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RESUMO 

 

O estudo para a obtenção de nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas por moléculas 

bioativas tem se mostrado relevante no desenvolvimento de novas alternativas para tratamento 

do câncer. O presente trabalho descreve a síntese de AuNPs estabilizadas por dois derivados 

quinoxalínicos, 2,3-dietanolaminaquinoxalina (DEQX) e 2-(2,3-di-idro-[1,4]oxazino[2,3-

b]quinoxalin-4-il)etanol (OAQX), sintetizados por nosso grupo de pesquisa, verificados por 

possuírem atividade anticâncer em estudos envolvendo células. Para obtenção das AuNPs 

funcionalizadas com DEQX e OAQX, o glicerol foi utilizado como principal agente redutor. 

As AuNPs foram caracterizadas por espectroscopia ultravioleta-visível (UV-Vis), 

infravermelho (FTIR-ATR) e microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Os resultados de 

UV-Vis indicaram que a melhor condição de síntese das AuNPs foi quando as proporções de 

Au
3+

 em relação aos ligantes orgânicos foi de 1:0,2 e 1:1 para DEQX e OAQX, 

respectivamente. Nestas condições, foram obtidas AuNPs esféricas e monodispersas, com 

dimensões médias de 9,7 e 11,5 nm quando nas estabilizações por DEQX e OAQX, 

respectivamente. O mecanismo de formação das partículas foi proposto com base nos 

resultados experimentais, e parece envolver uma complexação entre Au
3+

 e os ligantes 

previamente à formação das AuNPs. O fato das bandas em torno de 525 nm do espectro de 

UV-Vis, características das AuNPs, tornarem-se mais intensas e com melhor definição com o 

passar do tempo corroboram para essa hipótese. Foi realizado um estudo relacionado à 

estabilidade das AuNPs em função do pH, onde foi verificado que as mesmas se mostraram 

relativamente estáveis em pH próximo a 7,4. O ligante DEQX foi mais eficiente na 

estabilização das AuNPs quando comparado ao OAQX. Os resultados obtidos no presente 

trabalho indicaram que foram obtidas AuNPs esféricas monodispersas funcionalizadas com 

duas espécies orgânicas bioativas, abrindo a possibilidade de exploração destes sistemas para 

fins medicinais, em especial para o tratamento do câncer. 

 

Palavras-chave: Nanopartículas de ouro. Quinoxalinas. Funcionalização. Terapia contra o 

câncer. Química. 
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ABSTRACT 

 

The study on obtainment of gold nanoparticles (AuNPs) functionalized with bioactive 

molecules have been shown to be relevant in the development of new alternatives for cancer 

treatment. This study describes the synthesis of AuNPs stabilized by two quinoxaline 

derivatives,  2,3- diethanolaminequinoxaline (DEQX) and 2-(2,3-di-hydro-[1,4]oxazine[2,3-

b]quinoxaline-4-yl) ethanol (OAQX), synthetized by our research group, verified as 

possessing anticancer activity in studies involving cells. For the obtainment of AuNPs 

functionalized with DEQX and OAQX, glycerol was used as main reducing agent. The 

AuNPs were characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), by infrared (FTIR-

ATR), and by transmission electronic microscopy (TEM).  The results from the UV-Vis 

showed that the best synthesis condition of AuNPs happened when the proportions of Au
3+ 

in 

relation to organic ligands were 1:0,2 and 1:1 for DEQX and OAQX, respectively. In those 

given conditions, monodispersed spherical AuNPs were obtained, with average size of 9.7 

and 11.5 nm when stabilized by DEQX and OAQX, respectively. The particles formation 

mechanism proposed was based on the experimental results, and it appears to involve a 

complexation between Au
3+ 

and the referred ligands previously to the formation of the 

AuNPs. The fact that the bands at around 525 nm from the UV-Vis spectrum - characteristics 

of AuNPs - have become more intense and with better definition over time corroborate to this 

assumption. A study related to the stability of AuNPs according to the pH was carried out, 

being thus possible to verify that they showed to be relatively stable at pH near 7,4. The 

DEQX ligand was more efficient on the stabilization of AuNPs when compared to the OAQX 

ligand. The results obtained in this work indicated the formation of spherical monodisperse 

AuNPs functionalized with two bioactive organic species. This leads to the possibility of 

exploitation of these systems for medical purposes, especially for cancer treatment.  

 

Keywords: Gold nanoparticles. Quinoxalines. Functionalization. Cancer therapy. Chemistry.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença cada vez mais frequente na sociedade moderna, e que tem sido 

causa de um grande número de mortes em todo o mundo.  Neste contexto, diversos esforços 

têm sido realizados pelas organizações de saúde de todo o mundo visando à prevenção, 

monitoramento e cura do câncer. As principais abordagens voltadas para o tratamento do 

câncer incluem a busca por fármacos que atuem nas células cancerosas de forma mais 

específica e potente, além de causar menos efeitos colaterais. O sucesso no desenvolvimento 

de novos fármacos sintéticos para o combate ao câncer está associado ao entendimento dos 

mecanismos das referidas patologias em nível molecular. A enzima PI3Kα é um alvo em 

potencial para o tratamento do câncer devido ao seu papel em diversos tipos da referida 

doença (WU et al., 2012). Recentemente, nosso grupo de pesquisa sintetizou e avaliou a 

atividade anticâncer dos compostos DEQX e OAQX (Figura 1), os quais se mostraram 

promissores para esta aplicação. Estes compostos possuem aspectos estruturais que os fazem 

candidatos a agentes terapêuticos de combate ao câncer por meio da interação com a enzima 

PI3Kα, que está sendo estudado atualmente por nosso grupo de pesquisa.  

Na última década, a nanotecnologia tem sido empregada com sucesso no tratamento 

do câncer (HUANG et al., 2006), destacadamente em casos onde nanoestruturas são 

funcionalizadas com moléculas biologicamente ativas. Nanopartículas de ouro (AuNPs) são 

especialmente interessantes para estas aplicações, uma vez que a superfície do ouro metálico 

pode interagir quimicamente (ou fisicamente) com compostos orgânicos diversos, incluindo 

fármacos (LI WU e XIAOGANG QU, 2015; SIEGEL et al., 2016).  

Em geral, a síntese de nanopartículas metálicas é baseada em metodologias já 

consolidadas, tais como a de Turkevich (1951), cujo ânion citrato é utilizado tanto na redução 

do metal quanto na estabilização das nanopartículas formadas (DANIEL e ASTRUC, 2004; 

DOYEN et al., 2015). Outro método que se destaca é o de Brust-Schiffrin (1994) que, ao 

invés do citrato, utiliza alcanotióis como estabilizantes, necessitando, no entanto, de um 

agente redutor, tal como o borohidreto de sódio (DANIEL e ASTRUC, 2004; BONIFÁCIO, 

2005; KIM et al., 2011). Mais recentemente, a combinação de glicerol (redutor) e compostos 

orgânicos estabilizantes, especialmente polímeros de baixa toxicidade, tem sido comumente 

relatada como um método efetivo e verde para a síntese de nanopartículas (GASPAROTTO et 

al., 2012). Além disso, o acúmulo de glicerol proveniente da produção de biodiesel em larga 

escala se tornou um problema, uma vez que não existe demanda para o consumo do mesmo 
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por outros setores. Dessa forma, metodologias que se valam do uso do glicerol passaram a se 

tornar um grande atrativo. 

Embora apresentem mecanismos distintos, estes métodos apresentam o objetivo 

comum de obter nanopartículas estáveis e monodispersas, que sejam potencialmente 

aplicáveis nas áreas industriais e/ou biológicas (CASANOVA, 2010; HANZIC et al., 2015). 

Consequentemente, tal fato tem acarretado em uma enorme gama de trabalhos relatados na 

literatura, em diferentes áreas científicas, tais como química, engenharia de materiais, 

biotecnologia, farmacologia, biológica, etc. Na área de nanomedicina, podemos dar destaque 

aos estudos de síntese de AuNPs para identificação de tumores (EL-SAYED et al., 2005; 

GORUP, 2010; ZHANG et al., 2011; HANZIC, 2015), pois estas emitem uma dada radiação 

ao entrar em contato com proteínas específicas ao redor de células mutadas. Além disso, 

também podem ser usadas como transportadoras de fármacos, agentes de contraste, ensaios 

clínicos, dentre outros (SANTOS e FIALHO, 2008; ZHANG et al., 2011; S JAIN et al.,  

2012).  

O uso de macromoléculas derivadas de grupos nitrogenados de caráter básico, 

notadamente aminas, apresentaram bons resultados para a síntese e estabilização de AuNPs 

em pH 6,8 (SCARAVELLI, 2013). Dentro deste contexto, a exploração de compostos 

orgânicos contendo unidades heterocíclicas nitrogenadas também se torna uma alternativa 

atraente para a estabilização de AuNPs, especialmente por diversos compostos dessa natureza 

serem reconhecidos por apresentarem potentes atividades biológicas para diferentes fins 

(MIRANDA et al., 2009).  

As quinoxalinas constituem uma classe de heterociclos nitrogenados reconhecidos por 

seu amplo espectro de potentes atividades biológicas frente diversas patologias, incluindo 

câncer (MIRANDA et al., 2009; AJANI, 2014; PEREIRA, 2015). Dessa forma, abre-se um 

leque para exploração de sistemas baseados na associação entre AuNPs e derivados 

quinoxalínicos como candidatos a novos agentes antitumorais. Os compostos DEQX e OAQX 

(Figura 1), citados anteriormente, são moléculas orgânicas contendo unidades heterocíclicas 

funcionalizadas por unidades aminoalcoólicas, que se mostraram eficazes frente a células 

tumorais. Uma análise mais detalhada destas moléculas sugere que as mesmas possam atuar 

tanto na síntese quanto na estabilização das AuNPs, uma vez que as mesmas possuem grupos 

amino e álcool, além da referida unidade heterocíclica. Consequentemente, é natural supor 

que as moléculas 1 e 2 possam se mostrar potencialmente mais efetivas frente à células 

cancerosas quando associadas às AuNPs.   
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Figura 1 – Compostos heterocíclicos derivados de quinoxalina, DEQX e OAQX, explorados no 

presente trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Com base no exposto acima, a proposta deste trabalho foi sintetizar AuNPs 

funcionalizadas com os compostos DEQX e OAQX visando futuras aplicações voltadas para 

o tratamento de câncer. A base para essa proposta surge por conta de uma esperada 

potencialização do efeito destas moléculas sobre células tumorais, especialmente por conta da 

grande área superficial das AuNPs, que consequentemente podem levar a uma maior 

concentração destes fármacos estrategicamente localizada, e com possível liberação 

controlada do mesmo para o meio. De forma distinta, a atividade anticâncer também poderá 

ser explorada em termos de terapia fotodinâmica em função das AuNPs absorverem energia 

nas regiões do IV e UV-Vis o suficiente para degradar algum agente influenciador do câncer, 

tal como a PI3Kα (WU et al., 2012). 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do presente trabalho consistiu na síntese e caracterização de 

nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas com dois derivados aminoalcoólicos do 

heterociclo quinoxalina sintetizados por nosso grupo de pesquisa, com ação anticâncer 

comprovada.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar os derivados quinoxalínicos DEQX e OAQX; 

 

 Caracterizar os derivados quinoxalínicos DEQX e OAQX por FTIR-ATR; 

 

 Otimizar as condições de síntese das AuNPs: 

 

 em função da proporção dos reagentes e 

 variando a ordem de adição dos reagentes; 

 

 Analisar a estabilidade das AuNPs formadas em função do tempo; 

 

 Estudar a influência do pH na estabilidade das AuNPs almejando aplicações de âmbito 

biológico; 

 

 Entender o mecanismo envolvido na estabilização das AuNPs pelos ligantes DEQX e 

OAQX; 

 

 Determinar a morfologia e o tamanho médio das partículas por microscopia eletrônica 

de transmissão (MET). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O OURO COLOIDAL  

 

Dispersões coloidais são constituídas de materiais, cujas dimensões são diferentes 

entre si.  

