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Introdução 

Pontos quânticos (do inglês quantum dots, 

QDs) são partículas semicondutoras que possuem 

dimensões nanométricas, sendo um dos principais 

sistemas utilizados pelo campo da nanotecnologia, 

possuindo propriedades óticas e eletrônicas 

diferentes daquelas comumente exibidas por 

semicondutores de maior escala. Suas potenciais 

aplicações são vastas, podendo ser usados em 

células solares, lasers, imagiologia médica e 

sensores analíticos quantitativos, este último 

exemplo sendo o foco principal deste trabalho. 

Pontos quânticos de grafeno (do inglês graphene 

quantum dots, GQDs) são um dos materiais que 

podem ser empregados como sensores deste tipo. 

A interação dos GQDs em solução com o analito de 

interesse provoca alterações na fotoluminescência 

original deles. Essa fotoluminescência pode ser 

ajustada através de modificações feitas na 

superfície deles, como por exemplo a 

funcionalização da sua superfície podendo 

proporcionar uma maior seletividade para interações 

com analitos de interesse. Dessa forma, o estudo da 

química da superfície dos pontos quânticos é de 

extrema importância nesse contexto. 

Nesse trabalho, a caracterização química 

de pontos quânticos funcionalizados foi realizada 

através do emprego da Espectroscopia de Absorção 

de Raios-X (Near-Edge X-ray Absorption Fine 

Structure - NEXAFS), Espectroscopia Auger 

ressonante (RAS) e Espectroscopia de fotoelétrons 

(XPS) de diferentes amostras de GQDs. Os 

experimentos foram realizados na linha de luz SXS 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) 

em Campinas. 

Três diferentes amostras de GQDs foram 

estudadas: GQDs sintetizados na presença de 

glutationa (GQDs-GSH), de tioacetamida (GQDs-

TIA) e de tioureia (GQDs – TIO). Os filmes foram 

depositados via drop casting sobre substrato de 

ITO. 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados de NEXAFS na borda 1s do 

enxofre mostram que não há orientação preferencial 

dos filmes estudados, como pode ser observado na 

Figura 1 para o sistema GQDs–TIA. Entretanto, 

comparando-se os dados de Auger ressonante, este 

sistema é o que apresenta menor tempo de 

transferência de carga. Estes resultados são 

comparados com dados de fotoluminescência. A 

análise química será realizada através de XPS. 

 
Figura 1. Espectros de NEXAFS na borda 1s do 
enxofre para diferentes ângulos de incidência da luz 
síncrotron para a amostra de GQD – TIA.  
 

 

Conclusões 

GQDs funcionalizados foram estudados 

através de NEXAFS, RAS e XPS. Não há 

ordenamento preferencial dos filmes, sendo o filme 

de GQDs–TIA que apresenta o menor tempo de 

transferência de carga. 
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