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Resumo 

Moléculas de DNA (ácido desoxirribonucleico) na forma de urna única fita 

(ssDNA) ou na forma de urna dupla fita (dsDNA) interagem fortemente com nanotubos 

de carbono de parede única (SWNT) por meio de interacoes nao covalentes. Em certas 

condicoes a molécula de DNA se auto-organiza em um enrolamento helicoidal em torno 

da estrutura tubular dos nanotubos, formando um híbrido DNA/SWNT muito estável e 

solúvel em agua. Este sistema tem, recentemente, recebido grande atencao, pois, além 

de permitir a desagregacao e a solubilizacáo de SWNTs individuáis em solucao aquosa, 

os híbridos DNA/SWNTs sao candidatos promissores para urna serie de aplicacóes em 

nanotecnologia e biología molecular. As possíveis aplicagoes para este sistema, todavía, 

requerem urna compreensao mais detalhada do mecanismo de interacao entre a 

biomolécula e o SWNT, que aínda nao está bem descrito na literatura. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a interagao nao 

covalente em meio aquoso de SWNTs com segmentos sintéticos de DNA que possuam 

número e seqüéncia de bases nitrogenadas definidos. Inicialmente os estudos se 

concentraran! na interacao de seqüéncias do tipo poli d(GT)n (com n= 10, 30 e 45), que 

contém bases guanina e timina alternadas, cuja eficiencia para dispersar e separar 

nanotubos de carbono já foi demonstrada. Além do tamanho das seqüéncias, foi também 

estudada para estes sistemas a influencia da forca iónica e do pH do meio. 

Posteriormente, foi investigada a interacao de moléculas de DNA contendo apenas um 

tipo de base (homopolímeros de DNA) poli dA2o, poli dT2o, poli dCao e da mistura poli 

dA2o'dT2o, seqüéncias até o inicio do estudo ainda nao reportadas, em detalhes, na 

literatura. 

A maior parte dos estudos foi realizada com SWNTs de diámetros pequeños 

(entre 0,7 - 1,2 nm), sintetizados pelo método HiPco®. Em alguns estudos foram 

também investigados SWNTs de diámetro em torno de 1,4 nm produzidos pelo métodos 

de ablacao a láser e arco elétrico, sendo este último funciónalizado com grupos 

carboxila (-COOH) devido ao processo de purificagáo em ácido forte. A eficiencia dos 

segmentos de DNA para dispersar SWNTs em agua foi ainda investigada através de 

comparacao com agentes dispersantes conhecidos, como dodecilsulfato de sodio (SDS), 

dodecilbenzenosulfanato de sodio (NaDDBS) e colato de sodio (NaC). 
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Em relacao ao sistema HiPco/d(GT)n foi demonstrado, pela primeira vez, que a 

forca iónica é fator determinante na interagao, existindo um valor mínimo para que ela 

ocorra. A partir de certa concentracao de sal (NaCl), a agregagao entre as biomoléculas 

é promovida, diminuindo a quantidade de nanotubos que pode ser colocada em 

suspensao. Através de medidas de absorcao no UV-vis-NIR foi determinada a 

quantidade de NaCl ótima para os diferentes tamanhos de seqüéncia no pH fisiológico 

(pH=7,4). 

Através de medidas de dicroísmo circular (CD), foi demonstrado, pela primeira 

vez, que SWNTs induzem urna mudanca clara da conformacáo dos oligómeros d(GT)n. 

Estes transitam da configuracao com hélice no sentido horario (dextrógira), quando 

estao livres, para a configuracao de hélice no sentido anti-horário (levógira), após a 

interacao com os tubos. Observamos que a conformacáo assumida pelas seqüéncias 

d(GT)n depende fortemente da presenca de grupos químicos na superficie dos SWNTs e 

do potencial iónico do meio. Resultados de FT-IR, absorcao no UV-Vis e CD indicaram 

que grupos carboxflicos ligados á superficie do SWNT orientam a organizacáo da fita 

de d(GT)n de forma bem distinta daquela observada para os nanotubos sem 

funcionalidades. Para o sistema SWNT-COOH/d(GT)2o a mudanga conformacional do 

sentido horario para o anti-horário so ocorreu depois da adigáo de HgCl2 ao sistema. 

Estes resultados alertam para as modificacoes das propriedades químicas de nanotubos 

de carbono submetidos a tratamentos drásticos de purificagáo. Para os 

homonucleotídeos, os resultados de CD também indicam mudangas na organizagáo 

helicoidal das moléculas com pronunciada estruturagao das hélices após a interagao com 

os SWNTs. Medidas de eletroforese em gel demonstraran! que o DNA apresentava-se 

na forma de fita dupla apenas no sistema poli dA2o:dT2o- Por medidas de absorcao 

óptica, demonstramos que poli dA2o:dT2o foi menos eficiente na obtengáo de SWNTs 

em suspensao, o que sugere que a interagao acontece preferencialmente com ssDNA. 

Também foi demonstrado neste estudo, por meio de medidas de espalhamento 

Raman ressonante e de absorgáo na regiáo do IV próximo (NIR), respectivamente, que a 

interagao com DNA provoca deslocamentos (AE) ñas energías de transigáo óptica Ei i de 

SWNTs metálicos e semicondutores maiores do que aqueles observados para os outros 

agentes dispersantes investigados. Os valores de AE para a transigáo En apresentaram 

relagáo com o diámetro, aumentando á medida que o diámetro dos tubos aumenta. Com 

as medidas feitas, nao foram observadas, entretanto, evidencias de transferencia de 

carga do DNA para os nanotubos, como recentemente sugerido em um estudo teórico. 
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Abstract 

Single- and double-stranded DNA (deoxyribonucleic acid) molecules can strongly 

bind to single-walled carbón nanotubes (SWNT) via non-covalent interactions. Under 

certain conditions, the DNA molecule spontaneously sel f-as sembles into a helical 

wrapping around the tubular structure of the carbón nanotubes to form DNA/SWNT 

hybrids, which are both stable and soluble in water. This system has recently received 

extensive attention, since, besides rendering SWNTs dispersable in water as individual 

tubes, the DNA hybrids are very promising candidates for many applications in 

nanotechnology and molecular biology. All the possible applications for DNA-SWNT 

hybrids require, however, a fully understanding of DNA-nanotube wrapping mechanism 

which is still lacking in the Hterature. 

In this context, the aim of this work was to investigate the non-covalent interaction 

in aqueous médium between SWNTs and synthetic DNA segments having a known 

nucleotide sequence. Initially, the study was focused on poly d(GT)n sequences (n = 10, 

30 and 45) that contain a sequence of alternating guanine and thymine bases and for 

which the efficiency to disperse and sepárate carbón nanotubes has already been 

demonstrated. Besides the size of GT sequences, the effects of ionic strength and pH in 

the interaction were also investigated. Añerwards, we studied the interaction of SWNT 

with DNA molecules that contain only a single type of nitrogenous base (DNA 

homopolymers), which has not been reported in details in the Hterature. We investigated 

homopolymers of poly dA2o, poly dT2o, poly dC2o and the dúplex poly dA2oidT2o-

Most of the study was carried out with small-diameter HiPco® SWNTs (with 

diameters between 0.7 and 1.2 nm). In some studies, SWNTs with diameter around 1.4 

nm, synthesized via láser ablation and arc-discharge methods, were also investigated. 

The arc-discharge nanotubes used in this study were functionalized with carboxylic 

groups (-COOH) due to their purifícation using strong acid solutions. The efficiency of 

DNA segments to disperse SWNT was further investigated through the comparison with 

known dispersant agents such as sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium dodecylbenzene 

sulfonate (NaDDBS) and sodium cholate (NaC). 

Concerning to HiPco/d(GT)n system, it was demonstrated, for the fírst time, that the 

ionic strength plays an important role in the interaction, there being a minimum valué 
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below which the DNA wrapping does not take place. Above a certain NaCl 

concentration, the aggregation of biomolecules is promoted, decreasing the number of 

suspended nanotubes in the solution. Through optical absorption measurements, the 

optimal NaCl concentration at physiological pH (pH=7.4) was determined for each one 

of the sequences studied. 

By circular dichroim (CD) measurements, it was demonstrated, for the first time, 

that SWNTs induce a clear conformational change of d(GT)n oligomers. These 

sequences undergo a transition from the right-handed confíguration (dextrorotatory), 

when they are free, to the left-handed one (laevorotatory), after the interaction with the 

tubes. We further demónstrate that the conformation assumed by the d(GT)n sequences 

is dependent on the chemical groups attached to the SWNT surfaces and the ionic 

strength. FT-IR, UV-Vis absorption and CD results suggest that carboxilic groups drive 

the poly d(GT)io strand to assembly onto the carbón nanotube side-walls in a 

completely different way than do nanotubes without functionalization. For the SWNT-

COOH/d(GT)2o system, the change from right- to left-handed conformation was only 

observed after the addition of HgCl2. These results alert for the necessity to check the 

chemical properties of carbón nanotubes submitted to strong purification procedures. 

For homopolymeric single-stranded DNA molecules, the CD results also indicate 

pronounced changes on the helical organization upon interaction with SWNTs. Agarose 

gel electrophoresis study showed the presence of double-stranded DNA only in poly 

dA2o:dT2o system. Through optical absorption measurements, it was also demonstrated 

that poly dA2o:dT2o has the smallest dispersión efficiency, which provides strong 

evidence that DNA/SWNT interaction is more favorable for single-stranded DNAs. 

By using resonant Raman scattering and optical absorption in the near-red región, it 

was demonstrated that the interaction with DNA oligonucleotides causes shifts (AE) in 

the first set of optical transition energies (En) for metallic and semiconducting SWNTs 

greater than those observed for the other dispersant agents. The AE valúes depend on 

the tube diameter, increasing with increasing SWNT diameter. However, any evidence 

for charge transfer between bases and the nanotube surface, as recently suggested in a 

theoretical study, could be observed. 
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1 Introdujo 

Desde a descoberta dos nanotubos de carbono (NCs) por Sumió Iijima em 

19911", a pesquisa em torno deste novo alótropo do carbono vem crescendo 

intensamente a cada ano. lsto se deve a um conjunto de características que torna este 

material fascinante e extremamente atrativo para aplicacóes em nano tecnología. Os 

nanotubos de carbono sao constituidos por átomos de carbono que se organizam em 

estruturas tubulares cilindricas, onde cada átomo se encontra ligado a outros tres, em um 

arranjo hexagonal semelhante áquele dos planos grafiticos'21. Pode-se, portanto, 

imaginá-los como folhas de grafeno enroladas na forma de um tubo oco e fechado por 

semi-esferas fulerénicas. Eles podem ser divididos em duas classes: os nanotubos de 

parede simples (SWNT - single-wall carbón nanotubes), formados por apenas urna 

folha grafitica, e os nanotubos de múltiplas paredes (MWNT - multi-wall carbón 

nanotubes), formados por um conjunto de nanotubos concéntricos. 

Estas estruturas possuem alta razao comprimento/diámetro, urna vez que seu 

diámetro é da ordem de nanómetros e seu comprimento pode variar de centenas de 

nanómetros a dezenas de mícrons. Esta característica estrutural faz com que os NCs 

tenham um comportamento próximo de sistemas unidimensionais, característica que 

lhes confere um conjunto de propriedades físicas e químicas muito especiáis e nao 

observadas em outros materiais. Existem varias possibilidades geométricas para os 

átomos de carbono na estrutura tubular. Cada um dos arranjos geométricos possíveis é, 

na verdade, urna molécula diferente com propriedades distintas, ampliando ainda mais a 

riqueza deste material. Assim, os NCs podem ser metálicos ou semicondutores, 

dependendo apenas de características geométricas, possuem a maior resistencia á tragáo 

prevista teóricamente e medida experimentalmente e sao altamente flexíveis, podem 

apresentar conducho elétrica balística na diregáo do eixo do tubo, possuem altissima 
I ^ 1 

condutividade térmica, baixa densidade e grande estabilidade química '. Tais 

propriedades táo singulares abrem urna gama enorme de possibilidades de aplicacóes 

destes materiais em diversas áreas da ciencia e da engenharia, tais como em transistores 

de efeito de campo, sensores, emissores de elétrons, dispositivos eletromecánicos, 

reforco mecánico em compósitos, LEDs orgánicos, entre outras. Além do apelo 

tecnológico e do ponto de vista de estudos fundamentáis, os nanotubos de carbono sao 

considerados excelentes prototipos para o entendimento das propriedades inerentes a 
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sistemas unidimensionais, o que motiva grande parte das pesquisas nesta área. Todavía, 

a aplicacao tecnológica dos nanotubos de carbono ainda encontra grandes desafios. Os 

métodos de síntese nao possibilitam produzir um único tipo de nanotubo, o que torna as 

amostras bem complexas. Na prática, elas sao ainda mais complexas, devido as 

impurezas introduzidas no crescimento e aos subprodutos de síntese. Além disto, os 

nanotubos de carbono produzidos pelos métodos em larga escala, encontram-se 

altamente agregados devido á alta energia superficial, formando agregados ou feixes de 

tubos (em inglés, bundles). Nestes feixes, os nanotubos se alinham paralelamente 

devido as forcas intermoleculares entre os sistemas de elétrons TÍ que se estendem por 

toda a extensáo dos tubos em contato. Além da natureza relativamente forte da ligagáo, 

a geometría tubular possibilita urna interacáo otimizada, levando a arranjos bem 

estáveis. Está amplamente documentado que as propriedades elétricas, mecánicas e 

térmicas dos NCs agregados sao bem inferiores quando comparadas aos nanotubos 

individuáis. 

Alem da deteriorizacáo das propriedades, como conseqüéncia da agregagáo, os 

NCs sao insolúveis em agua e solventes orgánicos, dificultando sua utilizacao. Grande 

investimento tem sido feito, portanto, na busca de rotas para desagregar e colocar os 

NCs em solucao na forma de tubos individuáis. As proposicoes dividem-se em 

modificacóes covalentes, ñas quais grupos químicos sao adicionados covalentemente 

aos carbonos do tubo, e modificacóes náo-covalentes, ñas quais forca-se a desagregacáo 

na presenca de moléculas com regióes hidrofóbicas que possuam afinidade química com 

os NCs. Estas moléculas decoram a superficie dos tubos, possibilitando sua 

"solubilizacáo" em agua e em outros solventes. 

O presente estudo foca as interagoes náo-covalentes de nanotubos de carbono 

com urna classe de moléculas também muito especiáis que sao as moléculas do ácido 

desoxirribonucléico (DNA). Moléculas de DNA, como de outros polímeros, podem, em 

certas condicóes, se auto-organizarem helicoidalmente em torno da estrutura tubular dos 
I t i I 

NCs, formando híbridos DNA/NC muito estáveis e solúveis em agua '. Existem 

evidencias de que a interacáo das duas moléculas ocorre através da interacáo entre os 

sistemas n dos nanotubos e das bases nitrogenadas do DNA ("x-xstacking"). Cálculos 

teóricos151 e evidencias experimentáis16'71 indicam que as bases se alinham paralelamente 

a superficie dos tubos para maximizar a interacáo TÍ. A associacao DNA-nanotubos é 

extremamente interessante, pois conjuga as propriedades de duas classes de moléculas 
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com grande interesse em nanotecnologia. A bioquímica muito bem desenvolvida dos 

ácidos nucléicos abre várias possibilidades de manipulação dos nanotubos de carbono, 

como sua separação por tiposlX9', a deposição de NCs em substratos para a construção 
1 1 0 , 1 1 1  de dispositivos de forina localizada ou em arranjos definidos e a modulação de suas 

propriedades químicas e Por outro lado, como demonstrado no presente 

estudo, os nanotubos de carbono servem como modelos para a organização das 

moléculas de DNA, podendo alterar sua conformação e, portanto, suas propriedades. 

Além disto, existe a expectativa de utilizar os nanotubos como suporte para fabricação 

de sensores baseados em DNA"','~' e como veículo para o transporte da macromolécula 

para dentro das c é l ~ l a s " ~ ~ ' ~ ' .  As possíveis aplicações para este sistema, todavia, 

requerem uma compreensão mais detalhada do mecanisino de interação eiitrc a 

biomolécula e os NCs, que ainda não está bem descrito na literatura. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a interação não covalente ern 

meio aquoso de naiiotubos de uma única camada (SWNTs) coin segmentos sintéticos de 

DNA que possuam número e sequência de bases nitrogenadas conhecidos. Iniciarnos o 

estudo com um tipo de sequência já descrita na literatura, a qual é formada por bases 

guanina e timina alternadas (poli d(GT),), para a qual exploramos a influência de 

parâmetros ainda não reportados detalhadamente como força iônica, tamanho de 

sequência e presença de funcionalidades nos NCs. Na segunda parte do trabalho, 

estudamos a interação com moléculas de DNA formadas por um só tipo de base 

nitrogenada (denominadas oligo ou homopolírneros), as quais foram citadas no trabalho 

pioneiro do grupo da ~ u ~ o n t ' " ,  mas que não foram reportadas de forma detalhada na 

literatura. Finalmente, visando uma maior compreensão da interação com DNA, 

apresentamos uma comparação das dispersões preparadas com a sequência GT com 

dispersões em outros agentes dispersantes. 

Este trabalho foi organizado da seguinte maneira. 

No capítulo 2, apresentanos uma revisão bibliográfica com aspectos relevantes 

para a compreensão dos objetivos do nosso estudo e dos resultados experimentais 

obtidos. Iniciamos o capítulo introduzindo a ciência dos nanotubos de carbono, 

descrevendo suas propriedades estruturais e eletrônicas e apresentando uma visão rápida 

das modificações químicas introduzidas nos processos comuns de produção. A seguir, 

descrevemos as principais rotas de dispersão em líquidos, detalhando os estudos de 

dispersão com DNA. 



No Capítulo 3, descrevemos os materiais e metodologias utilizadas para preparar 

e caracterizar as dispersões. 

Os resultados são apresentados no Capítulo 4. Inicialmente, mostramos o 

método adotado para quantificar a quantidade de NCs colocados em suspensão e como a 

força iônica, pH, condições de ultrasonificação e tipo de sequência alteram a 

"dispersabilidade" dos NCs em soluções de DNA, observando a seletividade e teor de 

nanotubos. Em seguida, apresentamos medidas de dicroísmo circular que evidenciam 

alterações claras na conformação de todos os segmentos de DNA estudados após a 

associação com os NCs e mostramos como a presença de grupos carboxilas, oriundos da 

purificação, influenciam a interaçáo. Na sequência, mostramos os estudos de absorção 

óptica e espectroscopia Raman realizados com o intuito de verificar alterações nas 

propriedades eletronicas dos nanotubos de carbono pela presença da macromolécula. Na 

comparação com outros agentes dispersantes, mostramos que a associação com DNA 

leva a deslocamentos batocrômicos nas transições El  i de SWNTs semicondutores, que 

aumentam com o aumento do comprimento de onda. Alterações nas transições E, de 

SWNTs metálicos também foram observadas por espectroscopia Raman, entretanto não 

constatamos evidências de transferência de carga, prevista teoricamente'15'. Por fim são 

mostradas no Capítulo 5 as considera~ões finais deste estudo. 



2 Revisão da Literatura 

2.1 Nanotubos de Carbono 

O carbono (C) é um dos elementos químicos mais importantes na natureza o que 

se deve principalmente aos três tipos distintos de ligações covalentes que seus átomos 

podem estabelecer entre si ou com outros elementos da tabela periódica. O átomo de 

carbono apresenta número atômico 06 e seus elétrons estão distribuídos da seguinte 

maneira: 1s' 2s2 2p2. Dessa forma, o carbono apresenta 4 elétrons na camada n = 2 que é 

sua camada de valência, e estes elétrons podem se organizar de maneiras distintas na 

formação de ligações covalentes, gerando três hibridizações diferentes sp', spZ e sp, 

representadas esquematicamente na Figura 2.1, que são responsáveis pelas diferentes 

estruturas de carbono, seus alótropos e uma infinidade de moléculas nas quais as 

ligações carbono-carbono são a espinha dorsal (por exemplo os hidrocarbonetos, as 

gorduras, os esteróides, óleos, etc.). 

Figura 2.1: Representação esquemática das hibridizações do átomo de carbono. 

Até meados dos anos 80 as únicas estruturas de carbono conhecidas eram o 

diamante e o grafite (Figuras 2.2 (a) e (b)), até que, em 1985, uma nova forma de 

carbono, uma molécula com 60 átomos de C (C60) foi pela primeira vez produzida e 

identificada por Kroto e colaboradores (Figura 2.2 (c)) que, em homenagem ao arquiteto 

americano R. Buckminster Fuller, que havia projetado uma abóbada geodésica de forma 

similar ao CbO, deram o nome de Buckminsterfullerene. Esta molécula contém 60 

átomos de carbono arranjados numa esfera na forma de 12 pentágonos e 20 hexágonos 

(como uma bola de futebol) e, como no grafite, apresenta hibridização sp2 13'. 

Com a descoberta dos fulerenos, ocorreu um grande alvoroço na pesquisa em 

tomo do carbono e, em 1991, Sumio Iijima publicou a observação experimental da 



ocorrência, dentro do reator de fulereno, de estruturas tubulares com diâmetro 

nanométnco e comprimento na ordem de dezenas de micr61iietros, os nanotubos de 

carbono (NC) (Figura 2.2 (d))"'. Estas estruturas eram formadas :Jor tubos concêntricos, 

onde cada tubo poderia ser descrito por uma folha de grafens e:irolada em si mesma e 

fechada nas extremidades por semi-esferas de fulerenos. :%as estruturas foram 

posteriormente denominadas de nanotubos de carbono de mi'l~iplas paredes (MWNT - 

rnultiwalled carbon nanotubes) 

Figura 2.2: Formas alotrópicas do carbono. (a) grafite, (b) diamante, (c) C60, (d) 

MWNT e (e) SWNT. 

Os MWNTs descobertos por Iijima apresentavam espaçamento entre paredes de 

-3,4 A, um valor muito próximo, porém superior, ao espaçamento entre planos no 

grafite com valor de 3,35 A, fato que Iijima atribuiu à combinaçáo da curvatura do tubo 

e às interações de van der Waals entre os sucessivos cilindros (Figura 2.3 (b))"'. 

