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Objetivos 

Sintetizar nanopartículas metálicas e semicondutoras por diferentes métodos de fabricação 
citados na literatura (rotas químicas, micelas reversas, etc), visando controlar propriedades 
físicas e químicas, tais como tamanho, forma, carga superficial, estabilidade em solução, 
rendimento quântico de fluorescência, dentre outras que se mostrarem relevantes ao longo 
do uso do trabalho. 

Resumo 

Nos últimos anos, a nanociência e a nanotecnologia têm estado presentes em praticamente 
todos os campos científicos e tecnológicos, no cenário nacional e internacional. Materiais 
nanoestruturados vêm sendo incorporados a nanointermediários, como revestimentos e 
chips dememória, que são utilizados na fabricação de produtos finais nanotecnológicos, que 
vão desde aeronaves a telefones celulares e até mesmo em métodos de diagnóstico 
médico. Em particular,nanopartículas metálicas tais como ouro e prata têm atraído muita 
atenção pelas suas propriedades ópticas peculiares e afinidade com materiais biológicos, 
sendo estas utilizadas em estudos de tratamento de câncer, intensificação de fluorescência, 
sanitização de embalagens biossensores, entre outros. Apesar da vasta aplicação, o 
controle de suas propriedades físicas 
(forma, tamanho, dispersão do tamanho médio e reprodutibilidade do método) ainda não 
são bem dominadas, as quais são essenciais em aplicações biomédicas como: carreadores 
de drogas, nanopartículas magnéticas, marcadores fluorescentes, biossensores e terapia 
fotodinâmica). Por outro lado, nanopartículas semicondutoras (pontos quânticos) de CdTe, 
CdSe e CdS apresentam propriedades peculiares com aplicações em lasers, fotodetectores, 
biodispositivos e marcadores celulares fluorescente. Entretanto, é importante dizer que os 
pontos quânticos não constituem marcadores específicos de estruturas celulares, 
necessitando de uma funcionalização dos mesmos. Esta funcionalização consiste em ligar 
moléculas orgânicas que servem de elo de ligação entre os pontos quânticos e as 
estruturas às quais desejamos marcar. Outro fator primordial para tal processo é o fato de 
estarmos lidando com telúrio, cádmio e selênio, substâncias prejudiciais aos organismos a 
serem estudados. Portanto, isolar os nanocristais com uma capa estável e eficiente é um 
objetivo primordial de uma síntese de pontos quânticos para aplicações biológicas. Neste 
ínterim, a presente proposta tem os seguintes objetivos: sintetizar nanopartículas metálicas 
e semicondutoras por diferentes métodos de fabricação, visando controlar suas 
propriedades físicas; caracterizar e aplicar as nanopartículas no estudo da interação entre 
material biológico e substratos sintéticos. Devo enfatizar que a combinação de 
nanopartículas metálicas e semicondutoras com materiais biológicos pode apresentar 
resultados interessantes para diversas áreas do conhecimento humano; implantar técnicas 
relativamente simples e baratas de crescimento de filmes finos (spin-coating) e filmes 
nanoestruturados pela técnica de automontagem (layer-by-layer), dando suporte para o 
estudo de interações entre biomoléculas e substratos sintéticos; e para o desenvolvimento 
de protótipos de biodispositivos. Além disso, esta proposta promoverá interações com 
outros departamentos desta e de outras 
instituições, com as quais o presente proponente mantém relações profissionais 
decorrentes de seus estudos ao longo de sua carreira acadêmica, como: DFM/USP-
Ribeirão Preto e IFSC/USP de São Carlos/SP. 



 