No caso do ouro coloidal, o material disperso (também chamado de nanopartícula de 

ouro – AuNP) está presente uniformemente no meio dispersante (água). No entanto, as 

nanopartículas (NPs) não podem ser vistas a olho nu, por causa do seu tamanho – que pode 

variar entre 1 e 100 nm (MODY et al., 2010).  

Dessa forma, a solução de ouro coloidal apresenta-se, visualmente, de forma 

homogênea, pois o movimento Browniano sob a ação da gravidade impede a sedimentação 

das NPs (SKOOG, 2004). Assim, a presença de AuNPs pode ser facilmente confirmada a 

partir da incidência de luz vermelha sobre a solução-amostra, pois o feixe de radiação 

atravessa totalmente a solução (efeito Tyndall), conforme mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 2 – Efeito Tyndall em AuNPs. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Atualmente, o ouro coloidal possui diversas aplicações, mas os relatos sobre sua 

utilização com fins medicinais foram registrados há mais de 5000 anos. Os egípcios ingeriam 

um “elixir” de ouro produzido pelos alquimistas da época, pois acreditavam que por se tratar 

de um material “perfeito”, traria benefícios ao organismo no tratamento de diversas 

patologias, além de proporcionar o rejuvenescimento da pele. Já os romanos utilizavam na 

forma de pomadas (chamados de unguentos) para o tratamento de úlceras na pele.  

Anos mais tarde, Paracelso (alquimista e médico) utilizou minerais metálicos 

(inclusive o ouro) na confecção de medicamentos.  
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Produções científicas mostram que além de fins medicinais, as nanopartículas 

produzidas naquela época também foram utilizadas na produção de objetos artesanais, tais 

como vitrais de Igrejas (HAISS et al., 2007) e o famoso Cálice de Lycurgus (Figura 3), 

datado do século IV a.C., feito de vidro e impregnado com AuNPs.  

Todos esses produtos foram fabricados sem que as propriedades das partículas fossem 

conhecidas, pois o objetivo era obter produtos visualmente atrativos.  

O Cálice de Lycurgus apresenta colorações distintas em função do ângulo de 

incidência da luz. Segundo Bonifácio (2010), a coloração esverdeada é observada quando 

visualizada por reflexão e avermelhada quando visualizada por transmissão. Essa diferença 

observada talvez tenha sido a responsável pelos estudos desenvolvidos relacionados às 

propriedades desses materiais. 

 

Figura 3 – Cálice de Lycurgus. 

 

Fonte: Casanova (2010). 

 

Michel Faraday (em 1857), baseado nos estudos de Paracelso, conseguiu preparar 

nanopartículas de ouro (solução coloidal) a partir da redução do precursor metálico (Au
3+

) 

com fósforo, utilizando dissulfeto de carbono (CS2) para estabilizar as partículas formadas 

(EDWARDS e THOMAS, 2007; MARTINS e TRINDADE, 2012), sendo esse o primeiro 

método científico para obtenção de nanopartículas de ouro. Nessa época, o conceito de 

nanotecnologia não era conhecido, no entanto, os resultados obtidos por esse método foram 

importantes para o estudo mais aprofundado desses sistemas nanoparticulados, especialmente 

em termos de propriedades ópticas. A partir daí, novas propostas de síntese surgiram, 

possibilitando diversas aplicações, podendo-se citar as comerciais, ressaltando a indústria 

cosmética, as biomédicas, destacando-se o uso de carreadores para fármacos antitumorais, a 

terapia fotodinâmica, dentre outras (DURÁN et al., 2012). 
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2.2. NANOMATERIAIS E AS NANOPARTÍCULAS DE OURO NA ATUALIDADE 

 

Os nanomateriais podem ser definidos como toda espécie que possui tamanho médio 

entre 1 e 100 nm, onde 1 nm corresponde à 10
-9

 m. Eles possuem propriedades físico-

químicas distintas quando comparados com o respectivo material em escala macroscópica 

(por exemplo, AuNPs e aliança de ouro puro, respectivamente). Podem ser de origem natural 

(Figura 4) ou produzidos sinteticamente (COSTA, 2015).  

Um dos nanomateriais produzidos sinteticamente e muito conhecido atualmente por 

suas propriedades físico-químicas é a nanopartícula. 

 

Figura 4 – Dimensão de partículas naturais. 

 
1 Å 1 nm 10 nm 100 nm 1 m 10 m 

Fonte: UFRGS – tecnologia de alimentos 

 

As Nanopartículas de ouro (AuNPs) são partículas com tamanho inferior a 100 nm 

(Figura 5), e que apresentam uma grande área superficial, devido a autoagregação dos átomos 

de ouro, que ocorre após a redução do metal. Os átomos de ouro (Au°) se organizam em 

empacotamento hexagonal compacto, cujo número de coordenação é doze. Dessa forma, a 

menor AuNP deve conter treze átomos de ouro (ALVES, 2014).  

As AuNPs têm sido amplamente aplicadas em química medicinal, fundamentalmente 

na identificação e tratamento do câncer, graças ao avanço dos estudos em nanomedicina, pois 

estas têm a capacidade de ultrapassar a barreira biológica (membrana celular) sem 

comprometer o material ligado a elas (no caso, o fármaco).  

A Figura 5 mostra a ampliação de uma AuNP individual presente numa solução 

coloidal, sendo as esferas em vermelho a representação dos átomos de ouro presentes na 

superfície da NP. 
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Figura 5 – Representação geral de uma AuNP presente numa solução coloidal. 

 

Fonte: Adaptada de SAHA et al. (2012). 

 

Outro fator relevante para o tratamento do câncer utilizando AuNPs é que elas também 

permitem a liberação controlada de um dado fármaco, prolongando tal ação, dando intervalos 

maiores para reaplicação das dosagens. Tudo isso é possível, graças às propriedades físico-

químicas das AuNPs. Dentre elas, podemos destacar o fenômeno de Ressonância de Plasmon 

de Superfície Localizado (RPSL), o qual confere absorção característica na região do visível 

do espectro contínuo para o ouro, dependendo do tamanho e da forma da nanoestrutura. Esse 

fenômeno ocorre a partir da oscilação coletiva dos elétrons livres da banda de condução do 

metal, após incidência de radiação eletromagnética sobre a solução-amostra. 

Segundo Pereira (2009, p. 17), "[...] Tais elétrons absorvem energia do campo 

eletromagnético de forma diferenciada em relação aos elétrons de valência”. Assim, os 

elétrons oscilam uniformemente por toda esfera da partícula metálica, como podemos ver na 

figura a seguir: 

 

Figura 6 – Representação da oscilação coletiva dos elétrons da banda de condução do ouro para 

esferas metálicas. 
  

 

Fonte: Liang et al. (2014). 
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A maioria dos estudos sobre NPs está relacionada aos processos de síntese, devido à 

dificuldade de controlar a morfologia e a distribuição de tamanho das partículas obtidas 

(GORUP, 2010).  

 

2.3. METODOLOGIAS ADOTADAS NA OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE 

OURO 

 

As sínteses realizadas com substâncias inéditas necessitam de um procedimento mais 

cauteloso, pois é preciso testar as variáveis de síntese, tais como a concentração dos 

precursores orgânicos e metálicos e dos agentes redutores, bem como a ordem de adição das 

substâncias, o pH do meio, dentre outras. 

Diferentes métodos físicos e químicos têm sido usados para sintetizar AuNPs, 

incluindo a radiação, a decomposição térmica, deposição a vapor, redução em microemulsão e 

processos eletroquímicos e fotoquímicos (BABU et al., 2013). 

As AuNPs são facilmente obtidas por vias de síntese conhecidas, tais como a de 

Turkevich; no entanto, as AuNPs são altamente instáveis, tendendo a formar agregados 

chamados de Bulk, quando na ausência de agentes de proteção (estabilizantes). 

Nas sínteses químicas de AuNPs, após o metal sofrer redução, inicia-se o processo de 

nucleação e crescimento da NP, ou seja, os átomos reduzidos vão se agregando em pequenos 

núcleos, que crescem rapidamente até que todo o precursor metálico (Au
3+

) seja convertido ao 

seu estado de oxidação zero (Au
0
) e, na ausência de um agente estabilizante, crescem até 

atingirem estados de menor energia (Bulk metálico) (RIBEIRO, 2013).  

Dessa forma, se faz necessário o uso de materiais biocompatíveis no meio reacional 

que impeçam a agregação das partículas formadas. Esses materiais podem ser de origem 

natural ou sintética, tais como proteínas, oligonucleotídeos, anticorpos, entre outros, ou 

qualquer substância que possua grupos funcionais em sua estrutura, notadamente: 

mercaptanos, aminas ou fosfinas, os quais podem se ligar, inclusive de forma covalente, à 

superfície do ouro, devido a forte afinidade que estes têm com o metal.  

Atualmente, o grande desafio para a síntese de AuNPs é testar qual método é o mais 

eficiente para cada sistema que se deseje estudar, tendo destaque os métodos químicos 

(bottom-up), que permitem a utilização em ensaios biológicos (DANIEL e ASTRUC, 2004). 

Além disso, muitos autores modificam as rotas convencionais (como a do Turkevich e a de 

Brust), devido às condições reacionais de cada sistema, como, por exemplo, as propriedades 



Revisão Bibliográfica 

Janine de Araújo Silva – PPGQ/UFRN                                                                                    24 

 

físico-químicas dos agentes estabilizantes. No entanto, estas rotas servem de modelo para a 

obtenção de AuNPs estáveis. 

 

2.3.1. Métodos físicos de síntese de AuNPs (top-down) 

 

O método top-down para obtenção de AuNPs consiste na preparação de materiais 

nanométricos a partir de materiais em escala macroscópica, utilizando processos físicos, tais 

como: sputtering e ablação a laser (SANTOS, 2011), dentre outros.  

Este método não é muito viável, pois além de utilizar instrumentos caros e reagentes 

específicos e/ou tóxicos como agentes redutores, apresenta uma grande desvantagem em 

relação ao controle do tamanho das partículas (KRISHNASWAMY et al., 2014). 

 

2.3.2. Métodos químicos de síntese de AuNPs (bottom-up) 

 

Os métodos químicos são simples e muito utilizados na obtenção de AuNPs, pois 

partem de reações químicas (síntese coloidal) entre o metal precursor (no caso, o Au
3+

) e o 

precursor orgânico. Este método além de ser barato é versátil. Dessa forma, permite um 

controle maior de síntese, incluindo o controle do tamanho das partículas, mediante as 

condições de síntese adotadas. 

 

2.3.2.1.Método de Turkevich  

 

AuNPs podem ser obtidas via síntese química, a partir da redução do ácido 

tetracloroáurico (HAuCl4) por agentes redutores, tais como o fósforo, o borohidreto de sódio 

(NaBH4) e citrato de sódio (Na3C6H5O7) (BEATRIZ e ALVES, 2014). 

