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Resumo: Pontos Quânticos, também conhecidos como nanopartículas semicondutoras, são materiais avançados muito 
promissores em função de suas dimensões nanométricas e de suas propriedades de confinamento quântico. Uma das 
mais pesquisadas aplicações destes materiais, é o uso na medicina e em biologia celular e molecular, especialmente 
como detectores biológicos. Para este uso, é crucial que o procedimento de síntese seja baseado em rota aquosa e utilize 
estabilizantes biocompatíveis. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi a obtenção de pontos quânticos de sulfeto de 
cádmio (CdS) a partir de rota aquosa utilizando poli (álcool vinílico), PVA, como agente estabilizante, avaliando a 
influência do grau de hidrólise na obtenção das nanopartículas. Espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-
Vis) foi utilizada para detecção da formação das nanopartículas e avaliação das suas dimensões. Os resultados 
mostraram que o grau de hidrólise é crucial para a produção das nanopartículas semicondutoras em meio aquoso para 
posterior conjugação com biomoléculas tais como imunoglobulinas, proteínas, DNA e oligonucleotídeos. 
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Influence of Poly(vinyl alcohol) Degree of Hydrolysis in the Production of Quantum Dots for 

Bioconjugation  
Abstract: Quantum dots, also known as semiconducting nanoparticle, are promising zero-dimensional advanced 
materials because of their nanoscale size and their quantum confinement properties. One of the fastest moving and most 
exciting interfaces of nanotechnology is the use of QDs in medicine, cell, and molecular biology, especially as 
biological detectors. In the case of these applications, it is crucial QDs synthesis based on aqueous routes and  
biocompatible stabilizers. In this sense, the main goal of this study was to obtain cadmium sulfide quantum dots from 
aqueous route using poly(vinyl alcohol), PVA, as capping agent, evaluating the influence of polymer degree of 
hydrolysis in nanoparticle formation and stabilization. UV-Vis spectroscopy was used to detect quantum dots 
production and size. The results have shown that PVA degree of hydrolysis is a crucial parameter to be controlled in 
order to obtain semiconducting nanoparticles in aqueous media for conjugation with biomolecules such as 
immunoglobulins, proteins, DNS, and oligonucleotides.    
Keywords: quantum dots, poly(vinyl) alcohol, nanoparticles, bioconjugation 
 

Introdução  

Pontos quânticos (QDs- Quantum dots), também conhecidos como nanopartículas semicondutoras, 

são materiais avançados muito promissores em função de suas dimensões nanométricas e de suas 

propriedades de confinamento quântico. Uma das mais pesquisadas aplicações destes materiais é o 

uso na medicina e em biologia celular e molecular, especialmente como detectores biológicos [1].  

A obtenção destas nanopartículas pode ser realizada por diversas rotas, mas atualmente existe um 

grande interesse na obtenção destes materiais através de rotas aquosas em temperatura ambiente. 

Estas condições permitem a produção de partículas mais prontamente disponíveis para a 

bioconjugação [1]. Nestas condições o agente estabilizante tem papel fundamental no controle do 
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tamanho da partícula durante o processo de fabricação, bem como é crucial para a manutenção da 

estabilidade ao longo do tempo, impedindo o crescimento das partículas [2]. Além disso, os grupos 

funcionais disponibilizados por estes surfactantes podem ser utilizados para a conjugação com 

biomoléculas [3]. 

Alguns trabalhos recentes têm utilizado o poli(álcool vinílico), PVA, como agente estabilizante para 

a produção de pontos quânticos [4]. O PVA é um dos polímeros mais utilizados no mundo e é 

biocompatível [5]. O PVA é produzido a partir de polimerização por poliadição via radical livre do 

monômero acetato de vinila formando poli(acetato de vinila) (PVAc) seguida da reação de 

saponificação ou hidrólise deste polímero utilizando hidróxido de sódio. Nesta etapa, os grupos 

acetato do PVAc são substituídos pelas hidroxilas formando o copolímero poli (álcool vinílico-co-

acetato de vinila). O percentual molar de hidroxilas em relação ao número total inicial de grupos 

acetato representa o grau de hidrólise do polímero, que influencia diretamente as propriedades do 

PVA [5].  

O objetivo deste trabalho foi a obtenção de pontos quânticos de sulfeto de cádmio (CdS) a partir de 

rota aquosa utilizando poli(álcool vinílico), PVA, como agente estabilizante das partículas, 

avaliando a influência do grau de hidrólise do PVA na obtenção e estabilidade dos pontos quânticos 

formados. 

 

Experimental  

Tioacetamida (CH3CSNH2) e perclorato de cádmio hidratado (Cd(ClO4)2.6H2O) foram utilizados 

como fonte de enxofre (S-2) e cádmio (Cd+2), respectivamente. Foram selecionados dois poli(álcool 

vinílicos) com graus de hidrólise 99% (P99) e 88% (P88) e mesmo tamanho de cadeia (85.000-

124.000 g/mol). Todos os reagentes foram fornecidos pela Sigma-Aldrich, exceto o PVA de grau de 

hidrólise 88% que foi doado pela Celanese Chemicals. 

Após a dissolução do PVA e o preparo da solução dos precursores, 2 ml de PVA foram adicionados 

a 45 ml de água deionizada. Em seguida o pH foi ajustado para 11,75 com NaOH (1,0 mol.L-1) e 

foram adicionados lentamente 4 ml da solução de perclorado de cádmio (1,0 x 10-2 mol.L-1) e 2,5 ml 

da solução de tioacetamida (8x10-3 mol.L-1), sob agitação magnética em temperatura (23±2)oC. 
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Espectroscopia na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) foi utilizada para detecção da formação 

das nanopartículas e avaliação das suas dimensões imediatamente após o preparo e até 9 dias 

depois. Foi utilizado o equipamento Lambda EZ 210, Perkin Elmer, na faixa de comprimento de 

onda de 600 a 190 nm.  