É bom ressaltar que a primeira imagem de nanotubos de carbono foi obtida por 

Morinobo Endo e colaboradores em meados dos anos 70. Em 1976, estes pesquisadores 

publicaram um artigo sobre a pirólise de benzeno e ferroceno a 1000°C e reportaram 

que era possível obter grafeno tubular em escala nanométrica, os quais forain 

visualizados através de imagens de microscopia eletrônica de alta resolução (Figura 2.3 

(a)) I 3 l .  

Em 1992 foi previsto teoricamente a possibilidade de existirem nanotubos de 

parede simples (SWNT - single-walled carbon nanorubes) de características metálicas 



ou semicondutoras dependendo do diâmetro e da helicidade do tubo'l5' e, em 1993, a 

síntese de SWNTs foi reportada pela primeira vez por Sumio Iijima e co1aboradores~'". 

Neste trabalho de dissertação de mestrado os nanotubos estudados foram os de 

parede simples, os quais serão referidos no texto pela abreviação em inglês (SWNT). 

Figura 2.3: (a) Imagens de microscopia eletrônica de alta resolução de grafeno tubular 

em escala nanométrica obtida por Endo e colab~radores '~~ e (b) imagem de microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) de MWNTs obtidos por Iijima e colaboradores com 

duas e 7 camadasl2I. 

2.1.1 Estrutura dos nanotubos de carbono 

Conceitualmente, um SWNT pode ser imaginado como uma folha de grafite 

enrolada na forma de um cilindro de maneira que suas extremidades, ao se unirem, se 

encaixem perfeitamente formando uma junção perfeita sem nenhum defeito ou quebra 

de simetria da rede hexagonal e apresentando as extremidades do cilindro fechadas por 

hemisférios de f~lerenos'~' .  

Devido ao seu diminuto diâmetro (- 1 nm) e a sua alta razão 

comprimento/diâmetro (> 1000), estas estruturas são consideradas como 

unidimensionais, como um exemplo de fios quânticos, o que as tornaram 

importantíssimas para os estudos, teóricos e experimentais, físicos e químicos de 
12, 171 sistemas unidimensionais . 



i"rn (051 auiral 

{ I ~ ~ I .  1551 armchair 

Figura 2.4: Tipos de SWNTs segundo a orientação da rede hexagonal"81 

Dependendo da direção que a folha de grafite é enrolada, ou seja, da direção do 

eixo do NC em relação à folha de grafeno, temos SWNTs que podem ser classificados 

em 3 tipos: zigzag, armchair e quirais, como representado na Figura 2.4. A direção de 

enrolamento não influi apenas nas propriedades estruturais, mas define todas as 

propriedades dos nanotubos de carbono. 

Os tipos zigzag e armchair apresentam maior simetria do que os quirais, sendo 

que nos tipo armchair temos os hexágonos direcionados ao longo do eixo do tubo, nos 

zigzag temos os hexágonos direcionados ao longo do diâmetro do tubo e nos nanotubos 

tipo quiral, os hexágonos encontram-se direcionados de maneira a formarem uma hélice 

para a direita ou para a esquerda ao longo do tubo. 

Estas estruturas são definidas por um vetor quiral (Ch) e um vetor de translação 

(T), que definem a célula unitária de um nanotubo de carbono. 

Célula unitária de um nanotubo de carbono 

A célula unitária do nanotubo é definida pelo módulo do produto vetorial dos 

vetores quiral (Ch) e de translação (T). 

O vetor Ch é definido por: 

onde, n, m são inteiros, com O 5 I m I 5 n, e ai e a2 designam os vetores base da rede 

hexagonal. 



Como ilustração, a Figura 2.5 mostra a célula unitária de um nanotubo cujo vetor 

quiral é C/, = 4a1 + 2a2. Este nanotubo é denominado (4,2), pois como será visto mais 

adiante, a partir destes dois números pode-se inferir toda a estrutura de uma molécula 

particular de nanotubo de carbono. 

Figura 2.5: 

nesta figura 

Note que 

Além do vetor Ch, a célula unitária é delimitada por um outro vetor, paralelo ao 

eixo do tubo e perpendicular ao vetor quiral, denominado vetor de translação (T). O 

vetor de translação liga o átomo de origem (átomo O da Figura 2.5) ao primeiro átomo 

cristalograficamente idêntico na rede hexagonal (átomo B da Figura 2.5), e pode ser 

escrito em termos dos vetores bases a i  e a2 por: 

(Eq. 2.02) 

Diâmetro de um nanotubo de carbono 

O diâmetro (d) de um determinado nanotubo (n,m) pode ser calculado a partir do 

módulo do vetor Ch, que corresponde ao perímetro da circunferência por ele definida. 

Desta forma, o diâmetro do nanotubo é dado por: 

d, = h ~ ~ - ~ ( n '  + rn2 + nrn)"' /Z  (Eq. 2.03) 

onde, acc é a distância entre dois átomos de carbono vizinhos, que no grafite tem o 

valor de 1,42 A e para os NCs é um pouco maior: 1,44 A'2'. 



Ângulo quiral e helicidade 

Define-se como ângulo quiral (0) de um nanotubo de carbono o ângulo entre o 

vetor Ch e a direção ai. O ângulo quiral pode ser calculado a partir dos índices (n,m) 

através da relação: 

e = tg-l[& /(m + 2n) 1 ( ~ q .  2.04) 

Por questões de simetria, os valores de 0 estão entre 0 e 60°, sendo que estes 

valores definem os tipos de geometria citados anteriormente. 

Assim: 

Para 8 = 0°, os nanotubos são do tipo zigzag, e isto ocorre quando n + O e m = O, (n,O) 

Para 8 = 30°, os nanotubos são do tipo armchair, e isto ocorre quando n = m +O, (n,n) 

Para O0 < 8 < 30' e 30" < 8 < 60°, os nanotubos são do tipo quirais, quando n # m # 0. 

No caso dos nanotubos quirais, os dois intervalos definem nanotubos 

enantioméricos, ou seja, nanotubos com helicidades opostas, sendo a helicidade no 

primeiro intervalo na direção levógira e no segundo, na direção dextrógira. Como se 

tratam de enantiômeros, os nanotubos levógiros e dextrógiros possuem propriedades 

físicas e químicas semelhantes. Recentemente foi demonstrado elegantemente por Peng 

e colabores a separação de enantiômeros de SWNTs, por meio de interações com 

porfirinas, caracterizados separadamente por dicroísmo cir~ular"~'. 

Estrutura eletrônica de um nanotubo de parede simples 

Quantização do vetor de onda 

A geometria cilíndrica do nanotubo de carbono impõe a condição de contorno 

Y(0) = Y(Ch) para funções de onda ao longo da circunferência do tubo. Devido à 

dimensão nanométrica desta circunferência, o que se verifica é a quantização do vetor 

de onda associado à direção radial (direção do vetor Ch). Como em geral o comprimento 

do tubo é bem maior do que o diâmetro, esta discretização do vetor de onda ocorre 

apenas na direção radial, sendo contínuo o vetor de onda associado à direção do tubo 

(direção do vetor T), ou seja, enquanto os elétrons ficam confinados na direção radial, 

eles são praticamente livres na direção do eixo do tubo. Isto leva ao aparecimento de 

linhas discretas na zona de Brillouin de um SWNT, ilustradas na Figura 2.6 (b), as quais 

são chamadas de linhas de corte. Através de cálculos não apresentados aqui, verifica-se 

que a separação entre as linhas de corte é tanto maior quanto menor for o diâmetro do 



tubo, de tal forma que o efeito quântico torna-se mais importante para os nanotubos de 

diâmetro pequeno, que se comportam como verdadeiras estruturas unidimensionais 12'. 

A quantização dos vetores de onda se reflete na estrutura eletrônica e de fônons 

dos nanotubos, que podem ser obtidas, em primeira aproximação, aplicando-se a 

discretização da zona de Brillouin às dispersões de elétrons e fônons no grafite 2D, 

ilustrado na Figura 2.6 (a). 

Figura 2.6: (a) relações de dispersão de energia para o grafite bidimensional em toda a 

região da primeira zona de Brilloin com a banda ligante n (metade inferior) e a banda 

anti-ligante n* (metade superior). (b) rede recíproca para o nanotubo mostrando as 

linhas de corte que formam a zona de Brillouin para o nanotubo (4,2). 

Nanotubos metálicos e semicondutores 

A maneira pela qual a folha de grafeno é "enrolada" define se os tubos têm 

características metálicas ou semicondutoras. 

Uma folha de grafeno é um semicondutor de gap zero, cuja densidade eletrônica 

próxima ao nível de Fermi é dada por uma banda n: ocupada e uma banda n* vazia. 

Estas duas bandas se tocam nos pontos K da rede recíproca do grafeno, que 

correspondem aos vértices dos hexágonos. 

Como ilustrado na Figura 2.6(b) e explicado anteriormente, devido às condições 

de contorno no espaço real, a zona de Brillouin do nanotubo é formada por linhas 



discretas que representam os valores permitidos para os vetores de onda na direção 

radial. Quando um desses vetores passa pelo vértice de um hexágono, i.e., pelo ponto K 

da rede recíproca do grafeno, o nanotubo é metálico. Quando não há linhas cortando o 

ponto K, o nanotubo é semicondutor. Estas situações encontram-se ilustradas na Figura 

2.7. 

Geometricamente, pode-se demonstrar, numa primeira aproximação, que a 

condição para que um nanotubo seja metálico é que o valor (n-m), ou equivalentemente, 

2n+m, seja múltiplo de 312]: 

n-m ou 2n + m = 3p, onde p é um número inteiro. (Eq. 2.05) 

Pode-se também prever geometricamente que 213 dos nanotubos são 

semicondutores e 113 são metálicos12'. 

Espera-se, portanto, que os tubos armchair (n,n), os tubos zigzag do tipo (3p,0) e 

os tubos quirais que obedeçam a relação (05) sejam metálicos. Para nanotubos de raio 

muito pequeno (d < 1,2nm), entretanto, efeitos de curvatura podem gerar a abertura do 

gap, de forma que nanotubos supostamente metálicos são, na verdade, semicondutores 

de gap quase nulo'201. Os nanotubos armchair, entretanto, independentemente de sua 

curvatura são sempre metálicos, devido à sua geometria'201. 

Os nanotubos zigzag e quirais que não obedecem à equação (Eq. 2.05) são 

semicondutores e podem ser classificados em duas classes: 

S1 quando [(2n + m)mod 31 = 1 e 

S2 quando [(2n + m)mod 31 igual a 2'I7l 

Densidade de estados eletrônicos 

Como citado anteriormente, se o diâmetro do tubo for suficientemente pequeno e 

o comprimento suficientemente grande, a aplicação das condições de contorno 

periódicas acarreta na quantização dos vetores de onda apenas na direção radial. Isto 

leva estes materiais a apresentarem relações de dispersão para elétrons e fônons típicas 
[2,211 de materiais unidimensionais . 

No caso da estrutura eletrônica, um nanotubo de carbono apresenta uma 

densidade de estados eletrônicos caracterizada por picos de alta densidade de estados, 

chamado singularidades de van Hove, como ilustrado na Figura 2.7. 

Podemos notar na Figura 2.7(a) que para nanotubos metálicos há uma densidade 

de estados constante na região do nível de Fermi e que para os semicondutores há um 



gap de energia nesta região, a densidade de estados no nível de Fermi é zero para os 

semicondutores12' e bem pequena nos semicondutores de gap quase nulo. 

O valor do gap de um nanotubo semicondutor depende do seu diâmetro (d), 

variando com l/d para nanotubos semicondutores de gap grande e com l/d2 para 

semicondutores de gap quase nulo'". De forma semelhante, a diferença de energia entre 

as primeiras singularidades de van Hove das bandas de valência e condução de 

nanotubos metálicos escala com l/d. 

Figura 2.7: Representação das singularidades de van Hove para (a) um nanotubo 

metálico e (b) um ~emicondutor'~'. 

2.1.2 Propriedades Ópticas de SWNTs 

As propriedades ópticas dos nanotubos de carbono estão relacionadas 

diretamente com o fato destes materiais se comportarem como sistemas eletrônicos 

unidimensionais. Como já dito anteriormente, devido ao caráter ID, os nanotubos de 

carbono apresentam uma série de singularidades de van Hove na densidade de estados 

eletrônicos. As transições eletrônicas, portanto, experimentam forte ressonância quando 

a energia de excitação coincide com uma transição Eii entre singularidades nas bandas 

de valência e de condução de índices i. Nestas situações observa-se alta absorção óptica 

em nanotubos metálicos e semicondutores e forte emissão de luz pelos nanotubos 

semicondutores, caso os canais não-radiativos sejam minimizados. 



Energias de Transições Ópticas e Gráfico de Kataura 

As energias de transições ópticas Eii são dependentes do tipo de nanotubo, sendo 

inversamente proporcionais ao diâmetro e dependentes do ângulo quiral. 

Através de cálculos de tight-binding de primeiros vizinhos, Kataura e colaboradores em 

1999 construíram um gráfico teórico Ei vs. d,, parametrizado por medidas experimentais 

de absorção óptica e espalhamento Raman ressonante, referido na literatura como 

Kataura plot ou gráfico de ~ a t a u r a ' ~ ~ ' .  O gráfico original publicado por Kataura está 

reproduzido na Figura 2.8. 

Como se pode notar na Figura 2.8, o gráfico de Kataura é constituído por ramos 

formados por grupos de transições Eii, distribuídos, de baixo para cima, da seguinte 

forma: 

Ell em nanotubos semicondutores (EIIS) que possuem os menores valores de energia, 

seguido pela transição também dos nanotubos semicondutores ( ~ ~ 2 ~ )  e pela 

transição E l l  dos nanotubos metálicos (EllM). Acima destes ramos estão as transições 

~ 3 3 ~ ~  ~ 4 4 ~  e ~ 2 2 ~ .  

de primeiros 

vizinhos e parametrizado a partir de medidas espectroscópicas de absorção óptica e 

Raman ressonante. Nanotubos metálicos estão representados por círculos não 

preenchidos, nanotubos semicondutores por círculos preenchidos e um círculo 

preenchido dentro de círculos não preenchidos representam os nanotubos a r m ~ h a i r ' ~ ~ ' .  



Além do diâmetro, foi previsto teoricamente que as energias de transição óptica 

dependem também da quiralidade, devido ao chamado efeito de distorção trigonal. Este 

efeito é acentuado em nanotubos de pequeno diâmetro (d < 1,2 nm). 

Em 2002, Bachilo e colaboradores demonstraram por medidas de 

fotoluminescência de 33 nanotubos semicondutores de d < 1,2 nm dispersos em solução 
S de surfactante (SDS), que os valores para Ell e ~ 2 2 '  apresentavam um desvio 

significativo em relação à previsão teóricaL2". Os desvios observados foram atribuídos 

aos efeitos de distorção trigonal e de interação elétron-buraco (formação de êxcitons). 

Eles demonstraram também que os valores de Eii podem ser organizados em famílias do 

tipo (2n+m) que apresentam desvios semelhantes. 

Weisman e Bachilo parametrizaram estes dados e construíram um novo gráfico 

Kataura semi-empírico '24'. Além de Weisman, Michael S. Strano também reportou a 

construção de um gráfico Kataura semi-empírico, com base em dados experimentais de 

Raman e PL de nanotubos dispersos em SDS '251. 

Novos cálculos foram desenvolvidos utilizando o modelo de tight-binding 

estendido para além da aproximação de primeiros vizinhos. Neste cálculo, os efeitos de 

curvatura da folha de grafite, intensificados em NCs de pequeno diâmetro, são 

considerados através da rehibridização dos orbitais o e n. Com estes cálculos, construiu- 

se um novo gráfico Ei vs. d que se aproximou mais dos resultados reportados 

anteriormente L261. 

Fantini e colaboradores utilizaram espectroscopia Raman ressonante para 

analisar nanotubos dispersos (com SDS) e na forma de feixes. Os autores identificaram 

46 nanotubos diferentes (18 metálicos e 28 sernicondutores) e também demonstraram, 

por meio da construção de um gráfico Eii vs. lld, que os valores de energia são 

deslocados em relação aos valores Estes dados experimentais são 

suportados por correções no modelo teórico, levando-se em consideração, além dos 

efeitos de curvatura e de distorção trigonal, efeitos de muitos corpos associados a 

interações elétron-elétron (desvio positivo no gap) e a interações elétron-buraco 

(desvio negativo no gap)'29'. 

Recentemente, Araújo e colaboradores reportaram o estudo Raman de uma 

amostra de SWNTs individuais, alinhados verticalmente num substrato de quartzo e não 

purificados, apresentando diâmetros na faixa de 0,7-2,3 nm. Neste trabalho foram 

identificados cerca de 200 nanotubos e medidas as transições ópticas E, 1 para metálicos 

e El,  e EZ2 para semicondutores e, com uma grande contribuição para o estudo das 



propriedades ópticas de nanotubos, as transições E33 e E44 para nanotubos 

semicondutore~'~~'.  Por conseqüência deste trabalho, um novo gráfico Kataura empírico 

das transições ópticas de uma larga faixa de diâmetros de nanotubos foi apresentado por 

Jorio e colaboradores 13". Este gráfico encontra-se reproduzido na Figura 2.9. 

Kataura com as últimas wrreções 

Legenda 
EqIS' . 
EZS' i 

EllM 
E,~' A 

E,~' * 
E,~' + 
EmS1 m 

Figura 2.09: Gráfico de Kataura construído a partir de dados experimentais 

extrapolados levando-se em consideração todas as correções propostas na literatura 1 3 "  
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Efeitos relacionados ao ambiente químico, como estado de agregação, solvente e 

tipo de agente dispersante, podem provocar desvios das energias de transição. Estes 

efeitos ainda não foram totalmente mapeados e reportados na literatura. 

Caracterização Óptica de SWNTs 

As espectroscopias Raman ressonante (RRS), absorção óptica, 

fotoluminescência e espalhamento Rayleigh são técnicas que permitem acessar os 

valores de Eji na determinação dos índices (n,rn) dos nanotubos presentes em uma 

determinada amostra, bem como na caracterização e monitoramento de modificações da 

estrutura eletrônica de nanotubos de carbono devido ao estado de agregação, a 

interações com solventes, íons e moléculas. O gráfico de Kataura é uma ferramenta 

prática fundamental, sendo amplamente utilizado como guia na determinação dos 

índices e alterações nos valores de Eii por meio destas técnicas. 



Neste trabalho as técnicas de caracterização ópticas empregadas no 

monitoramento dos nanotubos foram RRS e absorção óptica na região do UV-Vis-NIR, 

que serão brevemente detalhadas a seguir. 

Espectroscopia Raman Ressonante 

A espectroscopia Raman ressonante é uma técnica bem estabelecida e de grande 

importância na caracterização dos mais variados materiais de carbono. Como descrito 

anteriormente, devido ao caráter 1D dos NCs, as transições eletrônicas nestes materiais 

experimentam forte ressonância quando a energia de excitação coincide com uma 

transição Eii entre singularidades nas bandas de valência e de condução de índices i. 

Devido a isto, os nanotubos apresentam efeito Raman ressonante, o qual foi evidenciado 

experimentalmente e reportado pioneiramente por Rao e colaboradores em 1997'~". Por 

causa deste efeito, nos experimentos Raman, uma determinada linha de laser irá 

selecionar apenas os nanotubos que apresentarem janelas de ressonância próxima ao 

valor de energia do laser usado (El,,,,). Assim, cada nanotubo apresentará um espectro 

Raman único, distinto e significativamente diferente das outras formas de carbono. Esta 

técnica tem particular importância porque permite caracterizar detalhadamente as 

propriedades estruturais, vibracionais e eletrônicas dos nanotubos de carbono '341, tanto 

para NCs agregados em feixes como para NCs isolados. 

Na Figura 2.10 estão representados os espectros para nanotubos isolados, um 

para um único SWNT metálico (topo) e outro para um único SWNT semicondutor 

(abaixo), para os quais são destacados quatro modos distintos. Os modos em torno de 

180 cm-' referem-se aos modos de respiração radial, denominados de RBM (radial 

breathing mode), como representado esquematicamente no lado esquerdo da Figura 

2.10. A banda observada entre 1500 e 1600 cm-', denominada de banda G, corresponde 

aos modos tangenciais de vibração dos átomos de carbono nas direções radial 

(componente G-) e longitudinal (componente G'), representados esquematicamente no 

lado direito da Figura 2.10. Além destes modos, destacamos a banda D, na região -1350 

cm-I e seu sobretom, a banda G' em torno de 2700 cm-1L341. A banda D, também 

presente em outros materiais com estrutura grafítica, só é ativa se um defeito participar 

do espalhamento, sendo, portanto, utilizada frequentemente para medir a pureza e a 

qualidade estsutural dos nanotubos. 
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Figura 2.10: Espectro Raman para um único SWNT isolado metálico (topo) e 

semicondutor (abaixo), depositados num substrato de Si/Sio2, obtidos com h=785 nm, 

mostrando as bandas RBM, D, G e G'. As bandas destacadas com * são referentes ao 

substrato e as ilustrações indicam como atuam as vibrações num NC, sendo vibrações 

referentes ao modo de respiração radial à esquerda e a modos de estiramento tangenciais 

à direita. 

Cálculos teóricos e resultados experimentais demonstram que a frequência da 

banda RBM ( O R B ~ )  está relacionada com o diâmetro do tubo (d,), sendo inversamente 

proporcional a d,. O espectro da banda RBM de uma amostra contendo diferentes 

SWNT (n,m) é fortemente dependente da energia de excitação, pois cada valor de Eii 

estará em ressonância com El,,,, próximo da energia de transição óptica. Medidas de 

RRS do RBM obtidas com variação da energia de excitação fornecem um excelente 

método para a caracterização da distribuição de diâmetros de uma determinada amostra. 

O espectro da banda G também possui dependência com a energia de excitação e a 

forma da banda G muda de acordo com a quiralidade do nanotubo que está em 

ressonância com a linha do laser. Dessa forma o estudo da banda G possibilita a 

caracterização quanto ao caráter eletrônico dos nanotubos, diferenciando nanotubos 

metálicos de semicondutores 1341. 