1. A síntese desenvolvida por Turkevich (rota mais conhecida na obtenção de 

nanopartículas esféricas) consiste, basicamente, na redução de íons Au
3+ 

para Au
0
 utilizando 

íons citrato. Isto limita o crescimento das NPs, impedindo que ocorra agregação (DOYEN et 

al., 2013). Este método proporciona a obtenção de partículas com tamanho médio entre 10 e 

20 nm, e uma absorção típica em torno de 520 nm. 

2. Íons citrato atuam, simultaneamente, como agente redutor e agente 

estabilizante, devido ao excesso que é adicionado ao sistema, sob aquecimento 

(aproximadamente 90º C) (TURKEVICH et al., 1951; DANIEL et al., 2004).  
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Abaixo, está apresentado o esquema geral de obtenção de AuNPs via síntese química, 

proposta por Turkevich: 

 

Esquema 1 – Síntese e estabilização de AuNPs pelo método do citrato. 

 

            HAuCl4 (aq)  +  3 Na
+
    

                                   


  

 

Fonte: Adaptado de Zheng et al. (2014). 

 

De acordo com Martins e Trindade (2012), o citrato estabiliza as AuNPs através de 

repulsões eletrostáticas e, como a ligação do íon à superfície da partícula é relativamente 

fraca, favorece o processo de substituição de ligantes. Além disso, algumas alterações no 

procedimento de síntese podem ser realizadas para que se obtenham partículas com outros 

tamanhos e/ou formas (cúbicas, cilíndricas, estrelada, triangulares), como por exemplo, a 

concentração do precursor metálico em relação ao agente redutor ou a mudança na 

concentração do citrato (DUCHENE et al., 2012). 

A Figura 7 mostra formas variadas de AuNPs. Dentre elas, as formas tubular, bastão, 

triangular e esférica.   

 

Figura 7 – Formas variadas de AuNPs. 

 

Fonte: DuChene et al. (2012). 

 

Outros fatores também favorecem a mudança da forma das AuNPs. Dentre eles, 

podemos destacar a variação do pH, a variação da temperatura, tempo pós-síntese, 

propriedades do solvente, etc (MARTINS e TRINDADE, 2012). A cor de cada solução vai 

variar de acordo com o tamanho e as formas das partículas obtidas na síntese. 

  

 (Citrato = ) 

Δ 
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2.3.2.2.Método de Brust-Schiffring 

 

O método de Brust-Schiffring foi desenvolvido em 1994 (BRUST et al., 1994), e 

consiste em duas etapas de síntese, de acordo com o Esquema 2: (i) redução do ouro 

utilizando borohidreto de sódio; (ii) estabilização utilizando dodecanotiol; porém com todos 

os reagentes presentes em uma mesma solução. 

 

Esquema 2 – AuNPs obtidas pelo método de Brust. 
 

 

 

 

 

 

 

HAuCl4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NaBH4/TOAB 

 

2  

 

Fonte: Adaptado de SAHA et al. (2012). 

 

Nesse método, o borohidreto de sódio (NaBH4) atua como agente redutor do Au
3+

. No 

entanto, a redução do metal só ocorre após este ser transferido para a fase orgânica, utilizando 

o brometo de tetraoctilamônio, TOAB (BRUST et al., 1994). A adição de NaBH4 promove a 

mudança de coloração da solução final de laranja para marrom escuro, em fração de segundos 

(CASANOVA, 2012).  

De fato, esse método é muito utilizado, pois as AuNPs geradas são pequenas, 

apresentando diâmetros médios de 1,5 a 5 nm e elevada estabilidade, especialmente por conta 

da forte interação dos grupos tiolatos (R–S
-
, base mole) com ouro metálico (ácido mole), que 

interagem covalentemente, segundo a teoria da estabilidade e reatividade proposta por 

Pearson (CAREY, 2007).  

 



Revisão Bibliográfica 

Janine de Araújo Silva – PPGQ/UFRN                                                                                    27 

 

2.3.2.3.Síntese verde de AuNPs 

 

Muitos processos para obtenção de AuNPs surgem com base nos princípios da 

Química Verde para produzir materiais a partir de metodologias ambientalmente limpas, as 

quais são realizadas na ausência de produtos químicos tóxicos (KRISHNASWAMY et al., 

2014). Além disso, a combinação de AuNPs com agentes redutores “verdes” pode 

possivelmente resultar em atividades biológicas com ação sinérgicas (HWANG et al., 2015). 

Uma das rotas muito conhecida utiliza o glicerol como agente redutor das AuNPs, pois 

este não é tóxico e é facilmente biodegradável sob condições aeróbias (GASPAROTTO et al., 

2012; NALAWADE et al., 2013). Outra vantagem é que o glicerol é um subproduto de 

reações de saponificação, sendo assim, apresenta custo reduzido. Além disso, ele possui 

diversas aplicações tecnológicas, dentre as quais podemos destacar a fabricação de resinas 

sintéticas, gomas de éster, remédios e cosméticos (ARRUDA et al., 2007). Nos dias atuais, o 

glicerol é um produto produzido em altíssima quantidade, uma vez que é coproduto para a 

obtenção de biodiesel. Dessa forma, o uso do glicerol como reagente efetivo e gerador de 

produtos com valor agregado tem sido foco de diversos trabalhos científicos (MOTA et al., 

2009). 

A molécula de glicerol favorece a síntese coloidal de AuNPs, pois possui três grupos 

    presentes na cadeia carbônica, que podem sofrer oxidação em meio alcalino na presença 

de um cátion metálico. Adicionalmente, estes grupos funcionais também favorecem a sua 

solubilidade em água, o que se mostra interessante para o uso de estabilizantes orgânicos 

pouco solúveis em água. 

Nos estudos da oxidação de glicerol realizados na presença de catalisadores metálicos, 

tais como Platina (Pt), Paládio (Pd) e Ouro (Au), foram propostos dois tipos de oxidação: a 

parcial, isto é, sem quebra da ligação    , originando mesoxalato e liberando 10 elétrons 

para o sistema; e a total, que fornece carbonato e 14 elétrons, como mostram as reações 

abaixo (PADAYACHEE, 2013). 
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O Esquema 3 mostra as propostas de oxidação para esse método, onde variados 

produtos podem ser formados, especialmente aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

cetoácidos, cetoalcoóis, entre outros. De fato, um dos desafios na oxidação do glicerol 

consiste em obter um produto específico em rendimentos apreciáveis. 

 

Esquema 3 – Oxidação do glicerol em meio alcalino (0,1 M em 1 M de NaOH), na presença 

de catalisador metálico (Pt, Au e Pd). 

 

Fonte: Padayachee (2013). 

 

Nalawad et al. (2013) realizaram uma síntese verde utilizando glicerol como agente 

redutor do Au
3+

, em temperatura ambiente, com o intuito de investigar a formação de AuNPs 

estáveis utilizando a polivinilpirrolidona (PVP) como agente de proteção. Os resultados 

mostraram-se favoráveis (partículas estáveis) mesmo variando a concentração de PVP. O 

mesmo não foi observado na ausência de PVP, ou seja, o glicerol e seus produtos de oxidação 

não são capazes de estabilizar as AuNPs geradas neste processo (Esquema 4). 

 

Esquema 4 – Síntese de AuNPs estabilizadas com PVP. 

 

 

 

       
        Glicerol puro 

      ou 

        Glicerol + H2O 

 

          

           

 

  
AuNPs 

 

Fonte: Adaptado de Nalawad et al. (2013). 
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No entanto, quando variou-se a concentração de NaOH, mas manteve-se a 

concentração de PVP, houve mudança no perfil do espectro de UV-Vis (Figura 8). 

 

Figura 8 – Efeito da concentração de NaOH no deslocamento da banda de absorção da solução de 

AuNPs preparadas a partir de        M de ácido áurico na presença de 0,1 % de PVP 

em glicerol. 

 

λ (nm) 

Fonte: Adaptado de Nalawade et al. (2013). 

 

Portanto, podemos concluir que o glicerol em presença de base forte e do íon metálico 

(Au
3+

) sofre oxidação, onde os elétrons liberados nesse mecanismo permitem a redução do 

Au
3+

, mas é necessário utilizar um agente de proteção para estabilizar as AuNPs formadas e 

controlar o pH da solução. 

 

2.3.3. Necessidade de estabilização das nanopartículas 

  

As AuNPs tem uma cinética de formação favorável, no entanto, são 

termodinamicamente instáveis. Por esse motivo, as partículas formadas cineticamente tendem 

a buscar um estado de menor energia, o qual é alcançado quando elas se juntam, atingindo o 

estado Bulk. A Figura 9 mostra o tamanho das partículas em função da energia. 

 

 

Absorbância 

   [NaOH] (M) 
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Figura 9 – Tamanho das partículas em função da energia. 

                         Energia  

 

 

 

  

                                                                                   Bulk  

                 Tamanho das partículas 

Fonte: Adaptado de olharnano.com 

 

Para evitar a aglomeração das partículas e controlar o tamanho das AuNPs para 

aplicação, usa-se agentes estabilizantes, os quais podem ser compostos orgânicos ou iônicos.  

A estabilização promovida por agentes moleculares resulta numa estabilização estérica 

(ou funcionalização), onde a molécula se liga à superfície da partícula covalentemente, 

formando uma barreira entre as demais partículas em solução, e impedindo, assim, a 

aproximação (ou aglomeração) destas.  

Segundo Gorup (2010, p. 28 apud EASTOE et al., 2006), as AuNPs podem ser 

passivadas utilizando uma vasta gama de compostos, tais como polímeros, surfactantes, 

moléculas contendo grupos calcogenetos, aminas, amidas, nitrilas e fosfinas, sendo os tióis de 

cadeia longa os mais utilizados, devido às propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas.  

O Esquema 5 traz um exemplo da síntese de AuNPs em que Au
3+

 é reduzido por ação 

de boroidreto de sódio e as nanoestruturas são estabilizadas pelos ânions tiolatos (SWIECH et 

al., 2013).  
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Esquema 5 – Síntese de AuNPs estabilizadas por ânions tiolatos. 

 

Fonte: Swiech et al. (2013). 

 

De acordo com Costa (2015, p. 14 apud Bhattacharya e Mukherjee, 2008), “as 

suspensões coloidais de AuNPs possuem cores intensas, que variam de acordo com o seu 

tamanho e morfologia, que são dependentes do processo de síntese”. Essa proposição 

corrobora com os estudos desenvolvidos por Mody et al. (2010), onde à medida que a cor da 

solução coloidal muda de vermelho para lilás, o tamanho da partícula também é alterado 

(aumenta), como mostra a Figura 10. Além disso, as imagens de microscopia eletrônica de 

transmissão (MET), com resolução de 100 nm, das soluções coloidais das AuNPs mostram 

que algumas partículas sofreram modificação na sua forma (Figura 10-d; e – mistura de 

partículas esféricas, triangulares e bastão). Essa mudança na morfologia das partículas 

também muda o perfil de absorção, deslocando a banda para maiores comprimentos de onda. 

 

(em acetato de etila) 
(em CH3OH) 
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Figura 10 – Foto de soluções coloidais de AuNPs e suas respectivas microscopias de transmissão, 

de a a e. Os tamanhos variam entre 4 e 40 nm. 

 

Fonte: MODY et al. (2010). 

 

As imagens de MET mostram que o aumento no tamanho das partículas resulta na 

perda da monodispersividade de a até e (Figura 10) quando a cor tende para lilás-roxo, ou 

seja, quanto mais próximo da cor vermelha, menores partículas foram formadas e quanto mais 

próximas da cor lilás, maiores partículas foram formadas. Com isso, podemos inferir que a cor 

é um fator determinante para uma análise preliminar no processo de obtenção de AuNPs.  