Filmes moldados a partir das soluções de PVA foram caracterizados através de espectroscopia na 

região do infravermelho (FTIR) pela técnica de reflexão atenuada (ATR), na faixa de comprimento 

de onda de 4000 a 400 cm-1 (Spectrum 1000, Perkin Elmer). 

 

Resultados e Discussão  

Os espectros de FTIR obtidos para filmes moldados a partir da solução dos dois PVAs estão 

mostrados na Fig.1. A análise de espectros permite verificar a redução dos picos correspondentes ao 

grupo lateral acetato (-OCOCH3) e intensificação dos associados à hidroxila (-OH) com o aumento 

do grau de hidrólise do polímero [5]. 

 
Figura 1 – Espectros de FTIR obtidos para filme do (a) P88 e (b) P99. 
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As curvas de UV-Vis para partículas estabilizadas com P99 estão mostradas na Fig. 2A. Pode-se 

observar a ocorrência de absorção na faixa de comprimento de onda entre 440 e 450 nm, resultante 

da primeira transição ótica permitida do CdS entre o estado eletrônico da banda de condução e o 

“buraco” na banda de valência. A posição do pico está relacionada com a energia da banda proibida 

(Band gap, EQD) e com o tamanho da partícula. Para a obtenção destes parâmetros foram feitas as 

curvas que relacionam (αhν)2 com hν (Fig. 2B), onde α é o coeficiente de absorção nos 

comprimentos de onda correspondentes, calculados de acordo com a Eq. (1), h é a constante de 

Planck e ν é a frequência da radiação [3].  

α = (2,303*Absorbância)/comprimento da cubeta                                           (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (A)                                                                               (B) 

Figura 2 – (A) Espectro de absorção de UV-Vis e (B) Relação entre (αhν)2 e hν para as nanopartículas de 

CdS obtidas a partir da solução de PVA de grau de hidrólise 99%:  (a) Após Preparo; (b) 2 dias após preparo 

e (c) 9 dias após o preparo.  

 

A energia da banda proibida pode ser determinada a partir desta curva pela intersecção da reta 

tangente à curva com o eixo dos x. O valor do comprimento de onda da absorção é então calculado 

400 420 440 460 480 500 520 540

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

(c)

(b)

A
b

s
o

rb
a

n
c
ia

 (
u

.a
.)

Comprimento de Onda (nm)

(a)

2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2

0

10000

20000

30000

40000

(c)

(b)Energia do Band gap = (2.80+/-0.05) eV

Blue shift = 0.40 nm

 = (443+/-10) nm

Diametro = 3,3 nm

h (eV)

(
h

)2

 (e
V

/m
)2

(a)

82



 

 

através da Eq. (2). Para o cálculo do Blue Shift  utilizou-se o valor de referência da energia do bulk 

das nanopartículas de CdS igual a 2,4 eV (Eq. (3)) [1]. 

λ = 1240/EQD                                                                                                                            (2) 

Blue shift = | Ebulk- EQD |, onde Ebulk (CdS) = 2,4 eV                                (3) 

Para a avaliação do tamanho da partícula foi calculado utilizado o método proposto por Henglein et 

al. a partir do valor do comprimento de onda de absorção [3]. 

Baseado nas curvas e nos parâmetros calculados, obteve-se a energia da banda proibida igual a            

2,80 eV, bastante superior à do bulk, indicando a presença do confimento quântico. O tamanho de 

partícula foi calculado da ordem de 3,3 nm. É interessante observar que desde o momento do 

preparo até 9 dias após o preparo estes parâmetros se mantiveram constantes representando a 

estabilidade da suspensão coloidal de CdS utilizado P99 como agente estabilizante. 

As curvas e os parâmetros obtidos a partir das suspensões preparadas com o P88 estão mostrados na 

Fig. 3.  
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Figura 3 – (A) Espectro de absorção de UV-Vis e (B) Relação entre (αhν)2 e hν para os pontos quânticos 

obtidos a partir da solução de PVA de grau de hidrólise 88%: (a) Após Preparo; (b) 3 dias após preparo e (c) 

4 dias após o preparo.  
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A partir dos resultados verifica-se que para o PVA de menor grau de hidrólise (P88), inicialmente, 

foram produzidas nanopartículas de CdS, mas que ao longo do tempo observou-se o crescimento 

destas partículas, identificado pela redução da intensidade da absorção. Após 4 dias, as partículas já 

apresentava dimensões típicas de CdS bulk (> 5,6 nm) [1]. Alguns fatores podem estar associados a 

este evento, a saber: a literatura reporta que os pontos quânticos estabilizados em PVA 

nucleiam/estabilizam a partir dos grupos funcionais hidroxilas [3,6], e, no PVA com menor grau de 

hidrólise (P88), menos grupos OH estão disponíveis; as cadeias de PVA com diferentes graus de 

hidrólise se conformam de maneira diferente em solução aquosa, em função da quantidade de 

grupos acetato hidrofóbicos; o PVA com maior número de grupos acetato irá sofrer, no pH de 

síntese, hidrólise destes grupos em maior extensão, modificando a conformação da cadeia 

polimérica ao longo do tempo. O resultado global verificado para o P88 foi a redução do efeito de 

confinamento, provocado pelo crescimento das partículas. 

 
Conclusões  

Os resultados mostraram que o grau de hidrólise do PVA é crucial para a produção das 

nanopartículas semicondutoras em meio aquoso a partir da tioacetamida e do perclorato de cádmio 

para posterior conjugação com biomoléculas tais como imunoglobulinas, proteínas, DNA e 

oligonucleotídeos. 
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