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RESUMO 

 
 
Leitão, R. C. F. Híbrido inorgânico-orgânico formado por nanozeólita L e 
ftalocianina de silício com potencial aplicação na descontaminação de água 
através da luz solar. 2015. 96 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Instituto de 
Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.  
 
 
Um híbrido inorgânico-orgânico formado por nanozeólita L (nZeol-L) funcionalizada 

em sua superfície com ftalocianina de silício (SiPC) foi investigado visando uma 

potencial aplicação para descontaminação de água, via geração de oxigênio singleto 

(1O2), que por sua vez é citotóxico para sistemas biológicos. Ftalocianinas são 

corantes orgânicos que possuem comprovada eficiência na geração de oxigênio 

singleto. No entanto, estes corantes possuem tendência para formar agregados, o 

que torna ineficiente a formação de 1O2. nZeol-L constitui-se como um material 

apropriado para suportar SiPC covalentemente em sua superfície com o objetivo de 

prevenir o processo de agregação, mantendo assim as propriedades fotofísicas dos 

monômeros do corante. Neste estudo, um híbrido foi preparado visando a 

fotoinativação da bactéria E. coli (facilmente encontrada em água contaminada) 

através da luz solar natural. A superfície da nanozeólita L foi funcionalizada com o 

fotossensitizador (SiPC) e com moléculas de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 

para criar cargas positivas na superfície do material, tornando o híbrido capaz de 

interagir eletrostaticamente com a superfície negativa das bactérias. Testes de 

viabilidade celular foram realizados com dois tipos de células: BALB/c 3T3 clone A31 

(como estudo piloto) e células de E. coli suspensos em uma solução de PBS (pH 

7,4) com a presença do híbrido (nZeol-SiPC/APTES). Foi verificada uma alta 

eficiência de nZeol-SiPC/APTES em induzir a morte de ambas as células em grande 

quantidade e dentro de um curto período de tempo. Estes resultados indicam que o 

nanomaterial (nZeol-SiPC/APTES) possui uma potencial aplicação para a 

descontaminação de água, quando ativado pela luz do sol.   

 

Palavras-chave: Fotoinativação. Escherichia coli. Luz solar. Descontaminação 

de água. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Leitão, R. C. F. Inorganic-organic hybrid based on nanozeolite L and silicon 
phthalocyanine with potential application in water decontamination by 
sunlight. 2015. 96 p. Dissertation (Master degree in Chemistry) – Instituto de 
Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 
 

An inorganic-organic hybrid based on nanozeolite L (nZeol-L) surface-functionalized 

with silicon phthalocyanine (SiPC) has been investigated aiming its future use in 

water decontamination by singlet oxygen generation, which is cytotoxic for biological 

systems. Phthalocyanines are dyes with great efficacy in singlet oxygen generation. 

However, these dyes have tendency to form aggregates, and hence, the formation of 

this reactive species of molecular oxygen turns to be inefficient. nZeol-L is an 

appropriate material to covalently support SiPC on its surface to avoid the 

aggregation process, thereby maintaining the photophysical properties of the 

monomer. In this study, a hybrid was prepared aiming the photoinactivation of E. coli 

bacteria (which is easily found in contaminated water) by natural sunlight. The 

nanozeolite L surface was functionalized with the photosensitizer (SiPC) and then 

with 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES) molecules to create a positive charge on 

the material surface, enabling the hybrid to interact with the negative charge to the E. 

coli bacteria. Cell viability tests were performed with two types of cells: BALB/c 3T3 

clone A31 (as a pilot study) and E. coli cells suspended in PBS solution (pH 7.4) in 

the presence of the hybrid (here called nZeol-SiPC/APTES). It was verified that 

nZeol-SiPC/APTES gives rise to the death of the both cells in a large quantity and 

within a short time interval. These results indicate that the nanomaterial (nZeol-

SiPC/APTES) has potential application for water decontamination when activated by 

sunlight.  