Espectroscopia de Absorção 

Combinada com outras técnicas a espectroscopia de absorção tem sido 

amplamente utilizada, tanto com amostras sólidas como em solução, para estudar 
136,371 aspectos como agregação dos tubosu5', distribuição de diâmetrosp2', quiralidade , 

transferência de ~ a r g a s [ ' ~ , ~ ~ - ~ ~ ' ,  funcionalização dos e interações não covalentes 



com diversas classes de moléculas, como surfa~tantes['~~~", polímeros e moléculas 

biológicas 18391, por exemplo. Neste trabalho o foco principal na caracterização óptica em 

relação aos nanotubos volta-se para o estado de agregação dos tubos e possíveis efeitos 

de transferência de cargas. 

O espectro de absorção na região do UV-Vis-NIR de nanotubos de carbono é 

caracterizado por duas contribuições distintas. Uma primeira atribuída ao n-plasmon 

com uma absorção contínua com máximo de intensidade em torno de 270 nm, 

diminuindo lentamente em direção a maiores comprimentos de onda. Esta componente é 

típica para vários tipos de materiais de carbono (grafite e carbon black, por exemplo). A 

outra parte do espectro está relacionada às transições entre as singularidades de van 

Hove ou, como demonstrado recentemente, a estados excitônicos nos nanotubos de 

carbono. 

Os primeiros estudos de absorção de nanotubos foram realizados em amostras 

sólidas, que apresentavam os nanotubos agregados, e permitiram chegar ao gráfico 

Kataura '221 e também a evidenciar os primeiros desvios de resultados experimentais em 

relação ao ~ataura'"]. Kataura e colaboradores identificaram três regiões distintas no 

espectro de absorção identificados por três picos largos em 0,68, 1,2 e 1 , 7 e ~ ' ~ ~ ' .  

Hamon e colaboradores observaram (para nanotubos sintetizados por três 

métodos distintos) as mesmas regiões que Kataura e colaboradores, para o nanotubo 

sintetizado pelo método de arco elétrico, que atribuíram às transições El  iS = 0,7eV, S 

= 1,2eV e E I ~ ~  = 1,7eV. Porém para outras duas amostras de nanotubos, que 

apresentavam diâmetros menores, foram observados desvios nas transições ópticas em 

relação ao esperado, como pode ser observado na Figura 2.11. Estes desvios foram 

atribuídos a efeitos de rehibridização dos orbitais o e n não considerados por Kataura e 

colaborados no estudo teórico '531. 

07Connell e colaboradores demonstraram que a agregação dos tubos destrói a 

estrutura fina do espectro de absorção alargando as bandas e que o isolamento dos tubos 

em solução, obtidos pela ação de surfactantes, permitiu pela primeira vez o acesso à 

estrutura fina do espectro de absorção (Figura 2.12) e de emissão, e desde então a 

espectroscopia de absorção tem sido usada continuamente no monitoramento da 

qualidade de dispersões de nanotubos "". 

Aliada as medidas de PL a espectroscopia de absorção vem sendo amplamente 

utilizada, além do estudo da qualidade de dispersões, em estudos de transferência de 

cargas em SWNTs. 
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Figura 2.11: Espectro de absorção para filmes de nanotubos purificados produzidos 

pelos métodos HiPco, ablação a laser e descarga por arco elétrico com média de 

diâmetro de 0,839, 1,233 e 1,318nm 

Figura 2.12: Espectro 
Waveííngth (nm) I 

absorção para SWNTs dispersos em solução de SDS em D20. 

Nas linhas A e B está representado o perfil de absorção para a dispersão de duas 

amostras de SWNTs. C e D são referentes à mesma amostra da linha B, porém na linha 

D estão representadas as absorções da dispersão antes de centrifugada, menos 

resolvidas, do que em B, após centrifugação e adição de PVP (poli-vinilpirrolidona) '351. 

Transferência de cargas em SWNTs 

Como o grafite, os nanotubos de carbono apresentam um caráter anfotérico, 

podendo aceitar ou doar elétrons, dependendo do tipo de dopante a ele associado. 



Dopantes do tipo n doam elétrons para os NCs, enquanto dopantes do tipo p, retiram 

elétrons. Em ambas as dopagens a estrutura eletrônica dos tubos é afetada e o nível de 

Fermi é deslocado. 

Quando SWNTs interagem com dopantes doadores de elétrons, os níveis de 

menor energia da banda de condução são preenchidos, enquanto que quando a interação 

ocorre com aceitadores de elétrons, os níveis mais altos em energia da banda de 

valência são preenchidos por buracos. Nos dois casos a condução elétrica é favorecida, 

seja por elétrons na banda de valência ou por buracos na banda de condução. Nas duas 

situações observa-se uma diminuição de intensidade nos espectros de absorção e 

espalhamento Raman. 

Tabela 2.01: Alguns exemplos de dopagem tipo p e n com SWNTs caracterizados por 

RRS ou absorção óptica. 

Técnica de 
Dopante Interação Reversibilidade Referências 

caracterização 

tipo-p: FeC13 
Adsorção Reversível Raman 

tipo-n: K 
b tipo-p: 12, Br2 

tipo-n: Li', K e Adsorção Reversível Absorção 33 e 42 

c s C  

Raman e 
tipo-p: ~ 2 0 2 ~  Covalente Irreversível 3 9 

absorção 

tipo-p: sal de Raman e 
Covalente Irreversível 41 e 53 

diazônio absorção 

Tipo-p ou  n Estudo teórico 

Moléculas 7 ~ - 7 ~  Reversível da estrutura 3 6 

aromáticasa. eletronica 
- - - - - - - - 

a Várias moléculas foram testadas, como benzeno, naftaleno e fenantreno; Estudado 

por ambas as referencias; C ~ i '  estudado por 33 e K e Cs por 42. O grau de dopagem, 

neste caso, foi descrito como dependente do pH. 

Vários autores tem estudado a transferência de cargas em SWNTs por meio das 
[36,39-41;44,46,47] e espalhamento Raman [38,39,42,44,4~,481. A técnicas ópticas de absorção 

transferência pode ser reversível ou irreversível dependendo do tipo de interação, que 



pode ser de diversas maneiras e com diversas classes de moléculas, como exemplificado 

na Tabela 2.0 1. 

Nas Figuras 2.13 e 2.14 estão representados dois bons exemplos de 

caracterização por absorção e espalhamento Raman ressonante. Na Figura 2.13, 

reportada por Strano e colab~radores'~~', estão representados espectros de absorção na 

região entre 450 e 1500nm de dispersões do SWNTs HiPco em SDS, após adição de 

diferentes concentrações de um sal de diazônio, um dopante tipo-p que interage 

covalentemente com SWNTs. De acordo com Strano, a interpretação do espectro 

representado na Figura 2.13 indica que a interação covalente entre o dopante e a 

amostra de SWNT ocorre preferencialmente com tubos metálicos[441. Em trabalho 

recente, no grupo do professor Strano, Fantini e colab~radores '~~'  demonstraram (por 

meio de medidas de absorção e RRS) que esta preferência não está apenas relacionada 

ao caráter metálico, sendo mais dependente do diâmetro do tubo. 

Wavsleingth (nm) 

Figura 2.13: Espectro de absorção para SWNTs dispersos em SDS após adição de 

diferentes concentrações do sal tetrafluorato de 4-clorobenzenodiazônio (em moV1000 



Na Figura 2.14 estão representados espectros Raman, na região do RBM, 

reportados por Kukovecz e colab~radores'~~',  nos quais estão muito bem representados o 

efeito de diminuição de alguns picos do espectro, para SWNTs HiPco dopados por K 

(tipo-n) e por FeC13 (tipo-p), nas linhas de excitação de 676 e 5 14,5 nm, Figuras 2.14(a) 

e (b) respectivamente. Kukovecz et al. observaram neste estudo que a diminuição dos 

picos reflete o grau de dopagem, acontecendo de maneira diferente para tubos de 

diâmetros diferentes. Observaram também que, em geral, apresenta-se mais pronunciada 

para a dopagem tipo-n. 

1 I 

150 200 250 300 150 200 250 300 

Raman shift (cm") Raman shift (cm") 
150 2, 2, 3, 1, 200 250 300 

Raman shift (cm") Raman shift (cm") 

Figura 2.14: Espectro Raman na região do RBM mostrando as intensidades dos picos 

do RBM em função da concentração de dopante nas linhas de laser de 676 (a) e 5 14 nm 

(b) '47' 

2.1.3 Estrutura versus propriedades dos nanotubos de carbono 

Além das inusitadas propriedades eletrônicas, que tornam os SWNTs candidatos 

ideais na confecção de dispositivos em nanoeletrônica, os nanotubos de carbono 

também se destacam por suas propriedades ópticas sendo amplamente investigados no 

desenvolvimento de sondas analíticas, como por exemplo biosensores, já que os NCs 

apresentam fortes interações com várias moléculas biológicas, tais como as proteínas, as 

enzimas, os açúcares, os ácidos nucléicos dentre outras. Devido a esta forte interação 

com moléculas biológicas, os NCs também estão sendo investigados em sistemas de 
154-581 liberação de drogas . 

SWNTs destacam-se também pelas excepcionais propriedades mecânicas, pois 

como a ligação Carbono - Carbono é a ligação mais forte da natureza espera-se que os 

NCs sejam materiais muito resistentes e de alto módulo elástico, como o grafite e as 



fibras de carbono. De fato, valores de módulo de Young semelhantes ou mesmo 

superiores àqueles encontrados ao longo do plano basal de grafites altamente orientadas 

(da ordem de 1TPa) têm sido medidos experimentalmente '"I. Considerados como 

nanofibras além de apresentarem todas as propriedades das resistentes fibras de carbono 

produzidas comercialmente para aplicações aeroespaciais possuem outras propriedades 

adicionais muito interessantes, tais como grande flexibilidade, grande habilidade para 
121,591 suportar distorções e alta resistência à compressão . 

Os nanotubos também mostram altos valores de resistência à tração podendo ter 

seu comprimento aumentado de muitas vezes antes que eles se rompam. Ao contrário 

das fibras de carbono que se fraturam facilmente sob compressão, os NCs assumem uma 

conformação torcida, como a de uma corda retorcida, relaxando elasticamente quando a 

tensão é retirada. Simulações de dinâmica molecular indicam que além de estirados e 

comprimidos, os nanotubos podem ser torcidos e dobrados sem se romperem e que em 

muitos casos, quando o esforço é retirado, os nanotubos podem reassumir a forma 

original12 I. 

Outra característica interessante dos NCs é que, como no caso do grafite, feixes 

de nanotubos de carbono, seja de parede única ou múltipla, apresentam altos valores de 

área superficial e têm se mostrado como materiais muito interessantes para intercalação 

elou adsorção de moléculas, íons e partículas através do preenchimento dos espaços 

entre os tubos ou do preenchimento do interior dos tubos quando as extremidades são 

cortadas (via tratamento ácido, por exemplo). Neste último caso, a ocorrência de 

organizações cristalinas interessantes têm sido demonstradas através do preenchimento 

de SWNTs com sais inorgânicos, metais e óx id~s"~ l .  Devido a esta propriedade, os NCs 

também têm sido investigados como material para armazenamento de íon Li+ para 

emprego em baterias de Li, bem como para armazenamento de hidrogênio para células 

de combustível. 

De fato, os NCs, principalmente os SWNTs apresentam-se como uma promessa 

em várias aplicações nas nanotecnologias devido a arquitetura original que apresentam e 

as notáveis propriedades elétricas e mecânicas Porém os NCs são muito pouco solúveis 

o que interfere negativamente na sua manipulação e na busca destas aplicações. Desta 

forma uma das áreas importantíssimas na pesquisa de NCs é a manipulação química 

destas estruturas no intuito de melhorar e aumentar o potencial das aplicações dos NCs. 



2.2 Interação não covalente entre SWNTs e DNA. 

2.2.1 Ácidos Nucléicos 160-621 

Os ácidos nucléicos foram descobertos em meados do século XIX. Em 1869 

Friedrich Miescher, um jovem médico suíço que trabalhava no laboratório do físico- 

químico alemão Felix Hoppe-Styler, descobriu a substância que hoje é conhecida como 

ácido desoxirribonucléico (DNA-desoxyribonucleic acid). Logo após a descoberta do 

DNA por Miescher, Hoppe-Seyler isolou, de células de levedura, uma substância muito 

semelhante, que hoje é conhecida como ácido ribonucléico (RNA - ribonucleic acid). 

Os ácidos nucléicos são polímeros compostos por unidades monoméricas 

chamadas nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por três grupos distintos de 

moléculas: um açúcar com 5 átomos de carbono (ribose para o RNA e desoxirribose 

para o DNA), uma base fraca contendo nitrogênio como heteroátomo (base 

nitrogenada) e um grupamento fosfato. Os nucleotídeos são ligados covalentemente 

entre si por meio de ligações do tipo fosfodiéster, nas quais o íon fosfato está ligado a 

átomos de oxigênio de duas moléculas de açúcar adjacentes, como destacado por um 

círculo laranja na figura 2.15, formando a cadeia polimérica (fita simples de DNA). As 

bases nitrogenadas encontram-se ligadas aos carbonos C17 das moléculas de açúcar. 

Como ilustração a estrutura básica de um segmento de DNA encontra-se esquematizada 

na Figura 2.15. 

O DNA armazena toda informação genética necessária ao desenvolvimento de 

um organismo, através do tipo e sequência de bases nitrogenadas em sua cadeia 

polimérica. Por meio de propriedades de reconhecimento molecular, esta informação 

determina a síntese de todos os constituintes celulares e regula o seu correto 

funcionamento. 

Cinco tipos diferentes de bases nitrogenadas participam da constituição dos 

ácidos nucléicos, as quais podem ser compostas por um ou por dois anéis nitrogenados 

substituídos, derivados das pirimidinas e das purinas, respectivamente. As bases 

purínicas são a Adenina (A) e a Guanina (G), e as pirimidínicas são a Citosina (C), 

Timina (T) e Uracila (U). As bases A, G e C estão presentes tanto no DNA como no 

RNA, enquanto que a base T é encontrada apenas no DNA e U, apenas no RNA. 

Em 1953, James D. Watson e Francis H. C. Crick propuseram um modelo para a 

estrutura do DNA baseado nos padrões de difração de raios X, obtidos por Franklin e 



Wilkins, nas equivalências químicas notadas por Chargaff, na construção de modelos e 

na intuição. Este modelo, que hoje é aceito como essencialmente correto, sugere que o 

DNA é composto por duas fitas poliméricas (dsDNA - double strand DNA) que se 

ligam entre si, formando uma dupla hélice (dsDNA). Através das equivalências 

químicas de Chargaff, eles deduziram que as bases A e G presentes em uma das fitas se 

ligam, respectivamente, 2s bases T e C da outra fita por ligações de hidrogênio 

(emparelhamento das bases). As bases A e T, e C e G são chamadas de bases 

complementares. A estrutura proposta por Watson e Crick é hoje chamada de 

conformação B do DNA, ou de simplesmente B-DNA. Sabe-se hoje que mesmo bases 

não complementares podem, em certas condições, se ligar por ligações de hidrogênio. 

Ligações de hidrogênio entre bases não complementares são referidas como ligações 

não especij5cas. 

?H2 

Adenina 

5 '- terminal 

.P- O-CI 

fosfodiéster 

3'- terminal 

Figura 2.15: Representação esquemática de uma fita simples de DNA (ssDNA - single 

strand DNA) formada pelas ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos. 



A molécula do DNA pode, portanto, ser visualizada como uma escada torcida, 

na qual os degraus são formados pela ligação de hidrogênio entre as bases 

complementares nos filamentos opostos (Figura 2.16). Cada filamento serve de molde 

um para o outro. 

As ligações de hidrogênio são responsáveis pela simetria geral da molécula, mas 

por si só não levam à formação da hélice. Interações de empilhamento, x-stacking, entre 

os elétrons da nuvem x de bases adjacentes aproximam os pares de bases e criam um 

interior hidrofóbico que resulta na torção do filamento. As componentes hidrofílicas da 

cadeia se posicionam na parte externa da hélice, fugindo do interior hidrofóbico, e ficam 

expostas a solventes. As bases empilhadas situam-se no interior da hélice, quase 

perpendicular ao eixo desta, onde estão protegidas da ação de solventes hidrofílicos. 

Entretanto, algumas extremidades das bases podem ser expostas a solventes. 

Com a formação da hélice são formados dois sulcos de larguras desiguais, o 

maior é conhecido como major e o menor como minor. Estes sulcos permitem a 

exposição das bases ao solvente e são quimicamente distinguíveis, participando assim 

de processos fisiológicos diferentes. Moléculas como proteínas e enzimas podem 

identificar as bases por meio dos sulcos sem destruir a hélice. 

Na Figura 2.16 está representado o esquema da dupla hélice do DNA indicando 

o empilhamento das bases e os sulcos major e minor. 

A estabilidade da dupla hélice do DNA depende de quatro fatores principais: 

1 - Efeitos hidrofóbicos: a disposição das bases hidrofóbicas no interior da hélice, 

distante dos solventes hidrofílicos, aumenta a estabilidade da hélice; 

2 - Efeitos de n-stacking: o empilhamento das bases possibilita interações de van der 

Waals, que, embora sejam forças individualmente fracas, são aditivas, consistindo numa 

importante fonte de estabilidade para a hélice; 

3 - Ligações de hidrogênio: as ligações de hidrogênio entre as bases complementares é 

uma força estabilizadora também bem significativa; 

4 - Interações eletrostáticas: repulsões eletrostáticas entre os grupos negativos, 

fosfodiéster, na estrutura do DNA, causam uma instabilidade potencial, a qual pode ser 

minimizada por interações de cátions monovalentes com estes grupos. A blindagem da 

carga dos fosfatos é determinante na formação da hélice e na conformação assumida 

pelo DNA em meio líquido. 
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Figura 2.16: Esquema da dupla hélice do DNA. 

Sob condições fisiológicas, a dupla hélice é mais estável do que as fitas 

separadas, e conseqüentemente, a fita dupla predomina in vivo. Durante processos 

fisiológicos, entretanto, como a replicação do DNA, por exemplo, a dupla hélice é 

rompida. In vitro, quando soluções de DNA são aquecidas ou quando são adicionadas 

concentrações suficientes de agentes desnaturantes, como, por exemplo, a uréia, a dupla 

hélice é rompida. 

Nas condições fisiológicas, a conformação assumida pela dupla hélice é 

principalmente a conformação com hélice no sentido horário (dextrógira), denominada 

conformação B (ou simplesmente B-DNA). Todavia, sob condições físico-químicas 

diferentes das condições fisiológicas, os quatro fatores que estabilizam a dupla hélice 

são afetados, podendo levar a mudanças conformacionais da dupla hélice (Figura 2.17). 

As principais conformações alternativas são: 

1 - A: dextrógira, formada em condições desidratadas. No A-DNA o passo da hélice é 

menor do que no B-DNA e as diferenças químicas e de tamanho entre os sulcos major e 

minor são reduzidas; 

2 - Z: levógira, formada em condições de forte desidratação. O Z-DNA tem uma 

estrutura menos torcida, na qual o esqueleto fosfato-açúcar faz um movimento em zig- 

zag. Esta conformação não apresenta sulcos. Sua estabilização depende da sequência de 

bases e da esfera de hidratação em torno do DNA. Tem sido bem reportado, por 

exemplo, que polímeros ricos em G:C, com as bases purínicas e pirimidínicas alternadas 



na mesma fita, favorecem a formação desta conformação. A adição de cátions 

divalentes, como H~" ,  que se intercalan entre bases adjacentes formando complexos 

com elas, promovem a transição da forma B para Z. A transição B-Z também é 

observada com a adição de etanol, que promove a desitração do meio. 

Fitas simples de DNA e RNA também podem se organizar na forma de hélice, 

dependendo das condições físico-químicas do meio. 

A conformação assumida pelas moléculas de DNA e RNA pode ser 

caracterizada por um conjunto de técnicas, como FT-Raman, FT-IR, absorção no UV- 

vis, dicroísmos circular e linear, RMN e difração de raios X. AS técnicas de dicroísmo 

circular e linear são bastante sensíveis e são comumente usadas como uma sonda em 

estudos conformacionais de ácidos nucléicos. 

No presente trabalho o dicroísmo circular será a ferramenta chave para o estudo 

de mudanças conformacionais dos segmentos de DNA após a interação com os 

nanotubos de carbono. 

A form B form f i  Z form 

Figura 2.17: Esquema das três principais possíveis conformações assumidas pela dupla 

hélice do DNA. 



2.2.2 DNA é um nanomaterial 

Segundo ~ i e m e ~ e r l ~ ' ] ,  o DNA é um material promissor de construção em 

engenharia supramolecular devido às propriedades únicas de reconhecimento, 

estabilidade físico-química, rigidez mecânica e alta precisão de processabilidade. 

Figura 2.18: Esquema mostrando as propriedades e os possíveis campo de aplicação do 

DNA como nan~material '~~' .  

Recentemente, grande parte dos estudos em torno do DNA foca o uso potencial 

do DNA como um nanomaterial. Ito e Fukusaki, num artigo de revisão "DNA as a 

~anomaterinls"l~~' ,  elencam vários estudos e aplicações do DNA em nanotecnologia, 

reproduzidas na Figura 2.18. 

A combinação entre as propriedades inusitadas dos nanotubos e das também 

inusitadas propriedades do DNA abre, assim, portas para uma diversidade de possíveis 

aplicações. Recentemente um número expressivo de trabalhos vem sendo dedicados ao 

estudo da interação destes dois materiais. 

Os primeiros estudos de interação de DNA e nanotubos de carbono envolveram 

a síntese de adutos nanotubos/DNA, onde moléculas de DNA foram ligadas aos tubos 

através de ligações covalentes. Em um dos primeiros trabalhos publicados sobre este 

tema'651, foi estudada a interação covalente entre SWNTs funcionalizados por grupos 

carboxila e segmentos de ssDNA modificados com terminações amina. Este trabalho 

visava usufruir das propriedades de auto-organizar do DNA para promover a auto- 

organização de SWNTs em substratos. Os adutos DNAInanotubos apresentaram-se 

solúveis em água e mostraram alta afinidade de hibridização por sequências 

complementares, abrindo portas para aplicações em biosensores '''I 



Em 2003 surgem os primeiros trabalhos focando o estudo da interação não 

covalente entre SWNTs e DNA como forma de desagregação dos feixes de NCs e a 

estabilização de nanotubos individuais em meio aquoso. Nakashima e c o l a b ~ r a d o r e s ' ~ ~ ~  

reportam pela primeira vez o uso de DNA como agente dispersante. Neste trabalho uma 

amostra comercial de DNA de salmão, contendo entre 300 a 600 pares de bases, foi 

utilizada na proporção de 2:17 (SWNT:DNA) para preparar dispersões do híbrido 

DNA-SWNT contendo 0,08 mg1mL de nanotubos de carbono. A interação foi alcançada 

por meio de tratamento sob ultra-som. As dispersões obtidas mostraram-se estáveis por 

meses. 

