observado na Seção A.1, na qual En aumenta con-

forme o número quântico n aumenta. A partir dessa iteração Coulombiana introduziremos o 

conceito do raio de Bohr, um conceito importante e diretamente ligado ao confinamento quân-

tico do elétron, base para os fundamentos das propriedades óticas nos pontos quânticos. 

 O potencial Coulombiano é dado por: 

𝑈(𝑟) = −
𝑒2

𝑟
, 𝑜𝑚𝑖𝑡𝑖𝑛𝑑𝑜 𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜 (1 4𝜋𝜖0⁄ ) (𝐴. 16) 

Aplicando esse potencial na equação (2.13) e tomando apenas a parte radial, tem-se: 

[
𝑑2

𝑑𝜌
+ 𝜀 +

2

𝜌
−
𝑙(𝑙 + 1)

𝜌2
] 𝑢(𝜌) = 0 (𝐴. 17) 

Sendo o argumento adimensional e a energia, 𝜌 = 𝑟 𝑎0⁄  e 𝜀 = 𝐸 𝐸0⁄ , expressos em função da 

unidade de comprimento atômico a0 e E0 é a energia de ionização, dadas respectivamente por: 

𝑎0 =
ℏ2

𝑚0𝑒
2
≈ 0,592 Å,𝑚0 ≡ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛 (𝐴. 18) 

𝐸0 =
𝑒2

2𝑎0
≈ 13.6 𝑒𝑉 (𝐴. 19) 

A solução de A.17 para a energia E obedece a série 𝐸 = −𝐸0/(𝑛𝑟 + 𝑙 + 1)
2, mas l = (n -1), logo 
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𝐸 = −
𝐸0

(𝑛𝑟 + 𝑛 − 1 + 1)2
≡ −

𝐸0
𝑛2
 (𝐴. 20) 

 Conforme dito acima, contraditoriamente ao caso da Seção A.1 a energia de uma partí-

cula entre seus dois estados subsequentes decresce conforme n aumenta no caso de um po-

tencial Coulombiano. Para E > 0, qualquer energia é possível para a partícula. 

 Agora, estamos aptos a descrever o raio de Bohr como sendo a distância mais provável 

onde o elétron pode ser encontrado em relação ao centro dessa simetria esférica. Na equação 

A.16 temos o sinal negativo, característica de forças atrativas e a carga sendo o quadrado da 

carga elementar do elétron. 

A.4 Átomo de Hidrogênio 

Nas seções anteriores descrevemos os problemas para uma única partícula em um caso ideal. 

Nesta seção iremos apresentar a mesma abordagem da Seção A.3, porém para o caso real: o 

átomo de hidrogênio. Isto terá implicações importantes para a descrição de elétrons e buracos 

em nanopartículas, especialmente nos nanocristais já que as equações para duas partículas são 

utilizadas para descrever a formação dos éxcitons (interação entre o par elétron-buraco). 

 O átomo de hidrogênio é constituído por um próton de massa M0 e carga +e orbitado 

por um elétron de massa m0 e carga -e. 

 A equação de Schrödinger que descreve esse sistema contendo duas partículas é com-

posta por três termos: 1) um termo que descreve cada partícula isoladamente; 2) um termo 

que descreve a interação entre essas duas partículas; e 3) o termo que descreve a interação 

Coulombiana entre elas: 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑀0
∇𝑝
2 −

ℏ2

2𝑚0
∇𝑒
2 −

𝑒2

|𝒓𝒑 − 𝒓𝒆|
 (𝐴. 21) 

os quais p e e os índices para próton e elétron, respectivamente, e r o vetor radial para cada 

partícula. Dessa forma, podemos escrever: 

𝒓 = 𝒓𝒑 − 𝒓𝒆(𝐴. 22) 

𝑹 =
𝑚0𝒓𝒆 +𝑀0𝒓𝒑

𝑚0 +𝑀0
 (𝐴. 23) 
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Da mesma forma, podemos reescrever as massas do sistemas como M a massa total e  a 

massa reduzida: 

𝑀 = 𝑚0 +𝑀0 (𝐴. 24) 

𝜇 =
𝑚0𝑀0
𝑚0 +𝑀0

 (𝐴. 25) 

Substituindo as expressões (A.22), (A.23), (A.24) e (A.25) na equação A.21, teremos: 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑀
∇𝑅
2 −

ℏ2

2𝜇
∇𝑟
2 −

𝑒2

𝑟
 (𝐴. 26) 

O primeiro termo da equação A.26 está relacionado ao movimento do centro de massa do 

átomo de hidrogênio (núcleo e elétron), descrevendo um movimento que não é quantizado, 

enquanto que os dois termos subsequentes descrevem estados internos do sistema. A energia 

desses estados pode ser escrita como: 

𝐸𝑛 = −
𝑅𝑦
𝑛2
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐸 < 0 (𝐴. 27) 

com 𝑅𝑦 = 𝑒
2 2𝑎𝐵⁄  e 𝑎𝐵 = ℏ

2 𝜇𝑒2⁄ . Note que Ry = 13.6 eV é denominada constante de Ryd-

berg e corresponde a energia de ionização para o átomo de hidrogênio a partir do estado de 

menor energia, e aB é o raio de Bohr para o átomo de hidrogênio. Assim como na Seção A.3 a 

diferença entre os níveis de energia diminui conforme n aumenta, e para E > 0 os estados do 

elétron e do próton não são quantizados. 

 Ao compararmos os raios de Bohr a0 e aB nota-se que a diferença entre eles é que o 

primeiro considera a massa do elétron m0 e o segundo a massa reduzida . Isso nos leva a 

concluir que as equações utilizadas para o caso da partícula livre podem ser extrapoladas para 

o caso do átomo de hidrogênio, já que 𝜇 𝑚0⁄ = 0,9995. 
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