  

Keywords: Photoinactivation. Escherichia coli. Sunlight. Water 

decontamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Água contaminada: Um problema mundial 
 

 A água é considerada como sendo uma substância de grande importância 

para a manutenção e conservação da vida e dos ecossistemas (WOLKMER, 

PIMMEL, 2013). Todavia, o uso negligente da água poderá fazer com que esse 

recurso, até então taxado como inesgotável, venha a faltar (OLIVO; ISHIKI, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde, a qualidade da água tem sido comprometida pelo 

lançamento de efluentes e resíduos, desde a sua fonte (BRASIL, 2006), sendo esta 

ainda bastante propensa à contaminação por microorganismos patogênicos 

(CARIELO, 2011). 

Água contaminada está entre as maiores causas de mortes no mundo, 

levando a morte cerca de 5 milhões de pessoas por ano, das quais as crianças são 

as maiores vítimas, com cerca de 8 mortes por segundo (BLANCO et al., 2009). De 

acordo com um recente relatório publicado pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2015), embora se tenha obtido 

alguns avanços nas últimas décadas com relação ao maior acesso de pessoas a 

água potável e serviços de saneamento, 748 milhões de pessoas ainda não tem 

acesso a fontes de água própria para consumo, e 2,5 bilhões de pessoas não 

possuem saneamento adequado. Além disso, mesmo instalações de saneamento 

que já foram melhoradas ainda não conseguem ser eficazes, e, consequentemente, 

estima-se que 1,8 bilhões de pessoas bebem água contaminada com bactérias 

Escherichia coli (E. coli), as quais indicam a presença de contaminação fecal 

(UNESCO, 2015).  

Além disso, as descargas industriais de efluentes vêm aumentando nos 

últimos anos, caracterizando-se um problema socioambiental, já que muitos dos 

resíduos que são produzidos contêm substâncias que podem ser tóxicas (SOUZA; 

PERALTA‐ZAMORA, 2006). Assim, torna-se imprescindível que se busque manter o 

derramamento dos efluentes dentro dos limites propostos na legislação ambiental 

(BRITO; SILVA, 2012). 

O uso da água no mundo está se aproximando do limite que o planeta 

consegue dispor. Isso ocorre devido ao aumento demográfico e consequente 

diminuição da qualidade da água disponível para consumo, gerada pela destruição 
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dos ecossistemas e empobrecimento da biodiversidade em escala global (BOGARDI 

et al., 2012). Não somente por questões de escassez, mas, também, por fatores 

relacionados à contaminação, assuntos relacionados à água estão entre os temas 

centrais de discussão em nossa sociedade e representam um grande desafio para o 

futuro (BAGATIN et al., 2014). 

Dentre as soluções para a melhoria da qualidade da água, estão inúmeros 

trabalhos que vêm sendo desenvolvidos para a criação de novos materiais como 

candidatos para complementar, aperfeiçoar ou mesmo substituir técnicas de 

descontaminação já existentes (BRILLAS; MARTÍNEZ-HUITLECITAR, 2015) para 

assim minimizar os danos causados ao meio ambiente.  

 

1.1.2 Métodos de descontaminação de água 

 

Métodos de descontaminação de água vêm sendo desenvolvidos pelo homem 

desde 4000 a.C. (CRITTENDEN et al., 2012). Atualmente, o método de 

descontaminação mais comum é a cloração, utilização do cloro para oxidação de 

espécies contaminantes. Desde o seu primeiro uso em 1908, este método permitiu 

uma considerável redução da mortalidade causada por doenças associadas à água 

contaminada. Porém, na década de 70, estudos revelaram que a reação do cloro 

com moléculas orgânicas pode levar a geração de subprodutos tóxicos, que por sua 

vez podem causar câncer (MORRIS et al., 1992).  

São descritos vários outros métodos de descontaminação de água usando 

sistemas diferentes, como a flotação - método bastante eficiente e de baixo custo 

para a recuperação de óleo na água (SILVA et al., 2011; SILVA, 2008; THOMAS, 

2004), eletroquímico, filtração (CAMPOS et al., 2012), nanopartículas de TiO2 

(YOUNAS et al., 2014; CHEN; SELLONI, 2014), via degradação fotocatalítica, bem 

como a remoção de poluentes por processos de adsorção (KHAN; HASAN; JHUNG, 

2013; APUL et al., 2013) - método de baixo custo e efetivo para a descontaminação 