Após este trabalho inicial, reportado por Nakashima, a grande contribuição para 

o tema foi feita por pesquisadores da DuPont em dois trabalhos ~ e ~ u e n c i a i s ' ~ '  9'. Zheng e 

colaboradores reportaram, pioneiramente, o uso de segmentos curtos de DNA'~' para 

dispersar nanotubos de carbono. Com os avanços da biologia molecular, segmentos 

curtos de DNA podem ser sintetizados com grande controle de tamanho e tipo de bases, 

abrindo um leque de possibilidades. Neste estudo foi proposto, pela primeira vez, que o 

DNA se auto organiza na forma de uma hélice em torno dos tubos por meio de 

interações do tipo x-stacking entre os sistemas x das bases nitrogenadas e dos SWNTs, 

como representado na Figura 2.19 (a). Os autores reportaram também que sequências 

curtas de DNA, contendo entre 20-90 bases, na forma de fitas simples são mais 

eficientes para dispersar SWNTs e que, entre os segmentos testados, o homopolímero 

d(T)15 apresenta a melhor interação e eficiência para dispersar SWNTs. 

As dispersões de DNA-SWNTs apresentaram grande estabilidade, a qual foi 

atribuída ao arranjo supramolecular altamente organizado da biomolécula em torno do 

nanotubo. Num estudo subsequente, Zheng e colab~radores '~~ '  reportaram 

pioneiramente o uso desta interação para promover a separação de SWNTs por tipos. 

Eles demonstraram que a interação com certos oligonucleotídeos permitiu a separação 

segundo o diâmetro e natureza eletrônica dos nanotubos quando soluções dos híbridos 

DNA-SWNT foram submetidas à cromatografia de troca iônica. Neste trabalho 

demonstram que a melhor sequência para promover a separação dos tubos foi a d(GT)15, 

com bases guanina e timina alternadas. Neste trabalho foi também proposto que o DNA 

estaria na forma de fita dupla, como representado na Figura 2.19 (b). 

Devido às propriedades diferenciadas dos híbridos DNAInanotubos, o trabalho 

desenvolvido por Zheng e colaboradores abriu portas para a biomanipulacão de 



nanotubos de carbono, além de reportar pela primeira vez um método eficiente de 

separação de NCs por diâmetro. 

Figura 2.19: Esquema (a) da interação supramolecular do ssDNA d(T)60 em torno de 

um SWNTS'~' e (b) da possível associação entre duas ssDNA ~(GT),"'. 

Após os trabalhos do grupo da DuPont, muitos outros grupos vêm explorando 

estes sistemas sob diferentes enfoques, tais como: i) investigação da oxidação 

eletroquímica de moléculas de DNA arranjadas em torno dos tubos '6gi, ii) obtenção de 

arranjos ordenados de nanotubos em substratos para confecção de dispositivos '691, iii) 
170-721 estudo de propriedades ópticas em soluções de DNA-SWNTs , iv) investigação de 

novas metodologias de separação 173' 74J. POUCOS trabalhos, entretanto, apresentam 

estudos sistemáticos, visando compreender as interações entre os dois materiais, as 

modificações nas propriedades de cada macromolécula e os fatores que controlam a a 

formação e estabilização dos híbridos. 

Dovbeshko e colab~radoresl~~'  por meio de estudo de FT-IR pelo método SEIRA 

(Surface Enhanced Infrared Absorption) estudaram a interação entre SWNTs 

sintetizados por arco elétrico com DNA de Servo. Analisaram a suspensão de DNA- 

SWNT depositada em substrato e evidenciaram que a forte interação entre o nanotubo e 

o DNA não permitiu que o DNA assumisse a conformação esperada nas condições de 

hidratação usadas na análise. 

Malik e colaboradores[761, em um estudo recente, caracterizaram a suspensão de DNA 

(d(AC)i2) com SWNT e evidenciaram que, diferentemente de outros agentes 



dispersantes, os híbridos DNA-SWNT podem ser re-dispersados após múltiplas 

liofilizações da mesma. Neste estudo foi mostrado também, pela primeira vez, imagens 

de microscopia eletrônica de transmissão que evidenciam a organização, em forma de 

hélice, do DNA em torno dos tubos. 

Estudos da interação de SWNTs com dsDNA foram realizados recentemente por 

dois grupos e 781. Gladchenko e colaboradores'771 investigaram os híbridos 

formados entre SWNTs e um dsDNA grande, com mais de 4000 pares de bases. Pela 

primeira vez reportaram a influência do processo de sonificação no DNA, mostrando 

que, durante o período de sonificação, o DNA é quebrado em fragmentos não maiores 

do que 500 pares de bases. Por meio do uso de diversas técnicas demonstraram que, 

depois da sonificação, os fragmentos dsDNA apresentam regiões de fita simples devido 

ao rompimento localizado da dupla hélice. Estas regiões de ssDNA possuem maior 

flexibilidade do que as regiões dsDNA, sendo elas as responsáveis pela interação e 

dispersão do nanotubo pelo DNA. Cathcart e colaboradores'781 reportam a dispersão de 

SWNT pela interação com dsDNA e consideram que durante o processo de sonificação 

a fita dupla não é rompida. Comparando o processo de ultra-centrifugação com 

diluições da dispersão, mostraram que os resultados para retirada de pequenos feixes de 

tubos dispersos foram semelhante nos dois casos. 

O claro entendimento da interação entre nanotubos e DNA, seja na forma de 

ssDNA ou de dsDNA, ainda está em aberto. Faz-se necessário, portanto, um melhor 

entendimento desta interação para a ampliação das aplicações dos híbridos DNA- 

SWNT, principalmente na área biológica. Vários trabalhos de diagnóstico e de 

supressão molecular por meio da inserção dos híbridos DNA-SWNT em meio celular 

estão sendo publicados, o que pede muita cautela e estudos mais criteriosos. 

Jeng e ~olaboradoresl '~~ demonstraram que ssDNA ligada no tubo é capaz de 

sofrer hibridização com a sequência complementar sem provocar a precipitação do tubo, 

o que indica que a interação do híbrido DNA-SWNT com outra ssDNA no meio celular 

pode ser possível. 

Trabalhos de transfecção celular mostraram que o híbrido DNA-SWNT ligado a um 

marcador é capaz de entrar nas células e atuar como um agente seletivo no tratamento 

de Células tumorais e células normais expostas aos híbridos DNA-SWNT 

por um período de 12 - 18h foram irradiadas com um laser de 808 nm continuamente por 

2 min. Após a irradiação, foi verificada extensiva morte celular das células tumorais, 

sendo que as células normais permaneceram intactas. Heller e colaboradoresu2' 



demonstraram que o hibrido DNA-SWNT inserido dentro da célula permite que o DNA 

interaja com átomos de mercúrio, os quais são altamente tóxicos, uma vez que eles se 

intercalam entre as bases nitrogenadas, provocando mudanças na organização da 

macromolécula. Estas mudanças também provocam alterações na interação DNA- 

SWNT que podem ser seguidas por medidas de fotoluminescência de alguns SWNTs, 

mesmo estes estando dentro da célula. 



3 Metodologia 

A seguir serão descritos os tipos de SWNTs e de ácidos nucléicos utilizados neste 

trabalho, o processamento das dispersões e as técnicas e metodologias adotadas para a 

caracterização destas e dos tubos. 

3.4 Materiais 

3.4.1 Nanotubos de Carbono 

Os nanotubos de carbono investigados sistematicamente neste trabalho foram 

nanotubos de parede única produzidos pelo método comercial HiPco (High Pressure 

Carbon Monoxide Decomposition), com -85% de pureza'821. Este tipo de nanotubo foi 

selecionado por ser um material bem caracterizado na literatura e por apresentar uma 

distribuição ampla de tubos metálicos e semicondutores, com diâmetros entre 0,7- 1, lnm 

e centrada -0,93 nrn1321 , o que confere uma riqueza na investigação da interação SWNT- 

DNA. Além disto, o fato dos tubos terem diâmetro pequeno facilita sua caracterização 

óptica, uma vez que os mesmos estão numa região do gráfico de Kataura onde os 

valores de energias de transição estão mais espaçados uns dos outros (conferir Figura 

2.09). A amostra, já previamente purificada pelo fabricante, foi utilizada como recebida 

e foi denominada neste estudo com a sigla H. Segundo dados do fabricante, esta 

amostra ainda contém ferro (metálico ou oxidado), difícil de ser removido por estar 

encapsulado dentro dos tubos ou em camadas grafíticas esféricas (onions). 

Para efeito de comparação do comportamento da interação SWNT-DNA foram 

investigados também duas amostras de SWNT contendo nanotubos mais largos. Estas 

amostras possuem nanotubos com diâmetro médio em torno de - 1,4nm, sendo uma 
157,581 sintetizada por ablação a laser, denominado neste trabalho por LAp e LA , 

purificada pelo fabricante e não purificada respectivamente, e a outra por descarga de 

arco e l é t r i ~ o ' ~ ~ '  (Carbolex Inc. - grau AP). Este último apresenta-se funcionalizado com 

grupos carboxilas, devido às etapas de purificação envolvendo tratamentos com água 

oxigenada e ácido nítrico sob refluxo, e foi denominado de AE-COOH. A Tabela 3.1 

reúne algumas informações adicionais dos três tipos de nanotubos estudados. 



Os três tipos de nanotubos foram caracterizados por análise termogravimétrica, 

MEV, EDS, e espectroscopias vibracionais de espalhamento Raman ressonante e de 

absorção no IV. 

TABELA 3.1: Descrição das amostras de SWNTs utilizadas neste estudo. 

" Amostra enviada pelo Dr. S. Arepalli (Materials and Manufacturing Division-NASA 

Johnson Space Center) e gentilmente cedida pelo Prof. Flávio Plentz (Depto de Física - 

UFMG). 

Amostra gentilmente cedida pelo Dr. Peter Eklund (Depart of Physics and Materials 

Science & Engineering-The Pennsylvania State University) 

"mostra purificada e caracterizada por Daniel M. Andrada durante seu trabalho de 

mestrado - CDTNl2007. 

Amostra 

H 

LA 

AE-COOH 

Produtor 

CNI Inc. 

NASA" 

(grupo Dr. 

Arepalli) 

CarboLex 
b Inc . 

Método de Síntese 

CVDI HiPco 

Catalisador: 

Fe(C015, 

Fonte de carbono: 

C 0  

Ablação a Laser 

Catalisadores: Ni, 

Co 

Fonte de carbono: 

grafite 

Arco Elétrico 

Catalisador: Ni, 

y 2 0 3  

Fonte de carbono: 

grafite 

Purificação 

purificada 

pelo 

fabricante 

> 85% 

"as grown" 

e 

purificada 

pelo 

fabricante 

purificada 

no CDTN C 

Faixa de 

diâmetro 

0,7-1,3nm 

1,2- 1,5nm 

1,2- 1,5nm 

Referências 

1 

2, 3 

4 



3.4.2 DNA 

Foram utilizadas neste trabalho sequências curtas de DNA, contendo entre 20 e 

90 bases nitrogenadas, todas adquiridas junto à empresa INVITROGEN BRASIL Ltda. 

Investigamos intensamente as sequências do tipo d(GT)n, que contêm nucleotídeos 

formados por bases guanina e timina alternados e que foram reportadas por Zheng e 

colaborad~res '~ '~ '  como sendo as melhores sequências de DNA para dispersar nanotubos 

tipo HiPco, sendo n o número de repetições dos nucleotídeos na sequência. Também 

foram investigadas sequências, ainda não reportadas na literatura em detalhes até o 

início deste trabalho, contendo apenas um tipo de nucleotídeo (homopolímeros de 

DNA): d(A120, d(C)20 e d(T120. 

Obs.: d(Gjzo não foi estudada neste trabalho porque sua síntese, segundo o 

fornecedor, não foi possível devido a formação de tetrdmeros durante o processo de 

polimerização, o que impediu o crescimento da cadeia do oligonucleotídeo. 

3.5 Obtenção das Dispersões 

3.5.1 Metodologia Geral 

Devido ao fato de o agente dispersante usado (DNA) ser uma macromolécula 

biológica passível de ser degradada por ação de enzimas (DNAses) que estão presentes 

em microrganismos, como, por exemplo, fungos e bactérias, e também na pele humana, 

alguns cuidados são essenciais no procedimento e no manuseio da dispersão e da 

solução estoque de DNA. 

Dessa forma, foram utilizadas luvas em todo o processo, as bancadas foram 

desinfetadas com álcool 70%, foi utilizada apenas água ultra-pura mQ (~i l l i -Q@),  e 

todos os materiais a serem utilizados (vidrarias, ponta de sonificação e soluções) foram 

esterilizados via calor úmido em autoclave por 20 min, a 1 kgf/cm2 e 120°C. 

Solução estoque das sequências de DNA 

Acrescentou-se às sequências de DNA (liofilizadas) 500pL da solução tampão 

TE (Tris-HC1 1OmM / EDTA 1mM) pH 7,4, previamente esterilizada, agitou-se 

cuidadosamente até total dissolução do DNA e guardou-se em geladeira a 4°C. 



Obtenção das dispersões SWNT-DNA 

A metodologia empregada para preparar as dispersões de SWNT-DNA foi 

adaptada do trabalho pioneiro reportado por Zheng e colaborad~res '~~ e encontra-se 

descrita a seguir: 

Em um béquer de IOmL, foram adicionados 5mL de tampão TE no pH e concentração 

de NaC1 desejados (CALBIOCHEM~ da Merck), SWNT na concentração de 10 % em 

massa e a sequência de DNA na proporção 1 : 1 em relação à massa de SWNT. A mistura 

foi submetida à sonificação, através da inserção direta da ponta de ultra-som (stepped 

microtip, @=6mm ) na mistura, utilizando-se o equipamento Sonics Vibra Cell 500, sob 

banho de gelo, à potência média de 8W, por 120 minutos. Após a etapa de sonificação, 

as dispersões foram submetidas à centrifugação numa centrífuga Eppendorf 5417C por 

90 min a 20.800 x g (14.000 rpm). A fase líquida foi então separada cuidadosamente do 

decantado e reservada para posterior caracterização microscópica e espectroscópica. Em 

algumas dispersões a sonificação foi conduzida em banho de ultra-som (Cole-Parmer- 

135W, 42KHz) por 120 min, sem resfriamento. 

Figura 3.1: Imagens do sistema ponta de sonificação, banho de gelo e amostra, 

utilizados no processo de dispersão. 

Obtenção das dispersões SWNT com outros agentes dispersantes 

Além das dispersões de SWNTs com sequências de DNA, foram preparadas 

dispersões dos nanotubos HiPco e LA com outros agentes dispersantes com o objetivo 

de comparar a eficiência das dispersões com DNA frente a surfactantes já conhecidos, 



principalmente em relação à obtenção de tubos isolados em fase aquosa e à pureza das 

dispersões. 

Desta forma foram preparadas dispersões com os surfactantes aniônicos: 

dodecilsulfato de sódio (SDS) '~~ ' ,  dodecilbenzenosulfonato de sódio ( N ~ D B S ) ' ~ ~ ]  e 

colato de sódio ( N ~ C ) ' ~ " ,  todos adquiridos junto à Sigma-Aldrich, bem como com uma 

macromolécula derivada de celulose, a metilcelulosecarboxilato de sódio ( N ~ C M C ) ' ~ ~ ]  

(de baixa viscosidade, 4% em solução aquosa a 25"C, Sigma-Aldrich). Estas dispersões 

receberam uma nomenclatura composta por iniciais correspondentes ao tipo de 

nanotubo, H (HiPco) ou LA (ablação a laser), seguida da sigla do dispersante. Para o 

preparo destas dispersões seguiu-se metodologia já padronizada no Laboratório de 

Química de Nanoestruturas do CDTNICNEN, as quais foram adaptadas da literatura. 

Em todos os casos, a etapa de sonificação foi realizada através da imersão direta da 

ponta de ultra-som na mistura por 60 min e a centrifugação realizada a 20.800 x g por 

90 min. 

3.5.2 Parâmetros investigados e nomenclatura das dispersões. 

Em todos os parâmetros investigados a primeira caracterização da dispersão 

obtida foi a partir da análise visual. De acordo com a cor da fase dispersa inferiu-se um 

primeiro resultado quanto ao grau de dispersão do nanotubo, como demonstrado na 

Figura 3.2. 

Figura 3.2: Análise visual do grau de dispersão segundo a cor da fase dispersa, sendo 

(a) nanotubo não disperso, (b) uma dispersão considerada fraca, (c) uma dispersão 

média e (d) uma dispersão forte. 

3.5.2.1 Influência do tamanho da sequência de DNA e da força iônica. 

Neste estudo foram fixados os seguintes parâmetros: SWNT tipo HiPco, 

sequência d(GT)n e variados os seguintes parâmetros: tamanho da sequência (n), 

concentração de NaC1 em mol/L, como mostrado nas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4. 



TABELA 3.2: Variação do potencial iônico (concentração de NaCl em mo1 L-') nas 

dispersões de HiPco - d(GT)lo. 
-- - 

[NaCl] Grau de dispersão 
Solvente 1 pH Nomenclatura 

mo1 L-' Análise visual 

Forte 

Forte 

Forte 

Forte 

Forte 

Forte 

Forte 

Fraquíssima 

*TE = solução tampão Tris-HC1 10mM/EDTA 1mM 

TABELA 3.3: Varia~ão do potencial iônico (concentração de NaCl em mo1 L-') nas 

dispersões de HiPco com d(GT)30. 

[NaCl] Grau de dispersão 
Solvente 1 pH Nomenclatura 

mo1 L-' Análise visual 

TE /7,6 0,OO Forte H(GT)3o-0 

TE / 7,6 0,Ol Forte H(GT)30-00 1 

TE / 7,6 0,lO Forte H(GT)30-0 10 

TE / 7,6 0,25 Forte H(GT)3o-025 

TE / 7,6 0,50 Forte H(GT)3o-050 

TE / 7,6 0,75 Forte H(GT)3o-075 

TE / 7,6 1 ,O0 Forte H(GT)3o- 100 



TABELA 3.4: Variação do potencial iônico (concentração de NaCl em mo1 L-') nas 

dispersões de HiPco com d(GT)45. 

[NaCl] Grau de dispersão 
Solvente / pH Nomenclatura 

mo1 L-' Análise visual 

TE / 7,6 0,OO Média H(GT)u-0 

TE / 7,6 0,Ol Média H(GT)4j-OO 1 

TE /7,6 0,lO Média H(GT)4y010 

TE / 7,6 0,25 Média H(GT)45-025 

TE / 7,6 0,50 Média H(GT)+-j-050 

TE /7 ,6  0,75 Média H(GT)4j-075 

TE / 7,6 1 ,O0 Média H(GT)4 j- 100 

3.5.2.2 Influência do pH 

Neste estudo foram fixados os parâmetros: SWNT tipo HiPco, tampão TE, 

concentração de NaC1 0,00 mo1 L-' e sequência d(GT)'o e variado o pH do tampão TE, 

como mostrado na Tabela 3.5. 

TABELA 3.5: Variação do pH da dispersão de HiPco com d(GT)lo em tampão TE sem 

a adição de NaC1 

Grau de dispersão 
PH Nomenclatura 

Análise visual 

7,6 Forte H(GT)lo-pH 7,6 

8,6 Forte H(GT)lo-pH 8,6 

9,6 Forte H(GT)lo-pH 9,6 

3.5.2.3 Influência do tipo de sequência e potencial iônico. 

Neste estudo foram fixados os parâmetros: SWNT tipo HiPco e tampão TE pH 

8,6. E variados a concentração de NaCl em mol/L e o tipo da sequência d(X)20, como 

descrito na Tabela 3.6. 



TABELA 3.6: Variação do tipo de sequência d(X)]O e do potencial iônico nas 

dispersões com HiPco em TE pH 8,6. 

[NaCl] Grau de dispersão 
DNA Nomenclatura 

Mol/L Análise visual 

0,00 Forte H(A)20-0pH8,6 
4 4 1 2 0  

1 ,O0 Fraquíssima H(A)20- 100pH8,6 

0,00 Média H(T)20-0pH876 
d(T)20 

1,00 Média H(T)20- 100pH8,6 

0,00 Forte H ( C ) ~ O - O P H ~ , ~  
d(C120 

1,00 Forte H(C)20- 100pH8,6 

0,00 Forte H ( A ) ~ O ( T ) ~ O - O P H ~ , ~  
d(N20 + d(T120 

1 ,O0 Fraquíssima H(A)20(T)20-100~H8~6 

3.5.2.4 Influência do tipo de SWNT 

Neste estudo foram fixados os parâmetros: sequência d(GT),o, tampão TE pH 

7,6 e concentração de NaCl 0,00 mol/L e variado o tipo de SWNT: HiPco, LA e AE- 

COOH. como descrito na Tabela 3.7. 

TABELA 3.7: Variação do tipo de SWNT na dispersão com d(GT)lo em TE pH 7,6 

sem adição de NaCl 

Grau de 

SWNT dispersão Nomenclatura 

Análise visual 

HiPco Forte H(GT) o-OpH7,6 

LA Fraquíssima LA(GT) I 0-0 

L AP Média LAp(GT) 10-0 

AE-COOH Forte AE-COOH(GT) ,o-O 



3.5.2.5 Ensaios de Diálise 

Visando investigar a contribuição de moléculas de DNA livres no comportamento 

das dispersões em estudo, bem como a estabilidade dos híbridos SWNT-DNA, alguns 

sistemas foram submetidos a ensaios de diálise. 