 

2.4. MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AuNPs 

 

2.4.1. Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta e visível (UV-Vis) 

 

A espectroscopia de absorção é uma técnica muito utilizada em química, biologia, 

ciências forenses, dentre outras. Este método baseia-se na quantidade de luz absorvida por 

uma amostra em função do comprimento de onda (SKOOG et al., 2005). 

Sabemos que algumas soluções apresentam cor. Isso ocorre devido à capacidade que 

algumas moléculas têm de absorver diferentes frequências da luz visível; geralmente 

compostos  moleculares com sistema π conjugado (VOLLHARDT e SCHORE, 2004). 

Dessa forma, o emprego dessa técnica pode fornecer tanto informações qualitativas como 

quantitativas sobre uma dada amostra. 

O princípio desta técnica consiste na incidência de radiação eletromagnética (P0) sobre 

uma solução-amostra (Figura 11). Parte dessa radiação é absorvida pelo analito e provoca a 

Aumento no tamanho da partícula 
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excitação eletrônica, onde um elétron passa de um orbital molecular (OM) ligante para um 

OM antiligante (estado excitado – de maior energia). A outra parte da radiação pode ser 

espalhada ou refletida. Assim, o espectro de absorção pode ser obtido. 

 

Figura 11 – Representação da absorção de radiação por uma solução-amostra. 

 

Fonte: Skoog e Schore (2004). 

 

A espectroscopia de absorção no UV-Vis, que compreende a faixa entre 200 a 800 nm, 

além de ser uma técnica barata, também é muito eficiente na determinação da formação de 

nanopartículas metálicas, tais como as nanopartículas de ouro, pois quando a radiação 

eletromagnética incide sobre a amostra, interage com os elétrons da banda de condução do 

metal, resultando no fenômeno conhecido como plasmon de superfície. Ao contrário de outros 

tipos de substância, cujo espectro de absorbância é obtido devido a transições eletrônicas π 

π* que ocorrem entre orbitais moleculares quando sobre a solução-amostra é incidida radiação 

eletromagnética. 

 

2.4.2. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier por reflectância 

total atenuada (FTIR-ATR) 

 

A técnica de FTIR-ATR pode ser aplicada para análise tanto de soluções quanto de 

sólidos. No entanto, esta será bem sucedida caso a amostra esteja em contato direto com o 

cristal de ATR e o índice de refração do cristal (geralmente, diamante) seja bem maior que o 

da amostra. 

O princípio desta técnica baseia-se na incidência de um feixe de radiação 

infravermelha (IV) que atravessa um cristal de ATR, o qual possui índice de refração maior 

que o da amostra (geralmente, de 2 a 4). O ângulo de incidência da radiação IV deve ser de 30 

a 70°. A reflectância interna gera uma onda evanescente. Dessa forma, ocorrerá o fenômeno 
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de reflexão total, que se propaga ao longo da superfície do cristal até sair na extremidade 

oposta, atingindo a amostra. A informação gerada é transmitida para o detector e o sistema 

gera o espectro de IV. O esquema geral é mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 – Esquema de funcionamento do equipamento de FTIR-ATR. 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de PerkinElmer (2005). 

 

2.4.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é muito utilizada em nanociências, 

pois permite, principalmente, a caracterização do tamanho e da morfologia de materiais que se 

apresentem em escala nanométrica. 

O funcionamento desta técnica consiste, basicamente, na projeção de um feixe de 

elétrons através de uma porção muito fina do material a ser analisado (normalmente da ordem 

de 70 a 100 nm de espessura), para produzir uma imagem bidimensional em uma tela 

fosforescente ou filme fotográfico (DURÁN et al., 2012). 

  

2.5. APLICAÇÕES 

 

As AuNPs podem ser aplicadas em diversas áreas, tais como a ciência dos materiais, 

catálise e especialmente a biomedicina (DOYEN et al., 2013; HANZIC et al., 2015). Essa 

última inclui o diagnóstico por imagem (PRASAD, P., 2004; J. YAN et al., 2016), sistemas de 

liberação controlada de fármacos, agentes de contraste, dentre outras (S. JAIN et al., 2012). 

As AuNPs podem ser usadas como agente transportador de fármaco, pois são capazes 

de levá-lo até o sítio-alvo (células cancerígenas, por exemplo) minimizando os efeitos 

citotóxicos, sendo que quanto menores as partículas, maior será a velocidade da liberação do 

fármaco, devido ao aumento da superfície que fica exposta ao solvente (LIMA et al., 2003). 

Detector  

Cristal de ATR Radiação Incidente 

Amostra 

Ondas evanescentes 
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Segundo Wangoo et al. (2008), as nanopartículas de ouro sintetizadas em meio aquoso 

e subsequentemente ligadas à biomoléculas têm contribuído principalmente no sistema de 

entrega de fármacos a sítios-alvo. Essa via de síntese propicia a aplicação in vivo, caso o pH 

esteja em torno de 7,4. Holder (2011) também mostrou que AuNPs conjugadas a peptídeos 

específicos são capazes de transportá-los seletivamente para os núcleos de células cancerosas. 

O câncer continua sendo uma das principais causas de morte na atualidade. Ele surge, 

na maioria das vezes, de forma silenciosa e avassaladora, e o que mais preocupa é que ele 

pode ser causado principalmente por fatores externos. Dentre eles, podemos citar os mais 

prejudiciais (ou comuns), que são referentes ao tabagismo, o alcoolismo, a exposição solar 

excessiva, o uso inadequado de medicamentos, dentre outros (INCA, 2017). 

A vantagem de uso de nanocarreadores é que eles minimizam os efeitos colaterais, 

diminuem a dosagem do medicamento a ser administrado, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida ao paciente, visto que os tratamentos convencionais são muito invasivos 

(radio e quimioterapia, cirurgias). Portanto, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos no 

campo das ciências e nanotecnologia, a fim de se produzir protocolos de controle e tratamento 

das neoplasias existentes, pois a detecção precoce da doença pode reduzir significativamente 

o índice de mortalidade provocada pelo câncer e salvar vidas (LI WU e XIAOGANG QU, 

2015). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. REAGENTES UTILIZADOS 

 

Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram obtidos de fontes comerciais e 

usados sem necessidade de purificação prévia: ácido tetracloroáurico 30% (Sigma-Aldrich), 

hidróxido de sódio P. A./ACS 97% (Vetec), glicerol ≥ 99% (Sigma-Aldrich), ácido sulfúrico 

P. A./ACS 98% (Neon), ácido clorídrico P. A. (Vetec), peróxido de hidrogênio volume 10 

(Farmax), permanganato de potássio P. A./ACS 99%, 1,2-diaminobenzeno (Sigma-Aldrich), 

etanolamina (Merck) e dietanolamina (Merck). A lavagem das vidrarias foi realizada de 

acordo com o procedimento estabelecido no Laboratório de Eletroquímica e Nanopartículas 

Aplicadas (LENA – UFRN/IQ): inicialmente, as vidrarias foram deixadas de molho em 

solução alcalina de KMnO4 por, no mínimo, 12 horas. Após esse tempo, foram enxaguadas 

com água Milli-Q. As vidrarias ficaram de molho por aproximadamente 10 minutos em 

solução piranha (H2SO4:H2O2). A seguir foram enxaguadas abundantemente e deixadas 

secando em temperatura ambiente. As soluções estoque foram preparadas utilizando água 

ultra-pura (Milli-Q). 

 

3.2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.2.1. Síntese dos derivados quinoxalínicos 

  

Os derivados quinoxalínicos utilizados nesse trabalho, DEQX e OAQX, foram obtidos 

a partir das reações de 2,3-dicloroquinoxalina (DCQX) com etanolamina e dietanolamina, 

respectivamente, de acordo com o método proposto por Neri (2014) (Esquemas 6 e 7). 
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Esquema 6 – Síntese de 2,3-dietanolaminaquinoxalina (DEQX): 

 

 

Uma solução de 1 g (5,02x10
-3

 mol) de 2,3-dicloroquinoxalina em etanolamina (20 

mL) foi posta sob agitação magnética a 100 ºC por 2 horas. Passado o tempo, o meio 

reacional foi resfriado à temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionados 100 mL de 

água gelada. O recipiente contendo a mistura reacional foi deixado na geladeira por 24 horas. 

O precipitado formado, de cor bege claro, foi filtrado a vácuo e seco.  

Rendimento: 82% (1,03g) 

P.F.: 178ºC. RMN 
1
H (500 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 7,38 (m, 2H, CH, Ar), 7,15 (m, 2H, 

CH, Ar), 7,03 (t, J = 5,0 Hz, 2H, NH), 4,83 (t, J = 5,4 Hz, 2H, OH), 3,66 (m, 4H, CH2), 3,56 

(m, 4H, CH2). RMN 
13

C (100 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 143.8, 136.4, 124.5, 123.3, 59.4, 

43.6.  Análise elementar calculada para C12H16N4O2 (MM = 248 g/mol): C, 58.05; H, 6.50; 

N, 22.57; obtido: C, 58.10; H, 6.62; N, 22.63. 

 

Esquema 7 – Síntese de Etanol-2,3-diidro-1,4-oxazoil[3,2-b]quinoxalina (OAQX): 

 

 

O composto OAQX foi preparado a partir de um procedimento similar ao realizado 

para obtenção do composto DEQX, porém utilizando-se dietanolamina ao invés de 

etanolamina. Ao final, o precipitado formado foi recristalizado em água, resultando em um 

sólido cristalino puro de cor amarela.  

Rendimento: 80% (0,93g) 
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P.F.: 160ºC. RMN 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7,54-7,51 (m, 2H, CH, Ar), 7,40-7,37 (m, 

1H, CH, Ar), 7,29-7,26 (m, 1H, CH, Ar), 4,83 (t, J = 5.2 Hz, 1H, OH), 4,47-4,45 (m, 2H, 

CH2), 3,77-3,71 (m, 6H, CH2). RMN 
13

C (100 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 147.6, 142.8, 139.2, 

134.9, 127.7, 126.1, 124.7, 123.8, 64.3, 60.0, 49.9, 46.1.  Análise elementar calculada para 

C12H13N3O2 (MM = 231 g/mol): C, 62.33; H, 5.67; N, 18.17; obtido: C, 62.41; H, 5.77; N, 

18.24. 

 

3.2.2. Preparação das soluções estoque dos precursores orgânicos derivados da 

quinoxalina (PODQX) 

 

Inicialmente, foram determinadas as solubilidades dos precursores orgânicos sólidos 

estudados: 2,3-dietanolaminaquinoxalina (DEQX) e OAQX em água e solução aquosa básica 

(NaOHaq). Em seguida, foram pesados 10 mg de DEQX (MM = 248 g/mol), e 0,9 mg de 

OAQX (MM = 231 g/mol), em uma balança analítica de precisão. Cada solução estoque foi 

preparada dissolvendo-se a massa requerida em água ultra-pura, respeitando a solubilidade do 

composto (1 mg para cada 10 mL de solução, para DEQX; e 0,9 mg para cada 10 mL de 

solução, para OAQX). No preparo de soluções mais concentradas, utilizou-se ultra-som 

(Figura 13) ou banho maria (aproximadamente 40º C) para que a solubilização do precursor 

orgânico (DEQX ou OAQX) fosse completa. As soluções foram usadas imediatamente após o 

preparo. 

 

Figura 13 – Ultra-som auxiliando no processo de solubilização do DEQX. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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3.2.3. Síntese de AuNPs na ausência de glicerol, utilizando DEQX e OAQX como 

agentes redutores e estabilizantes. 