de água que utiliza materiais absorventes como carvão ativado e alguns polímeros 

naturais como a quitosana (DOTTO et al., 2011). Porém, para que um material 

absorvente seja aceitável, ele deve além de exibir características como baixo custo 

ter disponibilidade, alta capacidade e alta taxa de adsorção, alta seletividade, 

eficiência na remoção de diversos corantes, todas as características apresentadas 

em um único material (CRINI; BADOT, 2008).  
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Dada a dificuldade em obter materiais que sejam eficientes e aceitáveis, e 

levando-se em consideração a alta demanda por novos sistemas de 

descontaminação, que surge devido às limitações, geração de subprodutos tóxicos 

ou mesmo alto custo de algumas tecnologias, torna-se necessária a criação de 

novos sistemas de descontaminação de água, principalmente de baixo custo, por 

exemplo, utilizando a luz solar como fonte de energia.  

 

1.1.3 Descontaminação de água através da luz solar 

 

A cada dia, uma grande quantidade de energia solar atinge o planeta terra e 

em apenas 1 hora, tal energia recebida é superior ao consumo de toda a sociedade 

durante 1 ano (LEWIS, 2007; BLANKENSHIP et al., 2011).  Isso, somado ao baixo 

custo desta fonte de energia, traz como desafio a necessidade de entendimento 

sobre processos que vão desde o controle da captura da radiação, estoque e sua 

utilização pelo homem (SCHOLES et al., 2011).  

O uso da luz solar como alternativa para eliminar patógenos e contaminantes 

químicos presentes na água, é um método conhecido e de comprovada eficiência 

reportada em diferentes trabalhos nas últimas décadas (CASLAKE et al., 2004; 

SILTON et al., 2002; CALKINS; BUCKLES; MOELLER, 1976). Um dos métodos de 

descontaminação de água conhecido como "foto-Fenton" utiliza a luz solar (região 

do UV) e H2O2/Fe(II), a fim de oxidar poluentes presentes na água com valores de 

pH em torno de 3 (PÉREZ-ESTRADA, 2005). Contudo, esse método possui um 

inconveniente, já que o ácido utilizado para manter o baixo pH, associado com os 

subprodutos gerados na reação foto-Fenton podem ser prejudiciais ao meio 

ambiente.  

Agências internacionais e organizações não governamentais têm utilizado 

hipoclorito de sódio e luz do sol para a descontaminação de água em áreas rurais. 

Embora tais sistemas tenham se mostrado eficientes na redução de doenças 

gastrointestinais, substâncias orgânicas presentes na fonte dessas águas podem 

reagir com o hipoclorito de sódio formando trihalometanos (THM), e pesquisas 

indicam que estes subprodutos podem aumentar o risco de câncer de bexiga. 

(SHANNON et al., 2008; CDC, 2000). 

O fato é que não existe um sistema de descontaminação que possa funcionar 

em todas as circunstâncias (CDC, 2000). Como já exposto, cada método possui 
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vantagens e desvantagens. Por esta razão, novos sistemas de descontaminação de 

água continuam sendo desenvolvidos para complementar ou mesmo substituir 

métodos já existentes. Entre estes, diversos trabalhos reportam ftalocianinas como 

moléculas com potencial utilização para a descontaminação de água utilizando a luz 

solar (BONNETT et al., 2006; KUZNETSOVA et al., 2007; ZHANG et al., 2013). 

 

1.2 Ftalocianinas 
  

Ftalocianinas (PCs) representam uma classe de corantes obtidos 

exclusivamente por via sintética, ao contrário de porfirinas, que são semelhantes a 

PC, mas podem ser encontradas na natureza (ŁAPOK, 2006). A descoberta de PC 

ocorreu de forma acidental em 1907 por Braun e Tcherniac e foram primeiramente 

utilizadas por Linstead em 1933 (NAS et al., 2013).  