Nestes ensaios, uma alíquota de 2mL da dispersão foi colocada em uma 

membrana tubular de 100kDa (spectra/Poro Biotech de éster de celulose e MWCO: 

100000) com uma das extremidades fechadas. Após selar cuidadosamente a outra 

extremidade, a bolsa cheia de dispersão foi imersa em um béquer contendo a mesma 

solução tampão utilizada na dispersão e com volume 16 vezes maior do que o 

aliquotado. O sistema foi mantido sob agitação magnética a temperatura ambiente por 

um determinado tempo (ver Tabela 3.8). A dispersão dialisada foi cuidadosamente 

retirada da membrana e colocada em um frasco para posterior caracterização. As 

dispersões dialisadas receberam a letra " d  ao final do nome original. 

TABELA 3.8: Descrição das amostras dialisadas com a nomenclatura recebida após 

diálise. 

Amostra 
Tempo de ~stabilidade Nomenclatura 

diálise (h) após diálise após diálise 

H(GT) 10-0 3 meses H(GT) io-Od 

H(GT)lo-lOO 15 meses H(GT) i 0- 1 OOd 

LAp(GT) 10 5 meses LAp(GT) I 0-Od 

AE-COOH(GT) 15 meses AEc(GT) I 0-Od 

H(A) 10-0 5 10 dias H(A) 10-Od 

H(A) IO(T) 10- 100 5 10 dias H(A) io(T) 10- 1 OOd 

3.5.2.6 Influência do íon H ~ + +  na interação SWNT-DNA 

Sabe-se que o cátion Hgf+ interage fortemente e de forma seletiva com as bases 

nitrogenadas presentes no DNA, produzindo uma estrutura onde, aparentemente, o íon 

faz uma ponte entre duas hélices de D N A ' ~ ~ ' ,  provocando uma mudança drástica da 

conformação do DNA. Motivado por urn trabalho recente'12', no qual a variação de 

intensidade de emissão do nanotubo (6,5) foi utilizada para detectar a inversão da 

conformação da molécula de DNA (hélice para direita ou esquerda) sobre ele enrolada 



com a adição de HgC12, procedeu-se à investigação da alteração conformacional de 

algumas sequências com a adição deste sal. Neste estudo, adicionaram-se alíquotas de 

4 , 8 ~ L  de uma solução de HgC12 (0,l mo1 L-') a dispersões selecionadas até obter-se a 

concentração final de 240pmol L-' e procedeu-se à caracterização imediata por 

dicroísmo circular. 

3.5.3 Caracterização 

3.5.4 Espectroscopia vibracional de absorção no 1V 

Grupos funcionais podem ser inseridos nas paredes dos tubos durante os 

processos de purificação pós-síntese. Como foram utilizados materiais purificados, a 

presença de possíveis grupos funcionais foi verificada através de medidas de 

espectroscopia vibracional de absorção no infravermelho. As análises foram realizadas 

no espectrômetro de FTIR Nicolet (Nexus 470) acoplado a um microscópio Centaurus 

(ampliação de 10x sobre uma região de 150 x 150 mm2) do Laboratório de Óptica do 

Departamento de Física da UFMG, coordenado pelo Prof. Roberto Luiz Moreira. As 

medidas foram realizadas no modo transmissão em amostras na forma de filmes 

depositados sobre placa de Si (não dopado e altamente transparente na região de medida 

do IV). 

Preparo das amostras: 

Uma pequena quantidade da amostra (-0,lmg) foi adicionado a 1 mL de 

isopropanol em um frasco "tipo eppendorf" e submetida à sonificação (banho, Cole- 

Parmer- 135W, 42KHz) até que estivesse o mais finamente particulada possível (-15 

min). A suspensão foi então depositada gota a gota com o auxílio de uma micropipeta 

sobre uma placa de Si sob aquecimento (-60°C), bem lentamente até que um filme fino 

fosse formado. 

3.5.5 Espectroscopia de Espalhamento Raman 

A espectroscopia Raman é técnica essencial no estudo das propriedades 

estruturais e eletrônicas de sistemas contendo nanotubos de carbono. Devido ao forte 

efeito Raman ressonante nestes materiais, a técnica permite obter informações sobre os 

valores de energias de transição, diâmetro e quiralidade dos tubos, transferência de 



carga entre o nanotubo e a vizinhança, dentre outras. Embora não tenha sido feito um 

estudo extensivo sobre caracterização Raman dos sistemas estudados, foi realizado um 

estudo preliminar com 2 linhas de laser: 647,l nm (1,92 eV) e 514,5 nm (2,41 eV), 

sintonizadas a partir de um laser de Ar-Kr (COHERENT INNOVA 70C), onde 

comparou-se a resposta Raman de algumas dispersões selecionadas, na forma líquida ou 

seca em substrato, àquela dos nanotubos de partida. Para a realização das medidas foi 

utilizado um espectrômetro do Laboratório do Dr. Marcos Pimenta do Departamento de 

Física da UFMG, que consiste de um triplo monocromador (DILOR XY), equipado 

com um detector CCD-140K e acoplado a um microscópio óptico (OLYMPUS BH-2) 

para focalizar o feixe do laser na amostra e coletar a luz retro-espalhada (180"). Em 

todas as medidas foi utilizada a objetiva de 80x de aumento. A potência do laser foi 

fixada em 1,O mW nas medidas das amostras sólidas. No caso das soluções, como não 

havia perigo de aquecimento excessivo, utilizou-se a potência máxima conseguida para 

cada linha, sendo 13 mW para o laser na linha verde 514,5nm e 1 mW, para o laser 

614,l nm. 

Preparo das amostras: 

Nanotubos de carbono 

As amostras de nanotubos de carbono foram previamente desagregadas em isopropanol, 

sob condições brandas (banho de ultra-som, 5min) e depositadas em lâminas de vidro. 

Dispersões 

As dispersões foram medidas em um recipiente cilíndrico de base plana coberto por 

lamínulas de vidro. 

Dispersões secas 

As dispersões secas foram preparadas depositando-se a dispersão líquida gota a gota, 

com o auxílio de uma micropipeta, sobre uma lâmina de vidro aquecida a -60°C. 

3.5.6 Microanálise por EDS 

As amostras foram caracterizadas quanto à composição química, com o intuito 

de investigar as impurezas presentes nos nanotubos utilizados, bem como após o 

processo de dispersão. 

Neste estudo, as amostras foram afixadas numa fita condutora e analisadas no 

equipamento Microssonda Eletrônica JEOL JXA modelo 8900RL do Laboratório de 

Microscopia Eletrônica e Microanálises (LMA) do Consórcio UFMGICDTN, localizado 



no Departamento de Física da UFMG. Neste equipamento as análises podem ser feitas 

por dispersão de energia (EDS - "energy dispersive spectroscopy") e de comprimento 

de onda (WDS) (WDS - "wavelength dispersive spectroscopy"). Procedemos às 

medidas no modo EDS e, no caso de dúvida da presença de algum elemento, a análise 

foi repetida no modo WDS. 

As dispersões foram analisadas após um processo de floculação, onde a 

estabilidade da dispersão foi quebrada pela adição de acetona (P.A. da Merck, -3x o 

volume inicial). O material floculado foi filtrado e lavado exaustivamente com metanol 

(P.A. da Merck, -10 x o volume inicial) para retirar o agente dispersante. 

3.5.7 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

As micrografias MEV foram obtidas com o equipamento JEOL JSM modelo 

840A do Laboratório de Microanálise da UFMGICDTN, com voltagem de aceleração 

de 3 kV, utilizando-se os elétrons secundários para a formação da imagem. 

Foram caracterizados por esta técnica a morfologia dos SWNTs H, LA e LAp. 

Para obtenção das imagens as amostras foram afixadas numa fita de carbono em suporte 

próprio para MEV e metalizadas com fina camada de ouro (- 1 nm). 

3.5.8 Microscopia de força atômica - AFM 

Os nanotubos depositados a partir das dispersões preparadas foram 

caracterizados por medidas de AFM realizadas no modo contato (tapping mode) no 

equipamento Multimode Nanoscope IV, Digital Instruments, do Instituto de 

Nanociências, no Laboratório de Nanoscopia do Departamento de Física, UFMG. 

Preparo das amostras: 

As dispersões foram depositadas em substratos de Si recobertos com 1 pm de 

Si02. Os substratos, cortados em quadrados de lcm2, foram lavados com acetona e 

metanol e secos com jato de nitrogênio ultra-puro. Após a deposição da suspensão, é 

necessário remover o excesso de dispersante e outros materiais da superfície do 

substrato, sem remover, no entanto, os nanotubos, ou seja, estes devem estar aderidos à 

superfície do mesmo. 

A deposição dos nanotubos dispersos foi realizada por dois métodos diferentes, 

descritos a seguir. 



Método A (adaptado da ref. [84]): 

Os SWNTs dispersos são fixados no substrato por terminações amino (-NH2), 

introduzidas por funcionalização do substrato de Si/Si02 com solução de 3- 

aminopropiltrietoxisilano (APTES) 1mM. Este método foi usado para dispersões com 

surfactantes, Na-CMC e DNA. O substrato de Si/Si02 foi mergulhado numa solução 

1mM de APTES por 30 min, mergulhado em H20 mQ por 5 min e seco com N2. 

Obteve-se, assim, uma superfície limpa com terminações amina. O substrato 

funcionalizado foi então coberto com a dispersão a ser analisada por 30 min, lavado 

com H20 mQ por 30 min, seco com N2 e levado à estufa (100°C) por 1 h. 

Método B: 

Ao invés de modificar o substrato, neste método modificou-se a superfície do híbrido 

SWNT-DNA com solução 10mM de cloreto de magnésio (MgC12) , pois sabe-se que os 

íons divalentes ~ g + +  e ~ i + +  são utilizados na deposição de ácidos nucléicos em 

substratos de Si ou Mica. Este método foi utilizado para as dispersões com DNA 

segundo a rota descrita abaixo: 

150pL da dispersão foram misturados com 150pL de MgC12 e deixados em repouso por 

15 min. Após este tempo, o substrato de Si/Si02 foi imerso na mistura dispersão + 
MgCI2 por 30 min, lavado por imersão em H20 mQ por 15 min, seco com N2 e levado à 

estufa (60°C) por 1 h. 

Amostras analisadas e método de deposição utilizado: 

HSDS, HNaDDBS, HNaC e HNaCMC - método A 

H(GT)lo-O e H(GT)45-0 - métodos A e B 

H(GT)l~-OO1 a 100, LA (GT)lo, LAp(GT)lo e AE-COOH(GT)lo - método B 

3.5.9 Espectroscopia de absorção na região do UV-Vis-NIR 

O grau de dispersão e de interação dos tubos com o agente dispersante foi 

investigado através da análise da absorção óptica do material disperso na região do UV- 

Vis-NIR. As medidas foram realizadas utilizando-se dois equipamentos distintos, de 

forma a cobrir a região espectral entre 185-1400 nm. Assim, para a região do UV-Vis 

utilizou-se o espectrômetro UVPC Personal Spectroscopy (Shimadzu Scientific 

Instruments, Inc.) de duplo feixe, com detector de fotodiodo na região de 190 a 900nm 

do Serviço de Materiais e Combustível Nuclear do CDTN. Já para a região do 

infravermelho próximo (NIR) (715-1400nm), utilizou-se o equipamento FT-NIR 

Bomen MB 160 de (feixe único), Software Win-Bomen Easy 3.04b7 com detector 



InGaAs, refrigerado com N2 líquido, no laboratório do Grupo de Instrumentação e 

Automação do Instituto de Química da UNICAMP, gentilmente oferecido pelo 

professor Dr. Oswaldo Luiz Alves. 

3.6 Dicroísmo Circular (CD - circular dichroism) 

Através do CD foram estudadas as modificações conformacionais da molécula de 

DNA provenientes da interação desta com os SWNTs. Foram analisadas todas as 

dispersões produzidas neste trabalho e após os ensaios de diálise e adição de HgC12. As 

análises foram feitas no intervalo de 200 a 320nm, devido às sequências de DNA 

apresentarem absorção máxima em torno de tendo sido ajustada, em cada 

caso, a concentração de cada dispersão, de maneira que não ocorresse a saturação do 

detector. Para estas análises foi utilizado o equipamento Jasco 5-720 Spectropolarimeter 

do Laboratório de Dicroísmo Circular dos Laboratórios Institucionais do Instituto de 

Química da UNICAMP, através da colaboração com o professor Dr. Antônio Cláudio 

Herrera Braga do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da 

UNICAMP. 

3.6.1 Eletroforese em gel de agarose 

Eletroforese em gel de agarose é um método usado em Biologia Molecular para 

separar, identificar e purificar fragmentos de proteína e D N A ' ~ ~ ' .  No presente estudo, 

este método foi utilizado para investigar se as sequências de DNA empregadas se 

encontravam na forma de fita simples ou fita dupla, tanto antes quanto após a 

associação com os nanotubos. Esta investigação é feita através da adição de um 

marcador, o brometo de etídio que é um corante fluorescente que se intercala entre as 

bases do DNA e, sob radiação ultravioleta permite a visualização de duplas hélices. A 

fluorescência do brometo de etídio só é vista quando a molécula está intercalada entre 

bases, consistindo numa forma prática de diferenciar entre fitas simples e duplas'g71. 

As seguintes dispersões foram analisadas por este método: 

H(A120-0 H(A)20- 100, 

H(T)20-0 H(T)20- 100 

H(C)2o-0 H(C)20- 100 

H(A)20(T)20-0 H(A)20(T)20- 100 

WGT) I 0-0 H(GT) i o- 100 



Para efeito de comparação, para cada uma das dispersões acima foi feita uma 

corrida simultânea de soluções contendo as sequências de DNA, preparadas nas mesmas 

condições das dispersões, mas sem a presença dos nanotubos. 

Esta análise foi realizada no laboratório de Radiobiologia do CDTN com o apoio 

do professor Dr Antero Silva Ribeiro de Andrade. 

Metodologia 

Inicialmente foi preparado o gel de agarose a 2%, adicionando-se 1,4 g de 

agarose (Sigma-Aldrich) a 70mL do mesmo tampão usado na corrida, o TEB lx  (Tris- 

HC10,089 mo1 L-', ácido bórico 0,089 mo1 L-' e EDTA 0,0025 mo1 L-'), e aquecendo-se 

em microondas (Consul 17L, modelo CMS 18BBHNA) por 1 min na potência 5. Após 

deixar esfriar um pouco, foram adicionamos 14yL de solução aquosa de brometo de 

etídio (5mgImL) ao gel que foi vertido dentro da cuba horizontal de eletroforese (Figura 

3.3). Foram então inseridos dois pentes de 11 dentes de forma que os poços formados 

ficassem próximos ao pólo negativo da cuba. Após deixar o material esfriar à 

temperatura ambiente, estando o gel já sólido, os pentes foram retirados com cuidado 

para proteger os 22 poços formados. Adicionou-se então o TEB até cobrir 

completamente o gel e procedeu-se à aplicação das amostras. Foram aplicados, em cada 

poço, 10yL de cada amostra misturados com 5pL de azul de bromofenol 3x, que é um 

corante carreador utilizado para visualizarmos o final da corrida. Iniciou-se então a 

corrida aplicando-se uma diferença de potencial fixada em 100 V que foi mantida até 

que o corante fosse visualizado próximo ao final do gel, na direção do pólo positivo. A 

placa com o gel foi então retirada da cuba de eletroforese e levada para um trans- 

iluminador de luz UV, sob ambiente escuro, onde o gel foi fotografado para registrar a 

presença ou não da fluorescência do brometo de etídio. 



Figura 3.3: Imagem do equipamento utilizado para corrida de eletroforese em gel de 

agarose. Note que o gel está dentro da cuba e que é possível visualizar, observando-se 

as faixas vermelhas, os poços nos quais as amostras foram aplicadas. 



4 Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização dos SWNTs utilizados neste trabalho 

4.1.1 Caracterização dos SWNTs HiPco, LA e LAp 

4.1.1.1 Análise da Morfologia 

Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 são mostradas as imagens de Microscopia Eletrônica 

de Varredura obtidas das amostras de nanotubos 

Figura 4.1: Micrografias obtidas por MEV para o nanotubo tipo HiPco. 



Figura 4.2: Micrografias obtidas por MEV para o nanotubo tipo (a) LA purificado, 

LAp e (b) LA não purificado. Observa-se a presença de algumas estruturas, destacadas 

por círculos vermelhos, na forma de grumos, provavelmente resíduos dos catalisadores 

utilizados no processo de síntese. 



Observa-se nas Figuras 4.1, 4.2 (a) e (b) que os nanotubos apresentam-se na 

forma de feixes. O nanotubo LAp apresenta uma estrutura mais densa do que o 

nanotubo HiPco, o que pode ser devido a presença de possíveis funcionalidades nas 

paredes e extremidades dos tubos provenientes da purificação. Já o nanotubo LA, que 

não sofreu purificação, apresenta uma estrutura bem mais aberta Também podem ser 

notadas, nas figuras 4.2 (a) e (b), algumas estruturas (círculos vermelhos), na forma de 

grumos, provavelmente são resíduos dos catalisadores utilizados no processo de síntese. 

4.1.1.2 Análise química das amostras 

As amostras de SWNTs foram submetidas à microanálise por EDS para 

confirmação da presença de impurezas provenientes dos precursores de síntese dos 

nanotubos elou do processo de purificação destas amostras. 

Figura 4.3: Microanálise por EDS dos nanotubos: (a) HiPco, (b) LA e (c) LAp. 

Espectros expandidos são mostrados em cada caso para melhor visualização. 



Como mostram os espectros da Figura 4.3, todas as amostras apresentam a 

presença de elementos químicos diferentes do carbono. Observa-se para o HiPco a 

presença de Fe e C1. De acordo com a literatura a síntese do nanotubo pelo processo 

HiPco utiliza Fe(C0)5 como catalisador e C 0  como fonte de carbono'821 e o processo de 

purificação ocorre por meio de tratamento térmico a baixas temperaturas numa 

atmosfera de Ar/02, seguida de tratamento com H C ~ ' ~ ~ ' .  Desta forma é coerente 

entender a presença de Fe, O e C1 como impurezas provenientes dos processos de 

síntese e purificação deste nanotubo. 

Já para o LAp observa-se a presença de Ni, Co e Si. De acordo com Scott e 

colaboradores os catalisadores utilizados no processo de síntese por ablação a laser são 
190-921 Ni e coig9'  e de acordo com vários autores o processo de purificação dos produtos 

de síntese de nanotubos passa por etapas de oxidação por tratamento térmicos e por 

tratamentos em ácidos fortes, como HN03. Dessa forma, como no caso do HiPco, 

entende-se a presença de Ni, Co e O como impurezas provenientes dos processos de 

síntese e purificação deste nanotubo. A presença de Si nesta amostra deve ser devido ao 

tratamento de purificação, pois o tratamento ácido de oxidação da amostra pode atacar o 

recipiente de vidro utilizado no refluxo. Mesmo após a purificação, os picos Ni e Co, 

embora reduzidos, ainda são vistos neste nanotubo. 

4.1.1.3 Espectroscopia vibracional de absorção no IV 

Com a análise vibracional por absorção no IV foi investigada a presença de 

possíveis grupos funcionais nos materiais de partida. Os espectros obtidos são 

apresentados na Figura 4.4. 

Como já descrito anteriormente, o nanotubo AE-COOH apresenta grupos 

carboxílicos na sua superfície como já relatados na literatura1931 e confirmado por esta 

análise. Desse modo, este nanotubo serviu como referência para que se pudesse inferir a 

presença de -COOH nas outras amostras analisadas. Bandas largas na região de -3100 e 

3600 cm-' são associadas a estiramento O-H de ácidos carboxílicos, de álcoois ou fenóis 

e uma banda em -1740cm-', a grupos C=O de ácidos carboxílicos. A banda em - 
1585cm-' é associada a C=C localizado nos defeitos do SWNT. Esta banda é 

intensificada quando são introduzidos funcionalidades na superfície dos tubos 194'. 



Figura 4.5: Espectros FT-IR dos SWNTs AE-COOH em verde, HiPco em azul, LA em 

preto e LAp em vermelho. 

A análise dos espectros indica, portanto, a presença de grupos -COOH nos 

nanotubos AE-COOH e LAp. A extensão da funcionalização introduzida na purificação 

do nanotubo produzido por ablação a laser, entretanto, parece menor, uma vez que o 

espectro desta amostra, embora apresente a banda de estiramento C=O em -1740cm-', 

não apresenta uma banda pronunciada na região do estiramento O-H, também 

característica de carboxilas. 

4.2 Estudo da dispersabilidade de SWNTs devido à interação não covalente com 

DNA 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados de obtenção e 

caracterização de dispersões de SWNT tipo HiPco com sequências curtas de DNA, 

focando a ocorrência ou não de seletividade dos tubos, a influência de diferentes 

parâmetros na quantidade de tubos colocados em suspensão e a estabilidade das 

dispersões. 



4.2.1 Ensaio Preliminar 

Embora existam vários estudos sobre dispersão de SWNTs com sequências 

curtas de DNA, a grande maioria se baseia nas condições reportadas no trabalho do 

grupo Dr. Ming Zheng, da Dupont 18191. Alguns parâmetros definidos por este grupo, 

como solução salina de NaCl tamponada e tratamento ultrassônico são sempre 

mantidos, embora nunca discutidos. Como descrito a seguir, é demonstrado no nosso 

estudo que a força iônica do meio é fundamental para o sucesso da interação da fita de 

DNA com os nanotubos. 

Um ensaio preliminar foi realizado a fim de se testar os efeitos de NaCl no 

processo de dispersão do nanotubo HiPco. Estes testes foram realizados com a 

sequência d(GT)45 e usando um ultra-som de banho. Inicialmente a mistura HiPco, 

DNA e H20 foi submetida à sonificação por 90 min. Após este período, como foi 

verificado visualmente que não ocorreu a dispersão do nanotubo, pequenas quantidades 

em massa de NaCl foram acrescentadas à mistura sob sonificação até que fossem 

atingidas as concentrações de 0 , l ;  0,5 e 1,00 M. Antes de cada nova adição, a mistura 

foi mantida sob ultra-som por -1Omin e alíquotas foram retiradas e analisadas por 

absorção no UV-vis. A partir da concentração de 0,lM de NaC1, pôde-se observar 

visualmente que a dispersão tinha ocorrido. Esta observação foi comprovada pelas 

medidas de UV-Vis. Como mostram os espectros da Figura 4.5, a quantidade de 

nanotubos em solução aumentou à medida que a concentração de NaCl foi aumentada. 

