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Introdução 
Os quantum dots (QD) apresentam propriedades 
ópticas e eletrônicas ajustadas pelo seu tamanho. O 
diâmetro reduzido destas partículas resulta em um 
observável confinamento quântico definido pelo 
aumento da sua energia de band gap acompanhado 
pela quantização dos níveis de energia para valores 
descontínuos.1 Deste modo, estudos envolvendo 
métodos de síntese com elevado controle de 
tamanho e morfologia tem sido o objetivo de muitos 
pesquisadores nas últimas décadas. Entretanto, 
muitos dos métodos de síntese encontrados na 
literatura utilizam reagentes extremamente tóxicos, 
pirofóricos e de elevado custo, como o dimetil 
cádmio. Assim, o método poliol combinado a injeção 
de uma solução metanólica de dióxido de selênio no 
meio reacional de 1,2-hexadecanodiol, 
acetilacetonato de cádmio(II) [Cd(acac)2], ácido 
oleico, oleilamina e dioctiléter foi estudado para 
obtenção de QD de CdSe. 

Resultados e Discussão 
Os QD de CdSe foram sintetizados na presença de 
1,2-hexadecanodiol em dioctiléter como solvente e 
ácido oleico e oleilamina como ligantes de 
superfície. O precursor Cd(acac)2 foi solubilizado 
neste meio reacional a 120 °C e em seguida 
aquecido a 160 °C. Nesta temperatura o SeO2 em 
metanol foi rapidamente injetado na reação. Em 
seguida o sistema foi rapidamente resfriado em 
banho de gelo para interromper o crescimento das 
partículas. Nestas condições, QD de CdSe com 
aproximadamente 4 nm foram obtidos, Figura 1(A), 
e suas propriedades ópticas foram caracterizadas 
por espectroscopia de UV/Vis e espectroscopia de 
fluorescência apresentando uma banda de absorção 
em 471 nm e uma banda alargada de emissão em 
515 nm, respectivamente. O mesmo procedimento 
de síntese realizado na ausência do diol não levou a 
formação de CdSe, possivelmente devido a 
formação de óxidos de cádmio. Outras amostras 
sintetizadas na presença do 1,2-hexadecanodiol em 
temperaturas maiores apresentaram um 
deslocamento na banda de emissão para maiores 
comprimentos de onda, possivelmente, devido ao 
aumento do tamanho destas partículas. 
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Figura 1. MET e DRX da amostra de CdSe. O 
padrão de difração (JCPDS 65-2891) indica a 
formação de CdSe. 
 
A amostra foi caracterizada por difração de raios X 
(DRX) que indicou a formação da fase cúbica 
(esfalerita) de grupo espacial de simetria F-43m de 
acordo com o padrão de difração de CdSe (JCPDS 
65-2891) em vermelho na Figura 1(B). O CdSe 
apresenta outras estruturas cristalinas, como a 
hexagonal (wurtzita) e a cúbica (NaCl), as quais não 
foram observadas no difratograma. A estrutura 
cristalina da amostra condiz com resultados da 
literatura para partículas de CdSe sintetizadas em 
temperaturas baixas, visto que muitos estudos 
utilizam temperaturas acima de 300 °C.2 

Conclusões 
QD de CdSe podem ser obtidos com bom controle 
de tamanho e morfologia esférica utilizando o 
procedimento de injeção de uma solução metanólica 
de SeO2 no meio reacional contendo Cd(acac)2 e 
1,2-hexadecanodiol (método poliol). 
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