 Estas moléculas são formadas por quatro unidades isoindol ligadas através 

de átomos de nitrogênio formando um sistema aromático com 18 elétrons π 

conjugados (TORRES, 2006). A estrutura planar de ftalocianinas naturalmente induz 

a uma elevada associação destas moléculas por interações do tipo π-π. A 

agregação diminui consideravelmente propriedades fotofísicas de PC que são 

encontradas na forma monomérica. Visando resolver este problema, diversas 

alterações estruturais em PCs já foram reportadas como métodos eficientes não só 

para reduzir a associação molecular, mas também para aumentar a solubilidade 

desses corantes em diversos solventes (KADISH; SMITH; GUILARD, 2012). Uma 

das principais características de PCs é a possibilidade da inserção de diversos 

metais no centro de sua estrutura. Estes átomos podem ser utilizados para 

coordenar ligações axiais, conferindo a molécula uma geometria menos susceptível 

a agregação (ZHU et al., 2006). Outro método utilizado trata-se da inserção de 

grupos volumosos nos anéis periféricos, por exemplo, grupamentos terc-butílicos, 

reduzindo assim a agregação por efeitos estéricos (ISAGO; MIURA; OYAMA, 2008; 

ISAGO, 2012). As estruturas de quatro tipos de moléculas de PC estão 

representadas na figura 1. 
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Figura 1 - Diferentes estruturas de ftalocianinas. A) ftalocianina de di-hidrogênio; B) di-hidroxi-
ftalocianina de silício; C) ftalocianina de cobre (II); D) 2,9,16,23-tetra-terc-butil-29H,31H-di-hidroxi-
ftalocianina de silício. 

 

 

1.2.1 Espectros eletrônicos de ftalocianinas 

 

 Os espectros eletrônicos de ftalocianinas possuem duas bandas principais de 

absorção, ambas originadas de transições π-π*. A primeira, mais energética, é 

conhecida como banda B ou banda Soret, em referência a Jacques-Louis Soret, que 

em 1883 identificou esta intensa banda na região do azul estudando porfirinas 

(PLATTEN; COSTESÈQUE, 2004). A banda B consiste de duas transições, B1 e B2, 

entre os níveis b2u       eg e entre a2u       eg. A segunda banda, que possui maior 

intensidade de absorção, é conhecida como Banda Q e refere-se à transição          

a1u    eg (NYOKONG, 2010). As transições energéticas entre os níveis estão 

representadas na figura 2. 

 

Figura 2 - Transições energéticas da banda Q de absorção (seta vermelha) e banda B ou banda Soret 
de absorção (setas azuis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de NYOKONG, 2010. 
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1.2.2 Aplicações das ftalocianinas 

 

Fatores como a elevada a absorção de luz no vermelho, alto rendimento 

quântico, tempos de vida longo e alta estabilidade térmica (DEROSA; CRUTCHLEY, 

2002; KIM et al., 2009) tornam ftalocianinas materiais aplicáveis em diversos setores 

tecnológicos (figura 3).  Dentre as possíveis utilidades, destaca-se o uso destes 

corantes para a geração de oxigênio singleto, espécie reativa do oxigênio 

frequentemente estudada para propósitos medicinais e ambientais (NISHIYAMA et 

al., 2009; STUCHINSKAYA et al., 2011; VANKAYALA et al., 2013; LONG et al., 

2013; PASPARAKIS, 2013; CHATTERJEE; DASGUPTA, 2005; SUN; XU, 2009; 

ZANJANCHI; EBRAHIMIAN; ARVAND, 2010). 

 

Figura 3 - Diversas aplicações com moléculas de ftalocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de WÖHRLE et al., 2012. 

 

1.2.3 Geração de oxigênio singleto por ftalocianinas 

 

Como citado anteriormente, uma das aplicações de ftalocianinas refere-se ao 

uso destas para geração de 1O2.  Oxigênio é fundamental para a manutenção da 

vida e foi criado em largas quantidades na atmosfera terrestre a cerca de 2,2 bilhões 

de anos pela fotossíntese de cianobactérias (HALLIWELL, 2006). No entanto, na 

presença de luz, espécies reativas de oxigênio, por exemplo, 1O2, podem ser criadas 

tornando-se fatais para sistemas biológicos. 
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A origem dos estados singletos excitados no O2 está na disposição dos 

elétrons nos orbitais moleculares antiligantes π* 2py e π* 2pz (LEE, 1999), como 

demonstrado na figura 4. 