Nos testes preliminares observamos também que acontecem variações na 

eficiência do ultra-som, dependendo da região do banho, levando a resultados 

diferentes. Para contornar este problema, foi desenvolvida uma metodologia, adotando- 

se a sonificação por meio da inserção direta de uma ponta de sonificação (também 

chamada de desmembrador de células). A ponta de ultra-som utilizada permite o 

controle da potência durante a dispersão. 

Primeiramente serão apresentados e discutidos os resultados da dispersabilidade 

por meio de medidas de absorção óptica dos nanotubos. Posteriormente será feito o 

estudo da interação DNA-SWNT com dois enfoques: mudanças no DNA e mudanças 

nos nanotubos após a interação, e, por último, serão comparadas às dispersões de DNA 

com outros agentes dispersantes. 
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Figura 4.5: Espectro de absorção do ensaio preliminar nas concentrações de NaC1 0,l  

mo1.~-'  em vermelho, 0,5 mo1 L-' em preto e 1,O mo1 L-' em azul. 

4.2.2 Método para estimar a concentração de SWNTs nas dispersões 

Caracterizar a presença de SWNTs dispersos em fase aquosa ou orgânica é 

possível por meio de várias técnicas espectroscópicas ou microscópicas, como, por 

exemplo, espectroscopias de absorção e emissão e microscopias de força atômica e 

eletrônica de transmissão. Porém, quantificar os nanotubos dispersos ainda é um 

problema. Existem na literatura alguns procedimentos que estimam a concentração de 

nanotubos isolados em solução a partir de medidas ópticas, mas ainda não existe um 

método totalmente estabelecido. Dessa forma, para que se conseguisse comparar a 

concentração de nanotubos nas diversas dispersões estudadas neste trabalho foi 

necessário o desenvolvimento de um método que viabilizasse esta medida. 

Como descrito anteriormente, 07Connel e colab~radores'~~' demonstraram que a 

espectroscopia de absorção é uma técnica sensível ao estado de agregação dos 

nanotubos (Figura 2.12), sensível também a efeitos de transferência de cargas, como 

reportado por vários autores'36'39-4"M,46P71 e além disso, é uma ferramenta muito sensível 

à concentração do analito. Dessa forma, esta técnica foi escolhida para o estudo da 

dispersabilidade dos SWNTs. 



Para isto foi necessário desenvolver uma metodologia para estimar o coeficiente 

de absortividade molar médio (a) para os SWNTs HiPco, dentro dos limites de validade 

da Lei de Beer (Eq. 4.01) e, a partir deste valor, estimar também as concentrações de 

nanotubos nas dispersões com DNA. 

A = Ao + a.c.L (Eq. 4.01) 

Sendo A = valor da absorção, Ao = valor da absorção para concentração zero, c = 

concentração e L = ao comprimento do caminho óptico. 

Este estudo foi realizado com uma dispersão de HiPco em solução de colato de 

sódio (HNaC), já caracterizada no laboratório. 

A etapa mais difícil é determinar a massa de SWNT presente na dispersão. Isto 

foi realizado por meio do seguinte procedimento: aliquotou-se 5 mL de 10mL da 

dispersão e procedeu-se uma diálise em H20 mQ até total floculação dos SWNTs, que 

foram posteriormente pesados. Com este procedimento, verificou-se que a massa de 

nanotubos na dispersão correspondia a -30% da massa de partida, 0,02 dos 0,06 

mg.rn~- '  iniciais. Com posse deste resultado, a dispersão estoque foi diluída em 7 

concentrações diferentes e analisadas por absorção óptica. Para evitar o efeito da banda 

n-plasmon, foram selecionados dois valores distintos de absorção, 804,3 e 1127,7nm, na 

região do NIR, onde a contribuição da banda larga n-plasmon já é bem menor. A partir 

das intensidades medidas nestes valores de h foram construídas duas curvas de 

calibração, apresentadas na Figura 4.6 (b). Pode-se observar na Figura 4.6 (b) que a 

dispersão segue a Lei de Beer na faixa de concentrações estudada. O ajuste das retas por 

regressão linear levou ao mesmo valor de inclinação nos dois comprimentos de onda. 

Pode-se ver claramente que as retas são coincidentes. 

Com os resultados da curva de calibração foram determinados os parâmetros: 

absorção inicial Ao = O e a = 31,06 (m~.mg-'.cm-') e a seguinte equação foi adotada 

para se estimar a concentração de nanotubos por meio dos valores de absorção em 

h=804,3 nm: 

A = 3 1,06 (mL.mg- 1 .cm- l).c.L (Eq. 4.02) 

O valor encontrado para a está muito próximo de valores reportados na literatura 

para SWNTS '~~ ' ,  obtidos por métodos diferentes do apresentado aqui, o que sugere que 

este valor é adequado para o estudo proposto. 



É importante ressaltar que por meio desta metodologia a concentração só pode 

ser estimada em mg.L-' e não em mo1.L-I, já que a massa molar dos nanotubos é incerta, 

pois as amostras de nanotubos apresentam NCs de tamanho, tipo e diâmetro variados. 
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Figura 4.6: (a) Espectro de absorção na região do NIR da dispersão HNaC 

utilizada na produção das curvas de calibração, mostradas em (b). Círculos pretos 

representam os resultados de absorção em 804,3 nm e os triângulos verdes representam 

os resultados para a absorção em 1127,7nm. Estes picos estão destacados por uma seta 

em (a). 



4.2.3 Influência do tamanho da sequência de DNA e da força iônica. 

Nesta seção serão apresentados os espectros de absorção para as dispersões de 

SWNT HiPco com sequências de DNA d(GT)n, com n = 10, 30 e 45, em solução 

tampão (TE) pH7,4 e com concentrações diferentes de NaC1. Desse modo foram 

investigadas 21 condições distintas de dispersão. 
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Figura 4.7: Espectros de absorção das dispersões de HiPco com o DNA d(GT)lo, 

variando-se o potencial iônico, nas regiões (a) 350 a 900 nm, (b) 715 a 1375 nm. (c) e 

(d) correspondem aos espectros (a) e (b), respectivamente, normalizados pela absorção 

em 731,5 nm. Nos gráficos (a) e (b) estão descritos os valores da concentração inicial de 

NaC1 em mol.~. ' ,  representado por [NaCl], na cor correspondente aos espectros desta 

dispersão. 
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Figura 4.8: Espectros de absorção das dispersões de HiPco com o DNA d(GT)30, 

variando-se o potencial iônico, nas regiões (a) 350 a 900 nm, (b) 715 a 1375 nm. (c) e 

(d) correspondem aos espectros (a) e (b), respectivamente, normalizados pela absorção 

em 73 1,5 nm. Nos gráficos (a) e (b) estão descritos os valores da concentração inicial de 

NaCI em mol.~. ' ,  representado por [NaCI], na cor correspondente aos espectros desta 

dispersão. 
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Figura 4.9: Espectros de absorção das dispersões de HiPco com o DNA d(GT)45, 

variando-se o potencial iônico, nas regiões (a) 350 a 900 nm, (b) 715 a 1375 nm. (c) e 

(d) correspondem aos espectros (a) e (b), respectivamente, normalizados pela absorção 

em 73 1,5 nm. Nos gráficos (a) e (b) estão descritos os valores da concentração inicial de 

NaC1 em mol.~. ' ,  representado por [NaCl], na cor correspondente aos espectros desta 

dispersão. 



Todas as condições foram eficientes para dispersar os nanotubos, entretanto, 

como demonstrado nas Figuras 4.7 - 4.9, a concentração total de tubos na dispersão 

dependeu da concentração inicial de NaC1 (ver Tabela 4.1). Não foi observada 

seletividade importante para tubos específicos, ou seja, a concentração de tubos variou 

como um todo. 

De acordo com os resultados preliminares apresentados na seção 4.3.1, esperava- 

se um aumento gradual na intensidade dos espectros, porém não foi o que se observou. 

Os valores de concentração de SWNT para cada condição investigada são mostrados na 

Tabela 4.1 e representados graficamente na Figura 4.10, sendo que a melhor condição 

apresenta-se destacada com um quadro vermelho e a pior concentração, com um quadro 

azul na tabela 4.1. 

Para cada sequência obteve-se uma condição ótima diferente. Para d(GT)lo a 

melhor condição foi a concentração inicial de NaCl de 0,26 mol .~-I ,  para d(GT)30 inicial 

de NaCI zero e para d(GT)45 de 0,81 m o l . ~ ' .  Interessantemente, embora não tenha sido 

adicionado NaCl na amostra H(GT)30-0, a força iônica introduzida pelo tampão foi 

suficiente para garantir a dispersão. Este sistema foi repetido sem tampão e mais uma 

vez não se observou a dispersão dos nanotubos. 

O efeito da força iônica na interação de DNA com nanotubos de carbono pode 

ser entendido facilmente, fazendo-se um paralelo com o processo de hibridização 

(associação) entre duas fitas de DNA, formando a dupla hélice. A interação entre duas 

fitas de DNA só ocorre acima de um potencial iônico mínimo (geralmente feito com a 

adição de NaCl). Cátions monovalentes blindam a carga negativa dos grupos fosfatos, 

minimizando a repulsão entre eles e permitindo, assim, a interação entre as bases 

nitrogenadas através dos elétrons n (interação .n-stacking). Nesta condição, as bases se 

arranjam de forma paralela, formando uma hélice. O n-stacking e a conformação da 

molécula na forma de hélice é essencial para que duas fitas se associem através de 

ligações de hidrogênio, formando a dupla hélicelbO'. O mesmo parece ocorrer com os 

nanotubos. Sem uma blindagem da carga dos grupos fosfatos, a molécula não consegue 

se organizar em torno do tubo na forma de uma hélice, uma vez que a interação entre os 

sistemas n das duas macromoléculas não é energeticamente favorecida devido à 

repulsão dos grupos fosfatos. 



Tabela 4.1: Concentração de SWNTs em m g . ~ - '  estimada por meio da constante a = 

3 1,06 ( m ~ . m ~ - l , c r 6 ' )  e o valor da absorção em 804,3 nm. 

NaC1 Concentração de HiPco ( r n g ~ ' )  

a Não foi possível realizar a dispersão nesta condição, porque a amostra de DNA foi insuficiente. 

1 0,81 0,53 0,26 0,11 0,Ol O 

Força ionica (conc. de Ma em molR) 

Figura 4.10: Efeito da força iônica na dispersabilidade do nanotubo HiPco com as 

sequências de ssDNA d(GT)lo em azul, d(GT)30 em vermelho e d(GT)45 em verde. 

Além do fato de a condição de melhor dispersabilidade ter variado para cada 

tamanho de sequência, verificou-se que a variação na concentração de nanotubos 

dispersos não segue um comportamento definido com a concentração inicial de NaC1. O 

mesmo se verificou quando se tentou uma relação entre teor de nanotubos e 

concentração de ~ a +  na dispersão, medida por técnica eletroquímica com eletrodo 



seletivo (resultados não apresentados). Este comportamento provavelmente se deve ao 

fato de que a força iônica não apenas altera a interação entre nanotubo e DNA, como já 

está bem estabelecido, mas ela altera também as interações intra e intermoleculares do 

DNA, fazendo o DNA se enrolar nele próprio. Todas estas interações competem com a 

complexação com os nanotubos de forma bastante complexa. 

Esta competição fica claramente evidenciada quando se compara a sequência 

com maior número de bases, d(GT)45, onde estas interações são mais prováveis, com as 

sequências menores. 

Para as dispersões com d(GT)lo e d(GT)30, (Figuras 4.7 e 4.8), não foram 

observados desvios significantes nas energias de absorção e apenas pequenas diferenças 

nas intensidades relativas para as absorções na região das transições de 

semicondutores com as mudanças na concentração de sal. Por outro lado, para d(GT)45 

(Figura 4.9) estes efeitos foram bem maiores. 

4.2.4 Influência do tipo de base nitrogenada 

Este trabalho de dissertação reporta pela primeira vez um estudo experimental da 

interação dos homopolímeros de DNA (dA, dC e dT) com SWNTs, apresentando 

resultados das eficiências destas sequências na dispersabilidade dos SWNTs, bem como 

das modificações na estrutura do DNA e dos nanotubos causadas pela interação entre 

eles. 

Zheng e colaboradore~'~', em trabalho pioneiro na obtenção de SWNTs dispersos 

por segmentos curtos de DNA, citam o uso dos homopolímeros. Com o apoio de 

estudos teóricos reportam que a sequência d(T)30 apresenta a melhor eficiência para 

dispersar o SWNT HiPco. Porém estes autores não apresentam os resultados da 

caracterização dos tubos dispersos, nem da interação entre estes e o DNA. Já na fase 

final de redação desta dissertação, Hughes e colab~radores'~' publicaram um artigo, 

reportando também um estudo da interação entre SWNTs tipo HiPco e homopolímeros 

de DNA por meio do estudo comparativo da absorção óptica do DNA livre e no híbrido 

formado. Estes autores observaram melhor dispersabilidade para a sequência contendo 

apenas citosina, mas não entram em detalhes quanto à modificações na estrutura do 

DNA e dos nanotubos após a interação. 

Nesta parte serão apresentados os espectros de absorção (Figura 4.11) das 

dispersões de HiPco com sequências de DNA com 20 bases em pH 8,6 em dois 



potenciais iônicos distintos, um com adição de NaCl 1,00 m o l . ~ - ' ( ~ i ~ u r a  4.1 1 (b)) e 

outro sem a presença do sal, ou seja, apenas no potencial iônico do tampão (Figura 4.1 1 

(a)). As sequências estudadas foram: poly d(A)20, d(T)20, d(C)20 e d(GT)lo. Avaliou-se 

aqui também a influência do DNA apresentar-se na forma de fita simples ou dupla, por 

meio da mistura dos homopolímeros complementares d(A)20:d(T)~~. 

Comprimento de onda (nm) Comprimento de onda (nrn) 

Figura 4.11: Espectros de absorção na região de 350 a 1400 nm das dispersões no pH 

8,6. Em (a), com exceção da dispersão H(T)20-0, as amostras foram diluídas na 

proporção 1 :4 

Observa-se pela Figura 4.1 1 (a) que todos os homopolímeros foram eficientes 

para dispersar os SWNTs. Em discordância com Zheng et al., contudo, observou-se que 

a interação com d(T)20 foi a que colocou menos nanotubos em suspensão. Estes 

resultados ficam mais evidentes com os dados da Tabela 4.2 representados graficamente 

na Figura 4.12, que mostra os valores calculados para a concentração dos SWNTs. 

Na condição de forte força iônica (1,O M de NaCl), a concentração de nanotubos 

foi reduzida em todos os casos (Figura 4.11 (b) e Tabela 4.2). 

Este efeito foi drástico para as sequências d(A)20 e d(A)20(T)2~ que apresentaram 

baixíssima dispersabilidade dos nanotubos nesta condição. Este fato certamente está 

relacionado à competição entre a formação de fita dupla (A e T são bases 

complementares) com a formação dos complexos DNA-nanotubos. Como descrito na 

seção 4.3.1, a presença de dupla hélice na mistura de d(A)20 + d(T)20, antes e após a 

interação com os SWNTs, foi comprovada por medidas de eletroforese em gel de 



agarose. De acordo com a literatura, há indícios de que na presença de fita simples e fita 

dupla, a interação do SWNTs com a fita simples é favorecida12'. Como a adição de sal 

favorece a hibridização do D N A I ~ O ' ,  a dispersão do SWNT praticamente não ocorreu. 

Acredita-se que na condição sem sal a dispersão foi possível devido à presença 

de fitas simples de DNA, presentes no equilíbrio de hibridização. Já na condição com 

sal, onde a força iônica é bastante alta, o equilíbrio da hibridização desloca-se no 

sentido da formação da dupla hélice, diminuindo o número de fitas simples e, portanto, 

desfavorecendo a dispersão dos tubos. Este resultado reforça a hipótese aqui defendida 

de que a interação com fitas simples é mais favorável do que com fitas duplas. 

No caso do homopolímero de adenina, acredita-se da mesma forma que a 

dispersão na presença de sal não foi favorecida devido a interações entre as moléculas 

de d(A)20. Sabe-se que d(A) apresenta vários tipos de associação entre fitas, formando 

dupla hélice'601. 

De acordo com os espectros apresentados e os valores de concentração 

calculados tem-se a seguinte relação das dispersões em ordem decrescente de 

concentração de SWNTs dispersos: 

H(A)20-0 > H(C)20-0 > H(GT)lO-O > H(A)20(T)20-0 > H(C)20-100 > H(T)20-0 > H(T)20- 

100 > H(GT)lo-100 > H(A)zo-100 = H(A)20(T)20-0, como mostrados na Tabela 4.2 e 

Figura 4.12. 

Tabela 4.2: Concentração de SWNTs em mg.L-' estimada por meio da constante a = 

3 1,06 (rng.L-'.cm)-' e o valor da absorção em 804,48nm. 

Concentração 
Dispersão 

SWNTs (mg.~. ' )  

H(A)20-0pH8,6 0,080 

H(A)20- 100pH8,6 0,002 

H(T)20-0pH8,6 0,028 

H(T)20- 100pH8,6 0,02 1 

H(A)~O(T)~O-OPH~,~  0,053 

H(A)20(T)20- 100pH8,6 0,002 

H(C)20-0pH8,6 0,069 

H(C)20- 100pH8,6 0,033 

H(GT)io-0pH8,6 0,055 

H(GT),0- 100pH8,6 0,O 14 
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Figura 4.12: Efeito do tipo de base nitrogenada na dispersabilidade do SWNT HiPco 

em duas condições distintas de força iônica, em azul na condição de baixa força iônica e 

em vermelho na condição de alta força iônica com a adição de NaC1 na concentração de 

1 ,OO rno1.~-I. 

Estes resultados não concordam com o proposto por Zheng e colab~radores'~'  e 

nem com o que foi proposto por Hughes e colab~radores'~'. Porém nos dois trabalhos 

citados o pH usado foi em torno de 7,5 e neste trabalho em 8,6, o que pede um pouco de 

cautela na comparação dos resultados. Os resultados de Zheng e Hughes, entretanto, 

também discordam entre si, apesar de ambos terem trabalhado no mesmo pH. Isto deixa 

explícito que novas investigações deverão ser feitas. 

Quanto ao estudo do comportamento dos nanotubos, nota-se claramente nas 

Figuras 4.1 1 (a) e (b) que os espectros das dispersões na presença de sal são muito 

diferentes dos espectros das dispersões na ausência de sal. Isto pode ser melhor visto na 

Figura 4.13, a qual mostra os espectros das dispersões nas duas condições de 

concentração salina, para um mesmo DNA, normalizados pela absorção a 731,3 nm. 

Estes resultados ainda não foram totalmente analisados. 
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Figura 4.13: Espectros de absorção na região de 350 a 1400 nm das dispersões 

apresentadas na Figura 4.1 1, porém aqui normalizadas para a absorção em 731,3 nm, 

sendo: (a) para as dispersões H(GT)lo-O e H(GT)lo-lOO, (b) H(C)20-0 e H(C)20-100, (c) 

H(A)20-0 e H(A)20-100, (d) H(T)20-O e H(T)20-100 e (e) H(A)2o(T)20-0 e H(A)20(T)20- 

100. Os espectros em preto são das dispersões sem adição de NaCl e os espectros em 

vermelho para as dispersões com [NaCl] = 1,00mol.~-' . 



4.3 Estudo da interação DNA-SWNT 

4.3.1 Fita dupla ou fita simples? 

Como descrito na seção 3.6.1, a corrida eletroforética em gel de agarose com 

auxílio de um marcador é muito utilizada e bem descrita na literatura para se observar 

fragmentos de DNA. O marcador intercala-se entre as bases na dupla hélice associando- 

se a elas e, quando exposto a luz UV, o gel é corado apenas nos locais onde o marcador 

encontra-se associado ao DNA. Utilizou-se então desta técnica para avaliar se após a 

interação com nanotubos ou simplesmente devido às condições de dispersão os 

seguimentos de ssDNA continuavam na forma de fita simples ou, se devido a possíveis 

ligações inespecíficas entre as bases, estes pudessem estar na forma de fita dupla como 

proposto por Zheng e colaboradoresr9' para a sequência d(GT)n e adotado por outros 

grupos['2'. 

Figura 4.14: (a) Fotos do gel de agarose logo após a corrida eletroforética de 

sequências de DNA puras e dos respectivos híbridos SWNT-DNA; (b) ampliação da 

região superior de (a). As regiões nas quais foi observada luminescência no gel logo 

após a exposição à luz UV estão destacados por um circulo pontilhado, em vermelho. 

Na parte inferior da figura 4.14 (a) o círculo marca a região onde foi vista a 

luminescência que desapareceu antes que fosse possível fotografá-la. A região dos 

poços de aplicação encontram-se destacadas por um quadro branco. 



Na Tabela 4.3 encontram-se descritas quais amostras foram aplicadas no gel de 

eletroforese de acordo com as letras destacadas para cada poço de aplicação na Figura 

4.14. 

Tabela 4.3: Descrição das amostras aplicadas na corrida eletroforética. 

Poço de Amostra 
Resultado 

aplicação aplicada 

A d(A120-0 Sem resposta 

B H(A)20-0 Sem resposta 

C d(T)zo-0 Sem resposta 

D H(T)2o-0 Sem resposta 

E d(C)20-0 Sem resposta 

F H(C12o-0 Sem resposta 

G vazio vazio 

I H(A)Z~(T)~~-O I Cor fraca 
I 

J d(GT) 10-0 Sem resposta 

Poço de Amostra 
Resultado 

aplicação aplicada 

d(A)20- 100 Sem resposta 

H(A)20- 100 Sem resposta 

d(T)20- 100 Sem resposta 

H(T)20- 100 Sem resposta 

d(C)20- 100 Sem resposta 

H(C)20- 100 Sem resposta 

d(A)20+d(T)20- 100 

H(A)20(T)20- 100 

d(GT) 1 o- 100 Sem resposta 

H(GT) 100 Sem resposta 

a C ~ r  fraca 

-- - 

AS amostras aplicadas nos poços R e S, d(A)20+d(T)20- 100 e H(A)20(T)20- 100 respectivamente, 

apresentaram cor quanto iluminadas pela luz UV num trans-iluminador, porém a cor desapareceu antes 

que fosse possível a obtenção da imagem. 