 

Nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas com DEQX foram sintetizadas a 

partir de um método semelhante ao do citrato (TURKEVICH et al., 1951; DANIEL e 

ASTRUC, 2004); no entanto, o agente utilizado tanto para promover a redução dos íons Au
3+

 

quanto a estabilização das AuNPs formadas foi a DEQX, em meio básico.  

Inicialmente, 0,1 g de DEQX foi solubilizado em 25 mL de solução NaOH 0,1 M, em 

banho Maria (~ 80ºC) e agitação constante, resultando na Solução 1. A partir desta solução, 

três ensaios foram realizados, variando a proporção do ligante DEQX, mas mantendo a 

concentração final de Au
3+

 fixa em 0,5 mM (ensaios 1, 2 e 3 da Tabela 1). Cada ensaio 

totalizou 10 mL de solução.  

Em outros testes, “x” mg do DEQX foram solubilizados em 4 mL de água ultra-pura 

(sendo “x” igual a 2; 2,6 e 6,5 mg, respectivamente), mantendo-se a solução sob agitação 

constante e em banho Maria. Após a solubilização total, adicionou-se 1 mL de solução de 

hidróxido de sódio 1 M. Sendo a solução final incolor. Em seguida, 5 mL de solução de Au
3+

 

1 mM (amarelo claro) foram adicionadas ao meio reacional, mantendo-se a concentração final 

de ouro e de base fixas (0,5 mM e 0,1 M, respectivamente), variando-se apenas a do ligante 

(DEQX), como mostram os ensaios 4, 5 e 6 da Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Síntese de AuNPs na ausência de glicerol. 

Ensaio  Volume das soluções (em mL) Massa (mg) Formação de 

AuNPs Au
3+

 Solução 1       
       

  H2O DEQX 

1 0,5 9,5 -  - - Instantâneo  

2 0,5 6,5 3,0  - - 7 minutos 

3 0,5 3,2 6,3  - - 5 minutos  

4 5 - - 1 4 2 - 

5 5 - - 1 4 2,6 - 

6 5 - - 1 4 6,5 - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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A Figura 14 abaixo mostra a ordem de adição das soluções, no processo de formação 

de AuNPs para este método.  

Verificou-se que após aproximadamente 3 minutos da adição da solução de Au
3+

 à 

solução S1 (Figura 14, b), houve mudança de coloração da solução de incolor para rosa claro 

(correspondente aos ensaios 4, 5 e 6). 

 

Figura 14 – Esquema geral reacional. (a) adição da solução de NaOH à solução do DEQX, 

resultando em S1; (b) adição da solução de Au
3+

 à solução S1 e (c) AuNPs formadas. 

 

a)                                                                b)                                   c) 

                                                                  
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
* @ e Δ significam agitação constante e aquecimento, respectivamente. 

   

Ao final de cada síntese, as soluções ficaram em repouso até atingirem a temperatura 

ambiente, e então foram analisadas por espectroscopia de UV-Vis. 

O mesmo procedimento foi realizado para o OAQX; no entanto, não houve evidência 

de reação, pois mesmo após 24 horas, a solução permaneceu incolor, e sem absorção 

característica para AuNPs. 

 

3.2.4. Síntese de AuNPs estabilizadas por DEQX e OAQX utilizando glicerol como 

agente redutor 

 

Nesta etapa, AuNPs foram sintetizadas pelo método proposto por Gasparotto e 

colaboradores (2012), mas com algumas modificações, devido às propriedades químicas dos 

ligantes em estudo.  

HO- DEQX S1 
Au3+ S1 

@ + Δ @ + Δ 

AuNPs 
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Testes iniciais seguidos de otimização: 

 

a) Foram preparados dois meios: um contendo a solução do ligante com o precursor metálico 

(béquer 1) e outro contendo solução de hidróxido de sódio com glicerol (béquer 2).  

Em um béquer de 10 mL (béquer 1) foram misturados 0,5 mL de solução de Au
3+

 10 

mM com 4,5 mL de solução de DEQX, mantendo-se a agitação constante. Em outro béquer 

de 10 mL (béquer 2), contendo 3 mL de água ultrapura, foram misturados 1 mL de solução 

NaOH 1 M com 1 mL de solução de glicerol 1 M. Em seguida, a solução resultante contida no 

béquer 2 foi adicionada à solução contida no béquer 1, sendo a concentração final de DEQX 

0,5 mM. A solução resultante mudou de incolor para roxo.  

 

b) Em um tubo de ensaio contendo 3,5 mL de água ultrapura e acoplado a um agitador 

magnético, foram adicionados 0,5 mL de solução Au
3+

 10 mM. Enquanto a solução 

permaneceu sob agitação, foram misturados 1 mL de solução NaOH 1 M com 1 mL de 

solução de glicerol, também 1 M, em um béquer de 5 mL contendo 1 mL de água 

ultrapura. Após aproximadamente um minuto, essa solução foi adicionada ao tubo 

contendo a solução de Au
3+

. Em seguida, 3 mL da solução de DEQX foram adicionados à 

solução contida no tubo de ensaio, sendo a concentração final da DEQX 0,5 mM. A 

solução resultante apresentou uma forte coloração roxa.  

 

c) Em um tubo de ensaio (acoplado a um agitador magnético), foram adicionados 6,5 mL de 

solução de DEQX. Enquanto a solução permaneceu sob agitação, foram misturados 1 mL 

de solução NaOH 1 M com 1 mL de solução de glicerol, também 1 M, em um béquer de 5 

mL contendo 1 mL de água ultrapura. Após aproximadamente um minuto, essa solução 

foi adicionada ao tubo contendo a solução de DEQX. Em seguida, 0,5 mL de solução de 

Au
3+

 10 mM foram adicionados gota a gota à solução contida no tubo de ensaio, sendo a 

concentração final do DEQX 0,5 mM. Após aproximadamente 30 segundos, a cor da 

solução resultante mudou de incolor para rosa. 
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Após determinada a melhor ordem de adição para os reagentes na síntese verde, foi 

realizada uma etapa de verificação do teor mínimo necessário de cada componente para 

formação de AuNPs (Tabela 2), mantendo-se fixa a concentração final do Au
3+

, do glicerol e 

da base, mas variando a concentração de DEQX de 1 a 0,2 equivalente-molar em relação ao 

Au
3+

 (ensaios de A a E da Tabela 2). 

Em seguida, Novos ensaios foram realizados mantendo-se fixas as concentrações de 

Au
3+

 e de DEQX, mas variando a concentração de glicerol e de hidróxido (ensaios de F a I da 

Tabela 2). 

A partir dos dados obtidos para DEQX foram, então, preparados os ensaios para o 

ligante OAQX, como mostram os dados referentes aos ensaios de J a P da Tabela 2. 

Os procedimentos seguiram a mesma ordem de adição descrita em c. 

 

Tabela 2 – Dados de síntese das AuNPs estabilizadas com DEQX e OAQX, com o sistema redutor 

glicerol/hidróxido. 

Ensaio 
     Equivalente Molar 

Au
3+

 HO
-
 Gli DEQX OAQX 

A 1 200 200 1,0 - 

B 1 200 200 0,8 - 

C 1 200 200 0,6 - 

D 1 200 200 0,4 - 

E 1 200 200 0,2 - 

F 1 160 160 0,2 - 

G 1 120 120 0,2 - 

H 1 100 100 0,2 - 

I 1 200 80 0,2 - 

J 1 200 200 - 0,1 

K 1 200 200 - 0,2 

L 1 200 80 - 1,0 

M 1 200 80 - 0,8 

N 1 200 80 - 0,7 

O 1 200 80 - 0,6 

P 1 200 80 - 0,5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

No ensaio A (Tabela 2), foi necessário aquecer o sistema em banho Maria (~ 40 °C), 

devido à baixa solubilidade do DEQX em água. 

Após as etapas procedimentais, todas essas soluções foram, então, analisadas por UV-

Vis.
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O ensaio F (Tabela 2) foi selecionado para ter seu perfil UV-Vis e o registro da cor da 

solução analisados com o tempo (e em ausência de luz). 

  

3.2.5. Estudo do potencial de estabilização dos ligantes DEQX e OAQX  

 

Foram realizados ensaios variando as concentrações dos ligantes DEQX e OAQX de 1 

a 0,005 equivalente-molar em relação ao Au
3+ 

(Tabela 3).  

As medidas de UV-Vis foram feitas em dois tempos: após 5 minutos e após 24 horas. 

 

Tabela 3 – Comparação do potencial de estabilização entre DEQX e OAQX, variando a 

concentração molar do PO em relação ao precursor metálico. 

Entrada 

DEQX  ou  OAQX 
  Equivalente Molar 

  Au
3+

  HO
-
 Gli Banho Maria 

1,0 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,01 

0,005 

1,0 200 80 ~ 40ºC 

1,0 200 80 - 

1,0 200 80 - 

1,0 200 80 - 

1,0 200 80 - 

1,0 200 80 - 

1,0 200 80 - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

3.2.6. Testes na ausência de base e de glicerol – Proporção 1:1 (Au
3+

:DEQX) 

 

Foram adicionados 5 mL de solução Au
3+ 

1 mM em um tubo de ensaio contendo 5 mL 

de solução do DEQX que estava em banho Maria, sob agitação constante. A solução 

resultante apresentou mudança na coloração. 

 

3.2.7. Ajuste de pH das soluções coloidais de DEQX e OAQX 

 

O ajuste de pH foi realizado utilizando o aparelho Kasvi, Modelo: K39-2014B, cuja 

faixa de pH vai de zero a 14 (Figura 15). 

Um volume de 9 mL de solução coloidal de AuNPs (pH aproximadamente 13) foi 

diluído para 20 mL pela adição de água. O pH da solução coloidal foi ajustado utilizando 

solução ácida (inicialmente, 1 M), a qual foi adicionada lentamente (a cada 15 L) até que o 

pH estivesse próximo ao do pH biológico (aproximadamente 7,4).  
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Figura 15 – Equipamentos usados para ajustar o pH das soluções coloidais. 

      

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

  

3.3. CARATERIZAÇÃO DOS DERIVADOS QUINOXALÍNICOS POR FTIR-ATR 

 

As amostras sólidas dos compostos DEQX e OAQX foram colocadas diretamente no 

porta-amostra do equipamento, que foi ajustado adequadamente para obtenção dos espectros 

de FTIR-ATR. 

O equipamento usado foi um espectrofotômetro BRUKER, modelo FT-IR VERTEX 

70. A faixa de varredura foi entre 400 – 4000 cm
-1 

e resolução 4 cm
-1

, sendo o total de scans 

igual a 16. 

 

3.4. CARACTERIZAÇÃO DAS AuNPs ESTABILIZADAS POR DEQX E OAQX  

 

Todas as soluções foram caracterizadas por espectroscopia de ultravioleta e visível. As 

soluções coloidais 1:0,2 (Au
3+

:DEQX) e 1:1 (Au
3+

:OAQX) de AuNPs (ensaios I e L da 

Tabela 2, respectivamente), cujo pH foi ajustado para 7,  foram submetidas a análises de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier por 

reflectância total atenuada (FTIR-ATR) e por microscopia eletrônica de transmissão (MET).
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3.4.1. Espectroscopia do ultravioleta e visível (UV-Vis) 

 

Todas as soluções estoque tiveram suas absorbâncias medidas separadamente em um 

espectrofotômetro USB-650 Red Tide OCEAN OPTICS (Figura 16), utilizando-se cubeta de 

quartzo de 10 mm. A faixa de varredura utilizada foi de 100 – 850 nm. 

