
PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS COLOIDAIS ENVOLVENDO 
NANOTUBOS DE CARBONO E PONTOS QUÂNTICOS DE CdTe 

 

O presente trabalho descreve a síntese e caracterização de nanocompósitos envolvendo 
nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWNTCs) revestidos com polieletrólitos e/ou 
sílica com pontos quânticos (PQs) de CdTe. Pontos quânticos de CdTe possuem interessantes 
propriedades ópticas as quais são fortemente dependentes do tamanho e da superfície destes 
materiais, o que têm atraído grande interesse para aplicações em dispositivos optoeletrônicos, 
fotovoltaicos e biomédicos, entre outros. A modificação de superfície dos MWNTCs para a 
preparação dos nanocompósitos foi realizada usando a funcionalização covalente e não-
covalente. A funcionalização covalente envolveu a formação de ligação peptídica entre 
alquilaminas de tamanhos de cadeias variáveis como propilamina, octilamina, dodecilamina e 
octadecilamina com MWNTCs oxidados por ataque ácido. Esta funcionalização gerou defeitos 
na superfície dos MWNTCs e, em alguns casos, a abertura dos MWNTCs formando folhas de 
grafeno. A funcionalização não-covalente envolveu a adsorção física de polieletrólitos como o 
poli(4-estireno sulfonato de sodio), poli(cloreto de dialildimetilamônio) ou poli(hidrocloreto 
alilamina), e foi um método eficiente para desaglomeração e dispersão dos MWNTCs sem 
causar danos aos mesmos. Está funcionalização o que permitiu a deposição de PQs de CdTe 
passivados com o ligante de superfície ácido mercaptopropiônico, (MPA), por meio de 
interações eletrostáticas, e, também, a deposição de uma camada de sílica sobre os MWNTCs 
revestidos. Os pontos quânticos e os nanocompósitos obtidos foram caracterizados por meio 
de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) e varredura (SEM), espalhamento dinâmico de 
luz (EDL) e por espectroscopia de absorção no ultravioleta visível (UV-Vis), espectroscopia de 
fotoluminescência (PL), espectroscopia Raman e de infravermelho com transformada de 
Fourier (IVTF). A técnica de automontagem camada-por-camada e a combinação desta com o 
processo Sol-gel foram métodos eficientes e simples, permitindo a obtenção de materiais 
nanoarquiteturados que poderão ser úteis para diversas aplicações tecnológicas potenciais, 
incluindo conversão de energia solar. 