De acordo com a Figura 4.14 e os dados apresentados na Tabela 4.3, observa-se 

que a presença de dsDNA foi observada apenas para as aplicações H, I, R e S que 

correspondem a d(A)20+d(T)2~-0, H(A)20(T)20-0, d(A)20+d(T)20- 100 e H(A)~o(T)~o- 100, 

respectivamente. 

Em algumas aplicações, como as destacadas por uma seta na Figura 4.14(b), foi 

possível a visualização do deslocamento dos tubos pelo gel. 



4.3.2 Mudanças na absorção óptica do DNA 

Zheng e colaboradores[81 propuseram por meio de trabalho teórico que a 

molécula de DNA se enrola ao longo do eixo do tubo por meio de interações não 

covalentes do tipo n-stacking (interações entre elétrons n). Sabe-se que este tipo de 

interação é muito importante em moléculas aromáticas e fundamentais para os ácidos 

nucléicos. São estas interações que estabilizam a dupla hélice do DNA por meio da 

interação entre as nuvens n dos pares das bases nitrogenadas adjacentes. 

Interações de n -stacking podem ser identificadas pela espectroscopia de 

absorção no UV-Vis, em geral o 71: -stacking provoca o efeito de hipocromismo na 

região espectral onde interações n-n* são responsáveis pela absorção. No caso do DNA 

a hipocromicidade é sempre observada na região de absorção em torno de 260nm 

referente à absorção da transição n-n* no plano das bases nitrogenadas quando este se 

encontra na forma de fita dupla. Uma macromolécula de DNA na forma de fita dupla 

apresenta menor intensidade de absorção do que a soma das absorções das respectivas 

fitas isoladas. 

Na Figura 4.15 estão representados os espectros de absorção comparativos das 

moléculas de DNA usadas neste trabalho com as respectivas dispersões de SWNTs. 

Devido às absorções do DNA coincidirem com a região da absorção da banda n- 

plasmon dos nanotubos a interpretação da forma e intensidade da banda de DNA fica 

comprometida. Este problema foi resolvido adotando-se o método descrito recentemente 

na literatura por Hughes e colab~radores'~'. Os espectros representados em vermelho na 

Figura 4.15 representam o resultado da subtração dos espectros obtidos com DNA do 

espectro obtido para a dispersão com SDS. O SDS não apresenta absorção na região do 

DNA, e desse modo, com a subtração as contribuições dos nanotubos são atenuadas, 

possibilitando uma melhor compreensão das absorções do DNA. Na Figura 4.16 são 

mostrados para efeito de comparação os resultados obtidos por Hughes c colaboradores. 
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Figura 4.15: Espectros de absorção na região de absorção das bases 

nitrogenadas do DNA para: (a) d(T)20, (b) d(A)20, (C) d(C)zO, (d) d(A)20d(T)20 e (e) 

d(GT)lo. Os espectros em preto são referentes ao DNA puro. Os espectros em vermelho 

correspondem aos espectros dos híbridos SWNT-DNA, dos quais foram subtraídas as 

contribuições das absorções dos SWNTs nesta região. 

Quando uma molécula absorve luz num certo comprimento de onda, um 

momento de dipolo elétrico transitório é formado na espécie e este dipolo induz a 

formação de outro dipolo na direção oposta, afetando a vizinhança ligada a ele. No caso 

do DNA, a absorção de luz pelas bases nitrogenadas leva à formação de dipolos em 

direções distintas, representados esquematicamente na Figura 4.17. Cada base 

nitrogenada absorve nos valores de h listados abaixo '73601: 



Base h 

A 206,255 e 266 

T 205 e 265 

C 212,228 e 269 

G 199,248 e 275 

Dessa forma o pico de absorção observado corresponde à soma destas 

contribuições. Alterações nas intensidades das absorções nos valores de h acima 

referidos, podem, portanto, dar indícios da interação das bases com o nanotubo e das 

posições relativas das bases com o eixo do nanotubo. 

Como os espectros apresentados não estão normalizados, esta discussão não será 

conduzida em termos de diminuição da intensidade absoluta, mas apenas das 

intensidades relativas. 

Timina e Adenina 

Observa-se na Figura 4.15 (a) que houve uma mudança na intensidade relativa 

dos picos, para dT puro o segundo pico é mais intenso e no híbrido as intensidades são 

próximas. Observa-se também que o segundo pico apresenta um pequeno deslocamento 

para o vermelho. Para dA não foram observadas diferenças entre os dois espectros. 

Estes dois resultados não concordam com os resultados apresentados por Hughes e 

colaboradores para dA e para dT. Estes autores observaram um deslocamento para o 

vermelho e uma diminuição na intensidade em 225 nm para dA e não observaram 

alterações para dT. 

Citosina 

Já para dC os resultados de Hughes concordam com os resultados obtidos neste 

trabalho. Como pode ser visto na Figura 4.15 (c), observa-se o desaparecimento da 

absorção a 228 nm com a formação do híbrido. 

Sequência GT 

Para d(GT)lo observou-se uma clara mudança no perfil do espectro do híbrido, 

com um alargamento do pico e deslocamento para o vermelho. Este comportamento 

leva à interpretação de que estas alterações são devidas a interações da guanina com o 

tubo, uma vez que o deslocamento para o vermelho é mais acentuado do que o 

observado em dT e muito próximo daquele observado por Hughes e colaboradores para 

dG-SWNT. 



As mudanças observadas nos espectros são característicos de hipocromicidade 

devido ao n-stacking em moléculas de DNA, comprovando que a interação com o 

SWNTs ocorre por meio desta interação. Como sugerido teoriamenteLp5' e comprovado 

por Hughes et al., cada base apresenta um alinhamento planar preferencial na superfície 

do tubo, proporcionando uma maior ou menor interação. Na Figura 4.17 reproduzimos o 

alinhamento das bases proposto por Hughes e colaboradores. 

Figura 4.16: Espectro de absorção dos homopolímeros puros (em vermelho) e dos 

híbridos com SWNTs (em azul), reporados por Hughes e colab~radores'~'. No topo de 

cada figura está representada a base nitrogenada corresponde com a indicação do 

comprimento de onda da transição óptica do dipolo. 

Figura 4.17: Esquema de alinhamento das bases ao longo do eixo do tubo proposto por 

Hughes e colaboradore~'~~. As setas verdes indicam a orientação do momento de dipolo 

transitório formado num determinado comprimento de onda. 



Para o DNA d(GT)lo estudou-se também a interação deste com SWNTs AE- 

COOH, LA e LAp, como representado na Figura 4.18. As dispersões AE-COOH(GT)lo- 

O, LAp(GT) lo-O, H(GT)lo-O e H(GT)lo- 100 apresentadas neste gráfico encontram-se 

dialisadas, ou seja, sem a presença de DNA livre no meio. 
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Figura 4.18: espectros de absorção para as dispersões AE-COOH(GT)io-Od em 

vermelho, LAp(GT),o-Od em verde, LA(GT),o-O em rosa, H(GT),o-Od em azul escuro, 

H(GT)lo-lOOd em azul claro e o DNA puro d(GT),o em preto. 

Observa-se pela Figura 4.18 que a interação com HiPco e LAp foi semelhante, 

no entanto para LA o pico de absorção do DNA não apresentou nenhuma alteração, o 

que condiz com o resultado de dispersabilidade, já que a dispersão para LA 

praticamente não ocorreu. Já para o AE-COOH houve uma boa dispersão, porém o pico 

de absorção do DNA também apresenta perfil muito semelhante ao DNA puro, 

indicando que a interação neste caso ocorreu de maneira diferente. 



4.3.3 Estudo conformacional da molécula de DNA por Dicroísmo Circular 

Outro estudo realizado neste trabalho, que ainda não se encontra reportado na 

literatura, é o estudo da conformação do DNA ao se enrolar em torno do tubo. 

Li e colaboradores reportaram em dois trabalhos distintos 180 e 811 mudanças 

conformacionais no DNA após interação com SWNTs. Estes autores demonstram, por 

exemplo, que o nanotubo estabiliza fitas complementares de DNA na forma de fita 

dupla e tripla e induz a transição B-A do DNA em solução[811. Nos dois trabalhos o 

SWNT utilizado foi sintetizado por arco elétrico e encontrava-se carboxilado. Li e 

colaboradores descrevem que a interação entre o nanotubo e DNA não é to tipo n- 

stacking e sugerem que a interação ocorre entre o nanotubo e a região major groove do 

DNA. 

Sequência GT 

Na Figura 4.19 são apresentados os espectros de dicroísmo circular (espectros 

CD) das dispersões dos seguintes parâmetros investigados: tamanho do DNA d(GT)n, 

potencial iônico do meio e pH. O DNA livre (curvas em alaranjado), mostra um perfil 

característico da conformação B com a hélice no sentido horário (levógiro). 

Obs.: Como as formas conformacionais A, B e Z são definidas para duplas 

hélices e acreditamos, de acordo com os resultados deste trabalho e de outros autores, 

que d(GT)n apresenta-se na forma de fita simples, usaremos doravante os termos "LB, 

1A e lZ"(sendo 1 derivado do termo em inglês like). 
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Figura 4.19: Espectros CD das dispersões de HiPco com d(GT)n com os seguintes 

parâmetros investigados (a) potencial iônico do meio em pH 7,4; (b) tamanho do DNA 

d(GT)n no pH7,4 e [NaCl] = 0,26 rnol.~.' e (c) variação do pH com o DNA d(GT)io 

sem adição de NaC1. 

Este resultado está de acordo com a literatura, pois a hélice no sentido horário é 

a forma mais estável do DNA nas condições fisiológicas '601. Contudo um resultado 

muito interessante foi visto por meio desta técnica, após a interação com os SWNTs. 

Observa-se que para todas as dispersões o perfil do espectro apresentou-se invertido em 



relação ao DNA livre, o que caracteriza a mudança da hélice do sentido horário para o 

anti-horário, e ainda, que a forma da curva indica a conformação ZB para o DNA 

enrolado no nanotubo . Este resultado contradiz o que foi descrito recentemente por 

Heller e ~olaboradores"~~ e publicado durante a realização desta dissertação. Estes 

autores reportam que ocorre uma mudança conformacional da sequência d(GT)l5 

complexada a nanotubos HiPco após a adição de cátions divalentes à dispersão. Os 

resultados foram explicados, assumindo-se que o DNA na forma de dupla hélice, 

enrola-se inicialmente em torno do nanotubo na conformação B (sentido horário), 

mudando para a conformação Z (sentido anti-horário) com a adição dos cátions 

divalentes. Os autores não mostraram, entretanto, o espectro CD da dispersão antes da 

adição dos cátions que poderia comprovar que a mudança de sentido não depende da 

adição destes cátions. O efeito de inversão foi visto aqui para dispersões obtidas no 

mesmo pH e concentração salina por eles utilizada. 

Ainda em relação ao DNA d(GT)n, são apresentados, na Figura 4.20, os 

resultados de CD para os outros tipos de SWNTs utilizados. 
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Figura 4.20: Espectros de dicroísmo circular para as dispersões dos nanotubos AE- 

COOH (azul), HiPco (preto), LAp (verde) e LA (vermelho) com d(GT)lO (laranja) em 

pH7,4, sem adição de sal. 



Observamos que apenas a dispersão com HiPco promoveu a inversão total do 

espectro e que para LAp aparentemente existe uma mistura das formas nos sentidos 

horário e anti-horário. 

No caso do LA, como a dispersabilidade foi muito baixa, acreditamos que a 

resposta do dicroísmo é dominada pelo DNA livre presente no meio. 

Já para AE-COOH, a não inversão do sentido da hélice indica que a interação do 

DNA com tubos fortemente carboxilados ocorre de forma bem diferente daquela 

observada para os outros SWNTs estudados. Uma possibilidade é que a interação neste 

sistema ocorra por meio de fortes interações eletrostáticas entre as carboxilas e as bases 

nitrogenadas, caracterizando uma ligação iônica e não por n-stacking entre as bases e os 

SWNTs. Para investigar esta hipótese, adicionamos NaCl à dispersão, pois a interação 

das carboxilas com ~ a '  deve ser preferida frente à interação com as bases. Observou-se 

que a dispersão precipitou rapidamente. O mesmo não ocorreu para dispersões de HiPco 

em DNA na mesma concentração de nanotubo. A precipitação com Na' foi verificada 

também para o nanotubo carboxilado disperso em H20, porém com uma concentração 

quatro vezes menor de NaC1. Atribui-se a necessidade de maior quantidade de NaCl 

para precipitar a dispersão com DNA à presença dos grupos fosfatos que também 

interagem com o íon sódio. 

A fim de se verificar a influência do DNA livre nos espectros CD, algumas 

dispersões foram dialisadas e as medidas de dicroísmo repetidas. 

Na Figura 4.21 estão representadas as comparações para os espectros de 

dicroísmo antes e depois da retirada do DNA livre para as dispersões: (H(GT),o-O, 

H(GT) 10- 100, LAp(GT) 0-0 e AE-COOH(GT) o-0). 
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Figura 4.21: Espectros das dispersões (a) H(GT)10-100 e (b) LAp(GT)lO-O antes e 

depois dos ensaios de diálise. A curva em laranja representa o espectro para o DNA 

puro, as curvas em vermelho, os espectros das dispersões antes da diálise, e as curvas 

em azul, das dispersões após diálise. 

Com a retirada do DNA livre não foram observadas mudanças no espectro para 

AE-COOH(GT)io-Od. Para as outras dispersões a única alteração vista nos espectros foi 

a melhor definição da curva para o LAP(GT),~-O, como representado na Figura 4.21 (b). 

Estes resultados confirmam que tanto o nanotubo HiPco como o LAp induzem a 

mudança de sentido da hélice do DNA. 

Após a diálise os espectros de absorção das dispersões dialisadas foram medidos 

novamente e verificou-se que não ocorreram modificações nas absorções dos 

nanotubos. Porém, para o LAp, verificou-se uma melhora na resolução dos picos de 

absorção como ilustrado na Figura 4.22. 
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Figura 4.22: Comparação dos espectros de absorção para a dispersão de LAp com 

d(GT)lO antes e depois da retirada do DNA livre. 

Homopolímeros 

Os espectros obtidos com os homopolímeros d(T)20, d(A)20 e d(C)20 e a mistura 

d(A)20 : d(T)20 são mostrados na Figura 4.23. 

Para as sequências livres, pode-se observar que d(T) apresenta melhor 

intensidade e resolução do espectro CD do que d(A) e d(C) evidenciando maior 

estabilidade da hélice. Após a interação, a situação se inverte. d(A) e d(C) ganham 

estrutura, e d(T) perde. Como adenina e citosina mostraram também alta 

dispersabilidade dos nanotubos e timina, baixa dispersabilidade, estes resultados 

mostram que a organização da hélice em torno dos tubos favorece a dispersão. Na 

situação de força iônica muito elevada, todas as intensidades no CD diminuem, 

revelando baixa interação. 



Para a mistura das sequências complementares, d(A):d(T) (Figura 4.23 (d)), 

observa-se uma diminuição nas intensidades das bandas com a interação com S WNTs, o 

que indica que a estabilidade da dupla hélice é afetada, principalmente na presença de 

sal, que favorece a associação das fitas. Esta última condição apresentou baixíssima 

dispersabilidade, reforçando a hipótese aqui defendida de que a dispersão com fitas 

simples é mais favorável. 
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Figura 4.23: Espectro de dicroísmo circular para as dispersões de HiPco com os 

homopolímeros de DNA d(T)20 (a), d(A)20 (b), d(C)20 (C) e da com a mistura 

d(A)20d(T)zo (d), em pH8,6 e com e sem adição de sal. 

Quando se compara os resultados de dicroísmo com os resultados de 

dispersabilidade, observa-se um claro comprometimento entre estrutura do DNA e a 

dispersabilidade dos tubos. Em todos os parâmetros investigados, observou-se que a 

melhor estrutura apresentada no dicroísmo refletiu na melhor dispersabilidade dos 

tubos. 



4.3.4 Mudanças na conformação do DNA com adição de ~ g ~ '  

Como os resultados de dicroísmo obtidos neste trabalho conflitam com os 

resultados de Heller e colaboradores[071, investigou-se então o comportamento 

conformacional quando da adição de ao meio. De acordo com Heller na 

concentração de 0,24 mmo1.~-' de ~ g ~ '  ocorre a inversão completa do espectro de 

dicroísmo, ou seja, ocorre a transição entre a conformação dextrógira para a 

conformação levógira. Sabe-se que o Hg2+ intercala-se entre as bases do DNA, 

provocando a transição da conformação, o que causa sérios danos nas funções 

fisiológicas do DNA~~''. 

Na Figura 4.24 são mostrados os resultados de dicroísmo antes e depois da 

interação da dispersão da adição de mercúrio. 

Figura 4.24: Comparação entre os espectros de dicroísmo antes e depois da interação 

com das dispersões (a) AE-COOH(GT)io-O e (b) H(GT)lo-O e do DNA puro. 

Após a adição de ~ g ~ '  observa-se a clara inversão dos picos dos espectros para 

AE-COOH(GT)lO-d e para o DNA livre. Já para a dispersão com HiPco, que já 

apresentava a conformação levógira para o DNA observa-se que com o aumento da 

concentração de mercúrio o espectro diminuiu de intensidade. É bom ressaltar que o 

mercúrio foi adicionado às dispersões previamente dialisadas, ou seja, sem a presença 

de DNA livre no meio. 



4.4 Comparação entre SWNTs dispersos por DNA com SWNTs dispersos por 

outros agentes dispersantes 

Nesta seção será feita uma comparação das dispersões aquosas de nanotubos tipo 

HiPco em DNA e em outros agentes dispersantes. A dispersão com DNA usada na 

comparação foi H(GT)lo-O. 

Todos os agentes dispersantes testados foram eficientes para preparar suspensões 

estáveis. Entretanto pelas medidas de AFM e absorção óptica, pôde-se verificar que a 

quantidade de nanotubos isolados variou de sistema para sistema. A estabilidade com o 

tempo (escala de meses) também variou e foi menor para suspensões em SDS, as quais 

periodicamente apresentam uma pequena floculação. As dispersões com DNA em geral 

são muito estáveis, com exceção da amostra com poly dA que, após diálise, apresentou 

rápida floculação. 

Na Figura 4.25 são mostradas imagens representativas de AFM das dispersões 

depositadas em substratos de Si/Si02 funcionalizados. Pôde-se observar pela análise 

destas imagens, bem como de outras não mostradas, que os segmentos de DNA 

investigados e o colato de sódio levaram à obtenção de muitos SWNTs isolados, como 

ilustrado nas Figuras 4.25(c) e 4.25(d). Pôde-se também observar claramente que os 

tubos dispersos com DNA apresentaram alturas maiores do que os dispersos com colato, 

evidenciando a presença da macromolécula enrolada em torno do tubo que não é 

removida com a etapa de lavagem em H20. 

Já na dispersão preparada com SDS (Fig. 4.30(a)), observou-se alta concentração 

de pequenos feixes de SWNTs e baixa concentração de tubos isolados. Este mesmo 

comportamento foi observado no caso do NaDDBS, com a diferença, contudo, de que 

para este último, a extensão da desagregação foi maior. Como indicado por setas na Fig. 

2.30(b) é possível visualizar, neste caso, vários feixes se dividindo em nanotubos 

individuais, gerando configurações do tipo Y. Outra diferença entre estes dois 

surfactantes foi a grande quantidade de material que ficou retido em torno dos tubos 

quando o NaDDBS foi usado. No caso da carboximetilcelulose (Na-CMC), embora a 

absorção no NIR tenha indicado a presença de alta concentração de tubos isolados, uma 

boa análise por AFM não foi possível, uma vez que poucos tubos se fixaram ao 

substrato de Si/Si02 funcionalizado com aminosilano (APTES), como ilustrado na Fig. 

2.30(e). 



Figura 2.25: Imagens de AFM de SWNTs tipo HiPco depositados a partir de dispersões 

com: a) SDS, b) NaDDBS, c) DNA, d) NaC e e) Na-CMC. As barras correspondem à 

escala de 1 pm. 

Na Figura 4.26 são apresentados os espectros de absorção NIR dos sistemas 

estudados. Os espectros foram deslocados verticalmente para facilitar a comparação. 

Em todos os casos, foram observados picos de absorção dos nanotubos, indicando a 

presença de tubos isolados. 

A análise química por EDS das dispersões Joculadas ou secas em substrato 

(Figura 2.27) revelou que alguns agentes dispersantes também colocam em suspensão 

partículas de impurezas. Este é o caso do SDS, por exemplo, que leva para a dispersão 

partículas de Fe, provavelmente presas nos agregados, além de contaminantes como C1, 

Si, P, K e Ca. Já o Na-CMC, embora não disperse partículas catalisadoras, introduz uma 



série de contaminantes que não estavam presentes anteriormente, o que em certos casos 

pode limitar seu uso como dispersante. No material dispersado com NaDDBS foi 

constatada a presença de S e Na (do surfactante) e contaminação de P e Si. Vale 

ressaltar, contudo que neste caso foi analisada a solução seca diretamente em substrato, 

a qual contém grande excesso de surfactante. No material dispersado com o NaC, além 

de Na e C1, que já eram esperados, observou-se ligeira contaminação por Si. 

Finalmente, a dispersão com DNA mostrou alto grau de pureza, tendo sido detectados 

apenas os picos de C, O e Na e C1, do cloreto de sódio adicionado durante o processo de 

dispersão. 

Influência dos agentes dispersantes nas energias de transição óptica 

A Figura 4.28 ilustra o efeito do ambiente nas propriedades ópticas dos SWNTs. 