Em todos os ensaios, a água foi utilizada como branco. 

 

3.4.1.1.Medidas de UV-Vis das soluções-estoque 

 

As soluções-estoque de DEQX e OAQX foram diluídas até a concentração final de 0,5 

mM e, então, suas absorbâncias medidas (separadamente).  

A solução do precursor orgânico (DEQX ou OAQX) foi misturada a 1 mL de solução 

NaOH 1 M e então diluídas a 0,5 mM e a 0,1 M, respectivamente. Em seguida, suas 

absorbâncias foram medidas. 

A solução estoque de Au
3+ 

foi diluída também a 0,5 mM e sua absorbância foi medida. 

As soluções das AuNPs tiveram suas absorbâncias medidas sem a necessidade de 

diluição. 

 

Figura 16 – Aparelho utilizado para medir o UV-Vis das soluções, acoplado a um computador. 

           

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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3.4.2. Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com reflectância 

total atenuada (FTIR-ATR) 

 

As soluções com pH ajustado foram colocadas em ependorffes, em quantidades 

aproximadamente iguais a 1,5 mL cada (volume ajustado em gramas), e dispostas em uma 

micro centrífuga refrigerada NOVATÉCNICA (Figura 17), que foi ajustada para atuar com 

uma velocidade de 12.000 rpm e temperatura de 20ºC. O sobrenadante foi separado do 

material sólido, e este foi posto na mufla a 40º C (ou deixado para secar a temperatura 

ambiente) para remoção da água residual (Figura 18). Em seguida, as amostras obtidas após o 

processo de secagem foram submetidas à análise de FTIR-ATR, num espectrofotômetro 

BRUKER, modelo FT-IR VERTEX 70, na faixa de 400 – 4000 cm
-1 

e resolução 4 cm
-1

, sendo 

o total de scans igual a 16. 

 

Figura 17 – Micro Centrífuga Refrigerada (NOVATECNICA). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

  

Como a região de interesse para análise não apresentou diferença espectral, usamos as 

amostras secas a T.a. para análise de infravermelho. 

 

Figura 18 – Foto das amostras (a) secas a T.a. e (b) aquecidas a 40° C. 
 

          

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

(a) (b) 
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3.4.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão foram adquiridas com um 

microscópio JEOL 2100F, operando a 200 kV. 

A preparação das amostras foi feita depositando 1 gota das suspensões em grades de 

cobre recobertas com filme de carbono, para o solvente evaporar e o sólido ser obtido.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS DEQX E OAQX 

 

Os derivados quinoxalínicos utilizados neste trabalho, DEQX e OAQX, foram 

sintetizados a partir das reações de substituição nucleofílica heteroaromática em 2,3-

dicloroquinoxalina por etanolamina e dietanolamina, respectivamente (Figura 16). As 

estruturas foram caracterizadas em função dos dados espectrais obtidos por IV e RMN (de 
1
H 

e 
13

C), além de ponto de fusão e análise elementar.  

Os resultados obtidos estão de acordo com os dados da literatura (MENEZES, 2010; 

NERI, 2014). 

 

Figura 19 – Esquema reacional para obtenção dos compostos DEQX e OAQX. 
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4.2. OBTENÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE OURO FUNCIONALIZADAS POR 

DEQX E OAQX 

 

4.2.1. DEQX e OAQX como agentes redutores e estabilizantes de AuNPs 

 

Previamente aos experimentos de sínteses das AuNPs funcionalizadas com DEQX e 

OAQX, foram investigadas as absorções tanto dos derivados quinoxalínicos quanto do ouro 

catiônico (Au
3+

). Como pode ser observado na Figura 20-a, b, os derivados quinoxalínicos 

explorados neste trabalho apresentam bandas de absorção na região do ultravioleta, tendo o 

espectro de UV-Vis do DEQX apresentado duas bandas de absorção, com máximos em 226 e 

340 nm, enquanto o OAQX apresentou três bandas de absorção, com máximos em 210, 253 e 

354 nm. A região onde aparecem bandas de absorção para o DEQX e para o OAQX é típica 

dos cromóforos desta natureza (heterocíclicos nitrogenados de conjugação π-estendida (10 

elétrons)). Conforme pode ser observado, os perfis dos espectros de UV-Vis para ambos os 

derivados quinoxalínicos não apresentaram alterações marcantes em função da presença de 

glicerol e hidróxido nas concentrações avaliadas. Para o precursor metálico (solução aquosa 

de      
 ), Figura 20-c, observa-se apenas uma banda de absorção máxima em 297 nm, que 

corrobora com dados publicados por Boufi e colaboradores, em 2013. 

 

Figura 20 – Sobreposição dos espectros de absorção do UV-Vis das soluções estoque dos 

precursores orgânicos em H2O e em HO
-
/Glicerol de (a) DEQX e (b) OAQX e suas 

respectivas fórmulas estruturais e (c) espectro de absorção para a solução de Au
3+

 0,5 

mM. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Nas sínteses das AuNPs a partir da combinação de Au
3+

 e as quinoxalinas DEQX e 

OAQX, e ausência de glicerol, foi verificado que a ordem de adição dos reagentes é um fator 

determinante para a obtenção de AuNPs esféricas monodispersas, de acordo com os dados de 

UV-Vis. Quando o meio reacional foi preparado adicionando-se solução de Au
3+ 

à solução 

contendo NaOH e DEQX, foi observado a formação de AuNPs, dada a cor rosada da solução 

(Figura 21-a). No entanto, quando solução de hidróxido de sódio foi adicionada à solução 

contendo Au
3+

 e DEQX, não foi observada formação de AuNPs. Nessas condições, houve 

formação de um complexo de ouro com o precursor orgânico DEQX, o qual pôde ser 
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de Au
3+ 

com a solução de DEQX, que acarreta em mudança de coloração da solução final, de 

incolor para laranja-claro. Após misturamos as duas, ambas bem diluídas, o resultado foi uma 

solução quase incolor, que, sob aquecimento, mudou para esverdeado, e estabilizou na cor 

laranja-claro (Figura 21-b). Essa mudança de cor ocorreu num intervalo de tempo muito 

curto (fração de segundos). Em temperatura ambiente também ocorre dessa forma, mas num 

tempo maior. 

 

Figura 21 – (a) Foto das AuNPs-DEQX na ausência de glicerol quando solução de Au
3+

 é 

adicionada à mistura HO
-
/DEQX; (b) evidência visual da formação do complexo de 

Au
3+

-DEQX, a partir da síntese de Au
3+

 e DEQX em H2O e (c) UV-Vis das AuNPs-

DEQX. 

                            
(a) AuNPs    (b) Esquema reacional 

                  

                                        (c) UV-Vis de AuNPs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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meio aquoso. Como resultado, verificou-se o surgimento de uma banda no espectro de UV-

Vis em 405 nm, cuja intensidade foi crescendo em função do tempo (Figura 22). Nestes, 

experimentos, realizados em temperatura ambiente, não foi verificada a formação de AuNPs 

cuja evidência merge da ausência de uma banda nos espectros de UV-Vis acima de 500 nm. 

 

Figura 22 – Variação espectral em função do tempo de uma solução aquosa contendo Au
3+

, 

DEQX e HO
-
 em proporção 1:0,5:2. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

O composto OAQX também foi estudado quanto à possibilidade de gerar um 

complexo a partir da coordenação com Au
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. Realizou-se um teste cuja análise de UV-Vis 

confirmou a mudança de coloração de “transparente” para amarelada quando na combinação 

dos dois reagentes (Figura 23). Notadamente, essa mudança de coloração foi muito mais 

lenta que a observada para o DEQX, indicando uma possível cinética de complexação mais 

lenta para o OAQX, e por isso, não foi realizado um experimento baseado na espectroscopia 

UV-Vis para o referido ligante.  
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Figura 23 – Complexo formado a partir da mistura de Au
3+

 e OAQX (1:1) em água. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 De fato, complexos entre ouro e heterocíclicos como quinoxalina são encontrados na 

literatura, e caracterizados pela formação de sólidos amarelos (GLIŠIC´, 2015), o que é 

condizente com os resultados obtidos nesta etapa do trabalho. 

Uma vez que é conhecido da literatura que alcoóis são capazes de reduzirem o ouro, 

quando em meio fortemente básico, foi realizado um experimento visando a formação de 

AuNPs a partir de soluções de DEQX e OAQX, em presença de uma solução aquosa 0,1 M de 

NaOH contendo 0,5 mM de Au
3+

, que acarretou na formação de AuNPs somente para o 

ligante DEQX (Figura 24).  

De toda forma, foi verificado que o ligante DEQX atuou nesse processo tanto como 

agente redutor quanto como agente estabilizante das AuNPs formadas, necessitando, apenas, 

de uma base forte no meio reacional para promover a oxidação de uma das hidroxilas 

presentes na molécula de DEQX, liberando, assim, elétrons capazes de reduzir o íon Au
3+

 

presente em solução. De acordo com os espectros, foi possível verificar que a absorbância 

máxima em 525 nm aumenta conforme maior concentração do ligante. Tal comportamento foi 

observado no trabalho publicado por Wangoo et al., em 2008, ao variar a concentração de 

ácido glutâmico para estabilizar as AuNPs. 
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Figura 24 – Espectro de UV-Vis das AuNPs obtidas sem adição de glicerol e variando a 

concentração de DEQX (Tabela 1). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Adicionalmente, a Figura 25 mostra claramente que com o aumento da concentração 

do ligante ocorre uma mudança na coloração das soluções (ficando mais intensa em maiores 

concentrações) quando a síntese é realizada apenas em meio alcalino.  

Mas o aumento da concentração, neste caso, não implica num aumento do tamanho 

das partículas. 

 

Figura 25 – Variação da coloração das soluções das AuNPs em função da variação da 

concentração do ligante utilizada na síntese.    
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Todavia, as sínteses de AuNPs foram lentas, sendo então proposto que um agente 

redutor do metal seria necessário para que as sínteses fossem mais eficientes, ou seja, que 

ocorressem em um menor tempo e com absorções definidas (maior produção de partículas). 

 

4.2.2. Síntese de AuNPs funcionalizadas com DEQX e OAQX utilizando glicerol como 

redutor  

 

Nas sínteses utilizando o glicerol como agente redutor, foi observado que 

independente da ordem de adição dos reagentes, houve formação de AuNPs. A diferença 

observada foi em relação ao tamanho das partículas, com base na cor das soluções coloidais 

obtidas nos ensaios a, b e c do tópico 3.2.4. 

Quando o meio reacional foi preparado a partir de uma solução de Au
3+

 e DEQX, 

sendo NaOH e glicerol adicionados posteriormente (ensaio a), sob agitação constante, foram 

obtidas AuNPs, mas as partículas formadas absorveram em regiões de maiores comprimentos 

de onda, pois a solução final apresentou coloração roxa (Figura 26-a). Por sua vez, ao 

adicionarmos uma mistura de NaOH e glicerol à solução de Au
3+

, e por fim adicionarmos 

solução de DEQX (ensaio b), ocorre a formação de AuNPs de caráter esférico, mas tamanhos 

maiores que os desejáveis (12 nm), dada a coloração roxa obtida (Figura 26-b), o que 

provoca um deslocamento da banda para regiões de maiores comprimentos de onda. 

Por fim, quando a uma solução contendo DEQX, NaOH e glicerol é adicionada 

solução de Au
3+

 (ensaio c), observa-se uma cor rosada para a solução final (Figura 26-c), 

indicando a formação de AuNPs ideais (com potencial para aplicação biológica). Como a cor 

da solução final para essas condições foi rosada, significa dizer que houve absorção em 

regiões com menores comprimentos de onda, neste caso, 526 nm (Figura 26-d), e, portanto, 

resultou na formação de partículas esféricas menores. Portanto, essa foi a melhor proposta de 

síntese (em relação à ordem de adição), utilizando os compostos DEQX e OAQX.   
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Figura 26 – (a); (b) e (c) Respostas visuais respeitando a ordem de adição dos reagentes frente à 

formação de AuNPs funcionalizadas com DEQX obtidas via síntese verde e (d) 

Espectro de UV-Vis de AuNPs-DEQX.  
(a) (b) (c) 

   

                      
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Os ensaios seguintes foram todos realizados a partir da rota pré-definida como a 

melhor condição para síntese (rota c do tópico 3.2.4).  

De acordo com Mody et al. (2010), absorções entre 500-550 nm são características de 

AuNPs.  

Sendo assim, a metodologia de síntese a partir do uso de glicerol como agente redutor 

e DEQX como estabilizante levou à formação de AuNPs em todas as proporções, dado as 

absorções máximas entre 523-526 nm (Figura 27).  

Além disso, o perfil das bandas de absorção é característico de NPs monodispersas 

(bandas estreitas e definidas), sendo a variação observada devido à formação do complexo 

nos instantes iniciais da síntese, como explicado anteriormente. 

Percebe-se, portanto, que um equivalente molar de 0,2 é suficiente para estabilizar as 

AuNPs formadas a partir do ligante DEQX nestas condições. 
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Figura 27 – Espectro de UV-Vis das AuNPs obtidas com adição de glicerol a partir dos dados de 

síntese para DEQX, com fotos das respectivas soluções. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

As sínteses de AuNPs usando DEQX como ligante serviram como parâmetro para as 

sínteses com OAQX. No entanto, os ensaios para este ligante apresentaram um 

comportamento diferente quando em baixas concentrações do referido composto (abaixo de 

0,5 equivalentes), com bandas disformes. Isso é um indicativo da presença de partículas de 

tamanhos distintos, devido às bandas alargadas nos espectros de UV-Vis (Figura 28-a).  

Por esse motivo, as AuNPs-OAQX foram novamente sintetizadas, usando as 

proporções 1:1 (Au-OAQX). Como resultado, houve formação de AuNPs.  

O espectro de UV-Vis e a cor da solução indicam a formação de AuNPs estáveis 

(Figura 28-b). Esses resultados se mantêm com o tempo. 

Apesar da baixa monodispersividade para os ensaios J e K, as AuNPs-OAQX 

apresentaram-se estáveis com o tempo. 
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Figura 28 – Espectro de UV-Vis das AuNPs obtidas com adição de glicerol a partir dos dados de 

síntese para OAQX, com fotos das respectivas soluções.  

(a) ensaios 1:0,1 e 1:0,2 e (b) ensaio 1:1. 

 

(a)      

 
(b) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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A Figura 29 apresenta os resultados obtidos para o efeito da concentração do derivado 

quinoxalínico OAQX na estabilização das AuNPs utilizando glicerol/NaOH como sistema 

redutor do metal, tendo a proporção do OAQX em relação ao ouro variado de 0,5 até 0,8 

equivalente.  

 

Figura 29 –  (a) Espectros de UV-Vis obtidos para OAQX e (b) Fotos das AuNPs-OAQX após 24 

horas. 

 

(a)  

 
(b)  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

As AuNPs obtidas a partir do ensaios M, N O e P apresentaram, inicialmente, 

melhores resultados quando comparadas às dos ensaios J, K e L, pois tanto a cor das soluções 

quanto os resultados de UV-Vis indicam que houve formação de AuNPs monodispersas. 

Adicionalmente, foi verificada que a mudança de cor dessas soluções em função da variação 
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da concentração de OAQX foi condizente com os resultados de UV-Vis (Figura 29-a). No 

entanto, as AuNPs-OAQX não se mostraram estáveis  após 24 horas (Figura 29-b). 

Portanto, de acordo com esses resultados, uma razão Au
3+

-OAQX de 1:1 foi 

considerada a melhor condição na geração das AuNPs-OAQX, fornecendo nanoestruturas 

esféricas, dado o comprimento de onda máximo de absorção em 527 nm (Figura 28-b).  

 

4.3. ESTABILIDADE DAS NANOPARTÍCULAS ANALISADAS COM O TEMPO 

(UV-VIS E COR DA SOLUÇÃO).  

 

Para verificar a estabilidade das AuNPs formadas a partir da reação de Au
3+

 com 

glicerol, em meio básico, e na presença de DEQX, foi selecionada a condição mais apropriada 

para a síntese das partículas, a qual envolvia uma proporção molar Au
3+

-DEQX de 1:0,2. 

O comportamento dessa condição em função do tempo está apresentado na Figura 30.  

 

Figura 30 – Espectros de UV-Vis verificada para a síntese de AuNPs (equivalente molar 

1:0,2 de Au
3+

:DEQX e 0,08M de glicerol e HO
-
) medidos em (a) 04/2/15 (Absmáx 

= 0,35 em 532 nm); (b) 27/2/15 (Absmáx = 0,299 em 526 nm); (c) 8/7/16 (Absmáx 

= 1,218 em 519 nm). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015 e 2016). 
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De acordo com a Figura 30, observa-se que com o tempo a banda de absorção 

máxima fica mais acentuada e definida, com um deslocamento no máximo para menores 

comprimentos de onda (de 535 para 519 nm). Isto é resultado da competição entre o 

complexo formado no início da reação e a redução do Au
3+

. Com o tempo, a formação das 

AuNPs são mais estáveis que o complexo Au
3+

-DEQX.  

A influência do tempo também foi estudada em função das concentrações dos ligantes, 

conforme apresentado na Tabela 3 e na Figura 31. Como principal resultado, foi verificado 

que com o passar do tempo, avaliado entre 5 minutos e 24 horas, as AuNPs apresentaram 

espectros de UV-Vis com bandas mais definidas, pois o complexo inicialmente formado perde 

força frente à formação das AuNPs (que são mais estáveis). 

O estudo da influência dos ligantes DEQX e OAQX na estabilização das AuNPs foi 

importante para verificar qual a concentração mínima destes é requerida para a preparação de 

soluções estáveis levando em consideração a variável tempo. Quando fixamos a concentração 

do precursor metálico, mas variamos a do ligante, observamos diferenças relacionadas à 

quantidade de material do precursor orgânico necessária para a estabilização das AuNPs 

formadas. 

Os testes realizados com Au
3+

 e o derivado quinoxalínico (DEQX ou OAQX) em água 

contribuíram para elucidação do comportamento das bandas de absorção observados nas 

Figuras 31 e 32, quando variamos a concentração dos ligantes que.  

Já foi mencionado anteriormente que um complexo estável forma-se quando Au
3+

 

reage com DEQX em água; desta forma, quando sintetizamos as NPs pela rota verde, ocorre 

uma competição entre o complexo formado e a redução dos íons Au
3+ 

em solução. Com o 

OAQX também ocorre, mas é menos intenso, pois a possível estabilização para este complexo 

se dá através do N do anel aromático.  

Os espectros de UV-Vis na Figura 31-a mostram que quanto maior a concentração de 

DEQX menor a quantidade de NPs formadas. Isto porque o excesso de ligante no meio 

favoreceu a formação do complexo Au
3+

-DEQX, simultaneamente à formação das AuNPs. 

Por outro lado, o mesmo não é observado para OAQX, pois quando ele é misturado com Au
3+

 

em maiores concentrações deste ligante, ocorre maior formação de AuNPs (Figura 32-a). 

Além disso, verificamos que a concentração mínima de DEQX necessária para formar AuNPs 

após 5 minutos de síntese é muito menor quando comparada à de OAQX nesse mesmo 

intervalo de tempo. Isto torna o DEQX um ligante mais eficiente que o OAQX, pois para o 
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OAQX as AuNPs formadas estabilizam-se somente em presença de grandes quantidades deste 

ligante. 

A indefinição de um máximo de absorção das bandas obtidas para os dois últimos 

ensaios para DEQX, e os três últimos para OAQX, é resultado do aumento de tamanho das 

partículas e da perda da monodispersividade, ou seja, existem partículas de tamanhos e formas 

distintas na mesma solução e em grande quantidade, como mostram as Figuras 31-a e 32-a. 

Nos dois casos, tanto para DEQX quanto para OAQX, após 24 horas as bandas ficam 

com perfil mais definido, sendo possível prever qual a melhor proporção metal:ligante utilizar 

na síntese verde de AuNPs utilizando esses ligantes.  

Para DEQX, observa-se que após 24 horas (Figura 31-b) 0,5 equivalentes são 

suficientes para estabilizar as AuNPs-DEQX. Mas após 48 horas (Figura 31-c), a melhor 

proporção passa a ser 0,2 equivalentes, pois após esse tempo a absorbância aumenta (de 0,411 

para 0,448) e o comprimento de onda diminui (de 533 para 526 nm), devido a competição 

entre o complexo e a redução do metal; enquanto que para 0,5 equivalentes a absorbância 

diminui (de 0,517 para 0,465), devido a menor quantidade de ligante, que passa a não 

estabilizar eficientemente as partículas presentes em solução com o passar do tempo. 

Já para OAQX, a melhor proporção metal:ligante, de acordo com os espectros de UV-

Vis da Figura 32-a,b foi 1:0,5, pois nessa condição já houve formação de AuNPs, com 

máximo de absorção bem definido. No entanto, a foto da solução mostra um material preto 

sedimentado no fundo da cubeta. Indicando que essa quantidade de ligante não foi suficiente 

para estabilizar totalmente as AuNPs; então, a melhor condição utilizada de acordo com esses 

resultados foi a 1:1, pois apresentou uma banda de absorção bem definida e ausência de 

material sedimentado no fundo da cubeta.  
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Figura 31 – Espectros de UV-Vis de AuNPs-DEQX sintetizadas com glicerol e fotos de suas 

respectivas soluções, (a) após 5 minutos, (b) após 24 horas e (c) após 48 horas. 

  

                                        
       

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Figura 32 – Espectros de UV-Vis de AuNPs-OAQX sintetizadas com glicerol e fotos de suas 

respectivas soluções, medidos (a) após 5 minutos e (b) após 24 horas.  

  

                   

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

De acordo com as fotos das soluções dos ensaios 0,01 e 0,005 da Figura 31 e 0,5 e 0,2 

da Figura 32, observa-se que estas apresentaram uma diminuição na intensidade da cor das 

soluções, após 24 horas, e um material preto ficou sedimentado no fundo das cubetas. Isto é 

resultado da desestabilização das AuNPs na presença de pouco ligante, o que resulta na 

nucleação acelerada das partículas em busca de estabilização (BONIFACIO, 2005). Somente 

nas fotos correspondentes às proporções 0,005 (Figura 31), 0,1, 0,05 e 0,01 da Figura 32, 

verificamos ausência total de cor das soluções e presença de material preto sedimentado, além 

de ausência de absorção no espectro de UV-Vis, indicando o estado Bulk das partículas que 

foram formadas a partir da redução de Au
3+

 pela combinação de Gli-HO
-
.  

 

4.4. INFLUÊNCIA NO pH NA ESTABILIDADE DAS NANOPARTÍCULAS 

 

As AuNPs têm sido amplamente empregadas em sistemas biológicos. Por essa razão, 

fez-se necessário o ajuste do pH das soluções coloidais ideais obtidas neste trabalho, tendo em 

vista que os ensaios in vivo requerem um pH próximo a 7,4 e NPs estáveis em soluções 
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aquosas, devido à compatibilidade com os fluídos biológicos (MARTINS e TRINDADE, 

2012).  