Como colocado anteriormente, tem sido demonstrado que as transições ópticas em 

nanotubos de carbono possuem natureza excitônica [96-ioa1, ou seja, os valores 

observados experimentalmente para Ei; correspondem às energias de formação de 

êxcitons opticamente ativos ou a transições entre níveis de êxcitons. Sendo assim, as 

energias de transições podem ser escritas como a diferença da energia entre as 

singularidades de van Hove nas bandas de valência e de condução de índices i (EVH,ii), 

subtraída da energia de ligação do éxciton associado a esta transição : 

Eii = E v H , ~ ~  - Eb,i (Eq 4.03) 

Ambos os termos são dependentes da constante dielétrica efetiva (cef), ou seja, 

da constante dielétrica que efetivamente blinda os êxcitons formados. Quanto maior o 

valor de cef, maior a energia de ligação do éxciton e, conseqiientemente, menor a 

energia E;; ~ b s e r v a d a ' ~ ~ ' .  

Além da interação coulombiana entre o par elétron-buraco (éxciton), tem sido 

demonstrado que o valor de Eii depende também das forças de repulsão entre o par 

elétron-elétron (E,~,)"~"~", forças que se tornam especialmente importantes em 

sistemas de baixa dimensionalidade como os nanotubos de carbono. Esta interação 

repulsiva também depende da blindagem do meio. Ao contrário da interação 

coulombiana, a repulsão elétron-elétron tende a aumentar os valores de Eii e 

considerando esta correção, a expressão da Eq. 4.03 pode ser reescrita como: 

Eii = EVH,ii - Eb,i + (Eq. 4.04) 

Em muitos casos, principalmente para nanotubos de diâmetro maior que 1,2nm, 

os dois efeitos (éxciton e repulsão elétron-életron) se cancelam parcialmente, fato que 



explica o sucesso dos cálculos de Eii por modelos simples que não levavam em conta 

estes efeitos de muios corpos'1021 

Embora os desvios sejam pequenos, da ordem de meV, diferenças nos valores de 

Eii para SWNTs em diferentes ambientes têm sido documentados por vários autores 18103- 

'O6' .  Os maiores desvios são observados para E l l  e mostram dependência com o 

diâmetro e a quiralidade do tubo'103'. Os desvios podem ser batocrômicos (menor 

energia) ou hipsocrômicos (maior energia) dependendo do balanço entre os valores de 

Eb,i e E,-,. 

Os deslocamentos em energias de transições ópticas podem ser utilizados para 

caracterizar mudanças em moléculas adsorvidas nas superfícies de nanotubos de 

carbono. Strano e colaboradores demonstraram, por exemplo, que o monitoramento dos 

deslocamentos de Ell  do nanotubo (6,5) pode ser utilizado para detectar alterações na 

concentração de P-D-glicose adsorvida na superfície do tubo"4', bem como a 

hibridização de segmentos complementares de D N A " ~ ~ ' .  
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Figura 4.26: Espectros de absorção no UV-Vis de SWNTs tipo Hipco dispersos em 

soluções aquosas de diferentes agentes dispersantes. 



-- 

Figura 4.27: Microanálise por EDS de SWNTs tipo HiPco como recebido ( T e  após 

dipersão em: b) SDS; (c) DNA, (d) Na-CMC, (e) NaC e (f) NaDDBS. Antes das 

medidas as dispersões (b)-(e) foram floculadas e a dipersão (f) foi seca diretamente em 

substrato. 

Deslocamentos claros nos valores de E, ,  também foram observados no estudo 

deste trabalho para nanotubos tipo HiPco em contato com moléculas de SDS, colato de 

sódio e DNA, como mostrado pelos espectros da Figura 4.28. 

É interessante conduzir esta discussão tendo a dispersão com SDS como ponto 

de referência, uma vez que este é, sem dúvida, o agente dispersante mais amplamente 

utilizado em medidas ópticas, bem como o meio mais usado para a construção de 

gráficos e tabelas experimentais de Eii [28,23-251 
, Observa-se um deslocamento para 

valores maiores de comprimento de onda, ou seja, menores valores de energia 

(deslocamento batocrômico, ou deslocamento para o vermelho), quando passamos da 

dispersão com SDS para as dispersões com colato e DNA, sendo os deslocamentos 

batocrômicos maiores para o DNA. 



Comprimento de onda (nm) 

Figura 4.28: Comparação entre os espectros de absorção óptica na região do NIR das 

dispersões de SWNTs tipo HiPco em: (a) SDS, (b) colato de sódio (NaC) e (c) DNA. Os 

espectros foram normalizados pelo pico a 731,25nm para facilitar a comparação dos 

deslocamentos nos valores de El  1. 

Como a interação dos SWNTs com as três moléculas são de natureza 

hidrofóbica, pode-se considerar que a constante dielétrica das regiões de cada uma 

destas moléculas em contato com os tubos têm valores bem próximos a 2, valor típico 

de moléculas orgânicas apolares'181, fato que não explica as diferenças observadas. Os 

resultados podem ser interpretados, entretanto, em termos de alterações no grau de 

recobrimento dos nanotubos nos diferentes sistemas. Um maior recobrimento diminui a 

constante dielétrica efetiva (E,~), uma vez que diminui a fração da superfície dos tubos 

em contato com as moléculas de água. De uma forma bem geral, podemos considerar 

que ~ , f  é dada pela expressão: 

Eef = a ESDS, NaC, DNA + (1-a) &H20 (Eq.4.05) 

Onde a é a fração da superfície do nanotubo recoberta e ESDS, NaC, DNA - 2 e &H20 

= 78, representam as constantes dielétricas dos dispersantes e da água, respectivamente. 

Com o aumento da fração recoberta, a constante dielétrica efetiva diminui, 

provocando um aumento na energia de ligação do éxciton e, conseqüentemente, uma 

diminuição dos valores de E l l  (Eq.4.04). Considerando que o desvio negativo 

provocado pelo aumento da energia de ligação do éxciton supera o desvio positivo da 



repulsão elétron-elétron (que também muda com E,~), pode-se concluir que a fração de 

superfície coberta aumenta na seguinte ordem: SDS colato DNA. Ou seja, o 

enrolamento das moléculas de DNA em torno dos nanotubos resulta em um maior 

recobrimento da superfície dos mesmos quando comparada com a adsorção das outras 

moléculas. 

Observa-se também, que as variações aumentam para valores menores de E11 

(maiores valores de h). Esta observação é mostrada no gráfico da Figura 4.29 que 

relaciona as diferenças ~Ecol,to~sDs e AEDNA-SDS entre os valores de Ei1 para coiato e 

DNA, respectivamente, em relação ao SDS, em função de El  1. Para a construção deste 

gráfico foram tomados os picos claramente identificados nos espectros, seguindo-se um 

perfil de picos que se mantém essencialmente o mesmo nos três sistemas. A tendência 

observada pode estar refletindo uma relação com o diâmetro dos tubos, uma vez que E, 1 

diminui com o aumento do diâmetro. Entretanto, como cada pico observado nos 

espectros de absorção é resultado da contribuição de vários tubos de diâmetros 

diferentes, esta relação não pode ser feita sem uma análise mais detalhada. 

Deslocamentos de E l l  entre os três sistemas foram também claramente observados em 

medidas de fotoluminescência (não mostradas neste trabalho), técnica mais adequada 

para um estudo deste tipo. Estes resultados motivaram um estudo paralelo que está 

sendo realizado por outra pessoa do nosso grupo de pesquisa. 
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Figura 4.29: Deslocamentos batocrômicos observados nos valores de E11 para 

dispersões com colato de sódio (AEcolato-s~s) e DNA (AEDNA-SDS) em relação à dispersão 

com SDS em função de El  1. 
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4.5 Raman 

O estudo por espalhamento Raman das dispersões com DNA foi apenas iniciado. 

Para este estudo foram selecionadas as dispersões de HiPco com a sequência GT na 

forma líquida e após secagem em substrato. Os espectros destas dispersões foram 

comparados ao material de partida no qual os nanotubos estão em feixes. A associação 

dos modos de vibração com os diferentes SWNTs presentes nas amostras foi possível 

graças a trabalhos anteriores importantes, nos quais a composição de amostras HiPco foi 

determinada por fotoluminescência~231 e espalhamento Raman [28,25, 109,1101 

Para ajudar os leitores, na Figura 4.30 é mostrada, de forma detalhada, a região do 

gráfico Kataura que pode ser acessada com as duas linhas de laser usadas neste estudo: 

a linha verde, 5 14,5nm (2,41 eV), e a linha vermelha, 647,lnm (1,92 eV). São listados 

também na Tabela 4.4 os valores experimentais de Eii e da frequência do modo de 

respiração radial, CORBM, obtidos por Fantini e co~aboradores '~~~ para SWNTs HiPco 

dispersos em solução aquosa de SDS. Para facilitar a análise, o gráfico da Figura 4.3 1 é 

dado em função da frequência dos modos radiais ao invés do inverso do diâmetro dos 

tubos (d,), usando a relação abaixo determinada na Ref. [28] 

%BM (cm-') = 2 1 8/dt (nm) + 17 (Eq. 4.06) 

Com base nestes dados, com a linha 514,Snm esperamos observar na região de 

baixa frequência (-190 cm-') os nanotubos semicondutores (15,2) elou (14,4) (2n+m= 

32) e na região de alta frequência do espectro RBM, nanotubos metálicos. Com a linha 

647,lnm, a situação se inverte. Os nanotubos metálicos (família 2n+m=30) são vistos 

na região de baixas frequências e nanotubos semicondutores na região de alta 

frequência. Como os dados correspondem a nanotubos individuais dispersos em SDS, as 

condições de ressonância devem variar para o HiPco de partida, onde os nanotubos 

estão agregados em feixes. Como dito anteriormente, a agregação diminui os valores de 

Eii de um determinado nanotubo (n,m) e alarga sua janela de ressonância. Desta forma, 

os tubos podem entrar ou sair de ressonância a medida que o estado de agregação muda 
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Figura 4.30: Gráfico Kataura dado em termos de Eii vs. CL)RBM expandido na região entre 

1,8 e 2,6 eV. Os números entre parênteses correspondem aos índices (n,m) e os números 

entre parênteses às famílias (2n+m) de SWNTs. Nanotubos metálicos estão 

representados em vermelho e nanotubos semicondutores, em azul (tipo S l )  e em verde 

(tipo S2). Os valores de Eii foram tirados da ref. I3l1 e convertidos em valores de 

frequência dos modos radiais, usando a rela~ão: CL)RBM (cm-')= 218/dt(nm) + 17 1281. 

As Figuras 4.31 e 4.32 apresentam os espectros Raman na região dos modos 

radiais, obtidos com as duas linhas de laser, para a dispersão H(GT)io-OpH=8,6, a 

mesma dispersão seca e o nanotubo de partida. Todos os modos radiais observados 

puderam ser indexados com base nos dados da Tabela 4.4. Os espectros correspondentes 

na região tangencial são mostrados nas Figuras 4.33 e 4.34. 



Tabela 4.4: Valores experimentais de Eii (eV) e ~ B M  (cm-') reportados na ref. 28, 

obtidos por RRS para nanotubos (n,m) presentes na dispersão de nanotubo HiPco 

SWNTs em solução aquosa de SDS 

- - 

a Este nanotubo pode ser indicado também como (14,4). 



Nos espectros obtidos com a linha 514,5nm (Figura 4.31), foi verificado um 

deslocamento claro dos modos radiais dos nanotubos metálicos para valores maiores de 

frequência na dispersão com DNA quando comparada ao material de partida. Os 

deslocamentos são da ordem de -5cm-'. Para os nanotubos semicondutores a 

comparação de frequência não pôde ser feita, uma vez que na amostra em feixes os 

semicondutores medidos pertencem à família (2n+m)=29 e na dispersão, à família 

(2n+m)=32. Em ambos os casos, os tubos não estão em boas condições de ressonância. 

O aumento de intensidade do modo associado ao nanotubo (9,3) em relação ao nanotubo 

(8,5) e o desaparecimento do modo do tubo (14,l) na dispersão em relação ao material 

de partida, resultam também de mudanças nas condições de ressonância destes 

nanotubos nos dois ambientes. 

Nos espectros obtidos com a linha 647,lnm (Figura 4.32), não foram observados 

deslocamentos dos modos radiais de nanotubos semicondutores entre a amostra sólida 

e dispersa com DNA. O desaparecimento do pico em 220 cm-' , indexado ao tubo (13,l) 

e o aumento de intensidade dos modos associados aos nanotubos (7,5) e (7,6) em 

relação ao tubo (10,3) devem-se à mudanças nas condições de ressonância com a 

dispersão. Por outro lado, verificamos forte diminuição em intensidade dos modos - 
200 cm-' associados a nanotubos metálicos da família (2n+m)=30 que não podem ser 

explicados da mesma forma, visto que estes tubos deveriam estar em melhores 

condições de ressonância na dispersão do que no material de partida. Esta observação 

está em acordo com recentes resultados publicados por Fantini e colaboradore~'~~' ,  onde 

uma menor concentração de tubos metálicos foi encontrada na dispersão de SWNTs 

CoMoCAT em DNA quando comparada à dispersão do mesino material em SDS. 

Como pode ser observado na Figura 4.32, quando a dispersão é seca, a resposta 

dos tubos metálicos aumenta ligeiramente, indicando que, além da seletividade, outros 

fenômenos, como grau de agregação e interação com o DNA, podem estar provocando a 

diminuição da intensidade destes modos. 

Ainda em relação aos espectros obtidos com a linha 647,lnm, verificamos que, 

com a dispersão, o modo radial do tubo ( 7 3 )  tem um aumento de intensidade maior do 

que do tubo (7,6) em relação ao tubo (10,3) que é mais intenso na amostra em feixes. 

Estes tubos na dispersão com SDS têm o mesmo valor de (= 1,92 eV), em perfeita 

sintonia com a energia do laser. Esta observação mostra que os efeitos do ambiente são 

diferentes para semicondutores dos tipos S1 e S2. 



A análise dos espectros na região tangencial revela também diferenças nos 

SWNTs dispersos e agregados. Nos espectros obtidos a 5143 nm, verificamos com a 

dispersão o desaparecimento da contribuição de baixa frequência, geralmente ajustada 

com a função assimétrica e alargada Breit-Wigner-Fano (BWF). O modo BWF, 

atribuído inicialmente ao acoplamento de fônons com os elétrons de condução no nível 

de Fermi em nanotubos  metálico^'"^^, é hoje motivo de grande debate e sua origem 

ainda não está esclarecida. Tem sido demonstrado que o modo BWF está relacionado à 

interação entre tubos, quando organizados em feixes, sendo, portanto, sensível ao grau 

de agregação 1114, 1151 . Blackburn et a1.11161, entretanto, demonstraram recentemente que 

mesmo nanotubos individuais próximos a grupos doadores de elétrons também 

apresentam este modo. O fato foi associado a uma redistribuição de cargas nos 

nanotubos devido à presença das moléculas adsorvidas o que levaria a um aumento na 

densidade eletrônica na superfície dos tubos (mesmo sem transferência real de carga). 

Moléculas retiradoras de elétrons, por outro lado, provocariam uma uma diminuição da 

densidade de elétrons na superfície dos tubos e, conseqüentemente, do modo BWF. 

Acreditamos que os dois fatores (desagregação e diminuição da densidade eletrônica na 

superfície) contribuem para o desaparecimento da contribuição BWF aqui observada. 

Em discordância com os resultados publicados por Karachevtsev et a1.'1'51 não 

observamos deslocamento do pico em 1589 cm", associado à componente G+ do modo 

tangencial de nanotubos metálicos e semicondutores. Um desvio positivo de 1,6 cm-' , 

visto por estes autores, foi atribuído a uma possível transferência de carga dos 

nanotubos para o DNA. 

Nos espectros obtidos a 647,lnm verificamos, como no caso anterior, que a 

dispersão dos nanotubos em DNA leva ao desaparecimento do modo BWF, bem como 

da componente G- dos nanotubos semicondutores. Estes modos aumentam ligeiramente 

na dispersão seca, indicando que o fenômeno está associado a outros fatores além da 

seletividade. 
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Figura 4.31: Espectro Raman na região dos modos radiais, obtidos com Elaser = 2,41 eV 

(5 14,5 nm) para nanotubos HiPco antes e após a dispersão com DNA 
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Figura 4.32: Espectro Raman na região dos modos radiais, obtidos com Elaser = 1,92 eV 

(647,l nm) para nanotubos HiPco antes e após a dispersão com DNA Os espectros 

2n+m = 30 

C 

foram normalizados em relação ao modo do tubo (73). 
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Figura 4.33: - Espectro Raman na região dos modos tangenciais, obtidos com Elaser = 

2,41 eV (514,5 nm) para nanotubos HiPco antes e após a dispersão com DNA Os 

espectros foram normalizados em relação ao pico em 1589 cm-'. 
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Raman na região dos modos tangenciais, obtidos 

2,92 eV (647,l nm) para nanotubos HiPco antes e após a dispersão com DNA Os 

espectros foram normalizados em relação ao pico em 1589 cm-' e deslocados 

verticalmente. 



5 Conclusão 

Este trabalho foi consagrado ao estudo da interação em solução aquosa de 

segmentos curtos de DNA com nanotubos de carbono de parede única (SWNTs) por 

diversas técnicas. 

Com os resultados aqui obtidos demonstramos, pela primeira vez, evidências 

experimentais de que a interação entre SWNTs e sequências d(GT), só ocorre acima de 

uma força iônica mínima. Este comportamento indica que a organização do DNA em 

torno do tubo na forma de hélice é necessária para que a interação se efetive. Com a 

adição de NaC1 ao sistema, a repulsão entre os grupos fosfatos do DNA foi reduzida 

devido à blindagem de suas cargas negativas pelos cátions ~ a + ,  favorecendo a formação 

da hélice e a interação entre as duas moléculas. Acreditamos que a conformação 

helicoidal possibilita que as bases nitrogenadas se posicionem de forma paralela à 

superfície dos tubos, maximizando a interação entre as nuvens n: dos dois materiais, a 

qual é responsável pela grande estabilidade dos híbridos formados. 

Através de medidas de dicroísmo circular (CD) mostramos que as sequências 

GT invertem a direção da hélice, do sentido horário para o anti-horário, ao se ligarem ao 

nanotubo, provando que as interações DNA-SWNT guiam a organização helicoidal da 

biomolécula. Mostramos, entretanto, que a conformação assumida pelo DNA depende 

fortemente da presença de grupos químicos na superfície dos SWNTs. Os espectros CD 

dos híbridos formados com nanotubos fortemente carboxilados, evidenciaram que a 

sequência GT se organizou de forma bem distinta daquela observada para os nanotubos 

sem funcionalidades. Neste caso, a inversão da hélice do sentido horário para o anti- 

horário só ocorreu depois da adição de HgC12 ao sistema. Como a molécula de DNA 

possui vários grupos que podem se ligar por meio de ligações de hidrogênio, sugerimos 

que a interação neste caso ocorre entre os grupos carboxilas dos nanotubos e as bases 

nitrogenadas do DNA. O fato de que a hélice não se inverteu na presença de grupos 

carboxilas, é mais uma evidência de que a interação direta das bases com o sistema n: 

dos SWNTs foi responsável pela mudança conformacional observada anteriormente. 

Estes resultados alertam para a necessidade de uma caracterização detalhada dos 

nanotubos de carbono usados em estudos de interação com DNA, que deve ser 

informada nos trabalhos publicados. 



Foi desenvolvida neste estudo uma metodologia para medir a concentração de 

nanotubos de carbono colocados em suspensão, baseada em medidas de espectroscopia 

de absorção óptica de uma dispersão de SWNT em solução aquosa de colato de sódio. A 

quantidade inicial de SWNTs foi avaliada medindo-se a massa obtida, após a retirada do 

surfactante por diálise. Mostramos que as dispersões obedecem a Lei de Beer na faixa 

de concentração estudada, o que possibilitou o cálculo do coeficiente médio de extinção, 

valor necessário para estimar a concentração das dispersões de DNA. Desta forma, 

pudemos estudar a influência da concentração inicial de NaCl na dispersabilidade dos 

nanotubos produzidos pelo método comercial HiPcoB em soluções aquosas de 

sequências Guanina-Timina, contendo 20, 60 e 90 bases, no pH fisiológico (pH=7,4). 

Todavia, em nenhum dos casos, foi possível estabelecer uma relação clara entre a 

concentração de NaCl inicial e a concentração de SWNTs dispersos. Este 

comportamento foi relacionado aos múltiplos processos de interação inter e 

intramoleculares que são ativados com a presença do sal, demonstrando a complexidade 

da interação e a necessidade de fixar as condições utilizadas na dispersão quando os 

resultados são comparados. A ocorrência de múltiplos processos de interação explica as 

mudanças mais acentuadas, tanto na resolução quanto nas intensidades relativas dos 

picos, que foram observadas com a concentração de sal nos espectros de absorção óptica 

da sequência com maior número de bases em relações aos espectros das sequências 

menores. 

Para os homonucleotídeos, os resultados de dicroísmo circular também indicam 

uma mudança na organização helicoidal das moléculas com uma pronunciada 

estruturação das hélices após a interação com SWNTs não funcionalizados. 

Medidas de eletroforese ein gel demonstraram que o DNA apresentava-se na 

forma de fita dupla apenas no sistema poli dAZ0:dTz0. Por medidas de absorção óptica, 

demonstramos que poli dA20:dT20 foi menos eficiente na obtenção de SWNTs em 

suspensão, o que sugere que a interação acontece preferencialmente com ssDNA. 

Foi demonstrado neste estudo, por meio de medidas de absorção óptica na região 

do infra-vermelho próximo para nanotubos metálicos e, por medidas de espalhamento 

Raman ressonante, para nanotubos semicondutores, que a interação com DNA provoca 

deslocamentos (AE) nas energias de transição óptica El1 maiores do que aqueles 

observados para os outros agentes dispersantes investigados. Os valores de AE para a 



transição El 1 de nanotubos semicondutores apresentaram uma relação com o diâmetro, 

aumentando à medida que o diâmetro dos tubos aumenta. 

Em concordância com resultados recentemente publicados, foi demonstrado por 

espectroscopia Raman que a intensidade dos modos radiais e BWF de SWNTs 

metálicos diminui após interação com o DNA, fato que pode indicar uma seletividade 

menor do DNA por nanotubos metálicos. Foi observado, entretanto, que as intensidades 

destes modos são parcialmente recuperadas na dispersão seca, revelando que outros 

efeitos, além da seletividade, provocam a redução destes modos. Com as medidas feitas, 

não foram observadas, entretanto, evidências de transferência de carga, como 

recentemente sugerido por outros grupos. 
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