Observando o perfil das soluções coloidais após 24 horas, foi possível notar quais 

delas apresentaram-se mais estáveis, isto é, qual a melhor condição de síntese (melhor 

proporção Au
3+

:PO) e realizar o ajuste de pH. De acordo com os dados de UV-Vis, as 

soluções de DEQX 1:0,2 e de OAQX 1:1 apresentaram melhores resultados em termos de 

estabilidade e máximo de absorção obtidos. Portanto, foram escolhidas para o ajuste de pH. 

Verificou-se que em meio neutro houve um deslocamento discreto do máximo de 

absorção para maiores comprimentos de onda (de 527 para 529 nm), para DEQX (Figura 33-

a), devido à desestabilização parcial das partículas, que é provocada, possivelmente, por causa 

da interação do ácido (que foi adicionado ao meio) com o ligante. No entanto, com o passar 

do tempo, a solução permaneceu estável. Percebe-se, ainda, uma diferença entre os máximos 

de absorção quando sobrepomos os gráficos referentes às soluções com pH 13 e 7,32, mas 

essa diferença foi devido à solução neutra ter sido diluída.  

No caso do ligante OAQX, o espectro registrado assim que o ajuste de pH foi efetuado 

mostrou uma perturbação maior no sistema, onde houve desestabilização total das partículas, 

e consequente aumento de tamanho, evidenciado pela mudança de cor da solução – de lilás 

para cinza-azulado, e também pelo deslocamento da banda de plasmon para regiões de 

maiores comprimentos de onda (Figura 33-b). Após 24 horas, o material decantou e a 

solução ficou incolor, sem absorção correspondente no UV-Vis.  

De acordo com Melo Jr (2012), a verificação da estabilidade das soluções coloidais 

pode ser realizada a partir da adição de substâncias que afetem essa estabilidade. Quando um 

agente desestabilizante é adicionado ao meio contendo partículas estáveis, ocorre a formação 

de agregados sólidos, evidenciado instantaneamente pela mudança da coloração da solução. 

As medidas de UV-Vis resultam em deslocamento da banda de absorção para maiores 

comprimentos de onda, mas nesse caso, com o surgimento de uma nova banda, indicando a 

modificação no tamanho das partículas (aumento de tamanho). 

Do estudo do pH, conclui-se que foi possível obter AuNPs contendo os ligantes 

DEQX e OAQX conjugados em quantidades apreciáveis para realização de testes biológicos 

futuros. 
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Figura 33 – Espectros de UV-Vis de AuNPs em pHs 13 e 7 de (a) DEQX e (b) OAQX. 

  

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 

450 525 600 675 750 825

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
(a) Uv-vis de AuNPs-DEQX (1:0,2)

A
b

so
rb

ân
ci

a

 (nm)

 pH 13

 pH 7,3

450 525 600 675 750 825

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
(b) Uv-vis de AuNPs-OAQX (1:1)

A
b

so
rb

ân
ci

a

 (nm)

 pH 13

 pH 7,32

    

    



Resultados e Discussão 

Janine de Araújo Silva – PPGQ/UFRN                                                                                    67 

 

4.5. ANÁLISE DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

As amostras contendo AuNPs formadas a partir de soluções glicerólicas básicas 

contendo Au
3+

 em presença DEQX e OAQX, em proporções  1:0,2 e 1:1, respectivamente, 

após neutralização do pH, foram caracterizadas por MET para determinação da forma e do 

tamanho médio das partículas formadas. Gotas de solução das amostras neutras foram 

depositadas em grades de cobre recobertas com filme de carbono até o solvente evaporar. O 

sólido obtido foi então analisado. Os resultados para distribuição média dos tamanhos das 

partículas formadas estão dispostos na tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Resultados de MET obtidos para síntese das AuNPs estabilizadas por DEQX e 

OAQX. O sistema redutor utilizado foi NaOH/glicerol.  
Tamanho médio (nm) Agente Estabilizante 

9,7  DEQX 

11,5 OAQX 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

  

As AuNPs obtidas, tanto para o composto DEQX (Figura 34-A) quanto para o OAQX 

(Figura 34-B) apresentaram forma esférica, o que corrobora com os resultados de UV-Vis 

apresentados. 
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Figura 34 – Imagens de MET de AuNPs estabilizadas com (A) DEQX e (B) OAQX sintetizadas a 

partir das proporções  molares (Au
3+

:DEQX ou OAQX) 1:0,2 e 1:1, respectivamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Como o histograma referente às AuNPs estabilizadas com DEQX tem distribuição 

média de 9,7 nm (        ) e as estabilizadas com OAQX, uma média de 11,5 nm 

(         ), significa que mesmo a uma concentração inferior, DEQX é mais eficiente do 

que OAQX na formação de nanopartículas esféricas menores. Esse fator é importantíssimo 

quando o objetivo tende a aplicação em sistemas biológicos (identificação do câncer na fase 

inicial da doença e/ou terapia). 
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4.6. ANÁLISE DE INFRAVERMELHO E PROPOSTA DE MECANISMO 

 

A espectroscopia de infravermelho pode fornecer importantes informações acerca das 

naturezas das ligações químicas em interações presentes em um dado sistema. AuNPs 

geralmente não apresentam absorções pronunciadas na região do infravermelho médio, exceto 

quando ligantes orgânicos estão ancorados a estes sistemas (LÓPEZ-LORENTE et al., 2014). 

Neste contexto, a técnica tem sido bastante reportada na compreensão de sistemas 

nanoestruturados funcionalizados por compostos orgânicos.  

A Figura 35 apresenta o espectro de infravermelho dos precursores orgânicos puros 

DEQX e OAQX sobrepostos aos espectros das AuNPs funcionalizadas pelos respectivos 

compostos orgânicos, obtidas em presença de glicerol. Analisando o sistema envolvendo 

DEQX (Figura 35-a), a primeira evidência para o mecanismo de complexação emerge das 

diferenças na região entre 1600 – 1450 cm
-1

, a qual é associada às ligações C=N, C=C e N–H, 

sugerindo que ambos os nitrogênios (tanto o amínico quanto o aromático) poderiam estar 

participando da quelação do metal. Uma evidência adicional se baseia no alargamento das 

bandas em 1039 e 1053 cm
-1

 do DEQX puro, as quais são associadas às ligações C–O e C–N 

das porções alcoólicas e amínicas da molécula, indicando que estes grupos poderiam estar 

envolvidos. Todavia, ambos os espectros DEQX e DEQX/AuNPs apresentam uma 

sobreposição clara em 1039 cm
-1

 (linha pontilhada na Figura 35-a), sugerindo que o grupo 

álcool não está envolvido em ligação metal-ligante. No entanto, observa-se uma modificação 

pronunciada na absorção em 1201 cm
-1

 (correspondente a ligação C–N de amina alifática) no 

espectro das AuNPs-DEQX (menor intensidade), indicando que um dos átomos de N do 

grupo amínico está envolvido na estabilização das AuNPs formadas.  

Os espectros de OAQX e OAQX/AuNPs são apresentados na Figura 35-b. Como 

pode ser visto, o espectro de FTIR-ATR do sistema nanoestruturado contendo OAQx é bem 

menos definido do que aquele envolvendo DEQX, todavia, um padrão similar é observado, 

especialmente na região envolvendo as bandas referentes às ligações C=C e C=N do sistema 

heteroaromático. Também é verificada uma sobreposição das bandas em 1022 cm
-1

 (linha 

pontilhada), sugerindo que a unidade alcoólica também não participa da complexação metal-

ligante. Por outro lado, a região compreendendo as absorções em 1056 e 1203 cm
-1

, 

associadas ao grupo éter, é consideravelmente modificada, sugerindo que o oxigênio do 

sistema cíclico saturado também contribui para a estabilização das AuNPs. Em ambos os 

espectros é verificada uma banda em 1635 cm
-1

, típica de H2O adsorvida em ouro, indicando 
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certo grau de hidratação da superfície metálica (LÓPEZ-LORENTE et al., 2014; PARK e 

SHUMAKER-PARRY, 2014). 

   

Figura 35 – Espectros de FTIR-ATR de (a) DEQX puro e AuNPs-DEQX e (b) OAQX puro e 

AuNPs-OAQX. 

  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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De acordo com os estudos de Babu et al. (2013), a modificação nas frequências das 

ligações no espectro de infravermelho (IV) das AuNPs comparadas às da substância pura, 

além da presença de uma frequência referente ao estiramento de biomoléculas, confirmaram a 

adsorção do fármaco à superfície das AuNPs, ou seja, houve adsorção do agente passivante às 

AuNPs. E com os dados obtidos experimentalmente por UV-Vis, MET e FTIR, foi possível 

propor um mecanismo para o processo de formação das AuNPs (Figura 36). 

 É plausível em ambos os casos que ocorra uma complexação inicial entre ouro 

catiônico e o ligante orgânico, para então numa segunda etapa ocorrer a formação das AuNPs 

estabilizadas pelas respectivas quinoxalinas. Além da complexação inicial, um segundo átomo 

de nitrogênio, após desprotonação pelo meio fortemente básico, passa a atuar como ligante de 

coordenação de ouro no caso do DEQX enquanto o oxigênio o faz para o OAQX. 

 

Figura 36 – Proposta de mecanismo para a formação de AuNPs pelo sistema Au
3+

, glicerol, 

NaOH e derivado quinoxalínico: (a) DEQX e (b) OAQX. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 
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Apesar do mecanismo proposto, novos estudos, especialmente de FTIR em condições 

anidras e livres de possíveis produtos de degradação oxidativa do glicerol estão sendo 

realizados no intuito de se confirmar mais adequadamente estas hipóteses. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

5.1.Conclusões 

 

 Quando na ausência de glicerol, as AuNPs são formadas apenas nas reações com 

DEQX, porém de forma lenta. 

 

 A ordem de adição influencia no tamanho das partículas obtidas, tanto para DEQX 

quanto para OAQX; 

 

 Independente da condição estudada, o DEQX se mostrou mais efetivo que o 

OAQX na estabilização das AuNPs.  

 

 Os estudos de UV-Vis e TEM apontaram que na melhor condição de síntese 

(proporção de Au
3+

 e ligante de 1:0,2 e 1:1, respectivamente para DEQX e 

OAQX),  as nanopartículas obtidas apresentaram forma esférica, com tamanho 

médio entre 9,7 e 11,5 nm. 

 

 Adicionalmente aos dados de UV-Vis e TEM, as análises de FTIR permitiram 

propor um mecanismo de formação das AuNPs, o qual deve envolver uma 

complexação entre os ligantes (DEQX e OAQX) com Au
3+

 previamente à redução 

do metal. 

 

 Através do estudo de pH, foi verificado que as AuNPs se mostraram 

consideravelmente estáveis em pH próximo ao fisiológico, pois o tamanho médio 

das partículas foi menor que 12 nm, abrindo, assim, a possibilidade de aplicações 

em áreas médicas, notavelmente para a terapia do câncer. 

 

5.2.Perspectivas 

 

 Realizar novos ensaios para identificar quais espécies estão sendo formadas em pH 

abaixo de 7; 



Conclusões e Perspectivas 

Janine de Araújo Silva – PPGQ/UFRN                                                                                    74 

 

 

 Avaliar a ação anticâncer das AuNPs-QX utilizando terapia fotodinâmica. 
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