 

Figura 4 - Disposição dos elétrons nos orbitais. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de LEE, 1999. 

  

 A diferença de energia entre os estados 3∑g
-    1∑g

+ corresponde a uma 

emissão em 762,1 nm, enquanto observa-se emissão em 1268,7 nm para as 

transições 3∑g
-    1Δg (KAGAN, 1993). Esta última transição é a que confere 

interesse para aplicação em sistemas biológicos, uma vez que o tempo de vida do 

estado 1∑g
+ é muito curto, sendo rapidamente desativado para o estado 1Δg 

(RONSEIN, 2006).  

 Ftalocianinas são eficientes para a síntese fotoquímica de 1O2. Após um 

processo de foto-excitação, PC em seu estado tripleto excitado realiza transferência 

de energia, por colisão, para moléculas de oxigênio no estado fundamental (3O2), 

levando a formação da espécie reativa do oxigênio (figura 5.a). Este processo de 

transferência de energia é conhecido como “mecanismo tipo II”, assim nomeado 

para diferir do processo em que fotossensitizadores excitados reagem com oxigênio 

via transferência de elétrons - mecanismo tipo I (DEROSA; CRUTCHLEY, 2002) 

(figura 5.b).  
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Figura 5 – (a) Mecanismo de geração de oxigênio singleto por ftalocianinas; (b) Estados excitados de 
um sensitizador levando a geração de espécies reativas do oxigênio molecular através dos 
mecanismos do tipo I e II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (a) Adaptação de Leitão (2015) a partir de ISHII, 2012; (b) Adaptação de Leitão a partir de 
DEROSA; CRUTCHLEY, 2002. 
 

 

 Como citado em sessões anteriores, ftalocianinas tendem a agregar 

facilmente tornando ineficiente a geração de 1O2. Recentemente mostrou-se que 

zeólita do tipo L pode ter sua superfície utilizada como suporte para ftalocianinas, 

evitando a agregação de PC e mantendo assim, uma eficiente geração de 1O2 após 

sua excitação com luz artificial vermelha. A emissão referente ao estado 1Δg  

(figura 6) pôde ser detectada com o material suspenso em CH2Cl2 (STRASSERT et 

al., 2009). 
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Figura 6 - Emissão de oxigênio singleto detectada via excitação da ftalocianina. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de STRASSERT et al., 2009. 

 

1.3 Zeólitas 
 

 Zeólitas (do grego zein = ferver e lithos = pedra), são aluminosilicatos 

cristalinos hidratados de fórmula geral Mx/n
n+[(AlO2)x(SiO2)y]

x−
, formados por unidades 

tetraédricas de SiO4 e AlO4  conectadas por átomos de oxigênio (JIANG; 

BABARAOA; HUA, 2011). O termo zeólita foi atribuído em 1756, pelo mineralogista 

sueco Cronstedt. Em 1925, Weigel e Steinhoff reportaram o uso destes minerais 

inorgânicos como peneiras moleculares (MUBASHIR et al., 2015). Porém, foi por 

volta da década de 50 que a indústria passou a explorar amplamente estes 

materiais, com destaque para aplicação em catálise química (SMIT; MAESEN, 

2008). Para tal fim, cerca de 1 milhão de toneladas deste material são produzidas 

anualmente pela indústria (VERHEYEN et al., 2014). Algumas estruturas estão 

representadas na figura 7. 

 

Figura 7 - Representação de diferentes estruturas de zeólitas. 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de BAERLOCHER; MCCUSKER; OLSON, 2007. 
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Existem mais de 200 tipos de zeólitas, porém um pequeno número é 

comercializado (PÉREZ-RAMÍREZ, 2012), além de serem sintéticas em sua maioria. 

No anexo A, apresenta-se uma breve evolução histórica das zeólitas sintéticas. 

 Embora zeólitas de ocorrência natural possuam baixo custo e interessantes 

aplicações, por exemplo, em processos de purificação de água (WANG; PENG, 

2010; MISAELIDES, 2011) sua baixa pureza e baixo desempenho em processos de 

separação os tornam menos aplicáveis nas indústrias do que as zeólitas sintéticas 

(ACKLEY; REGE; SAXENA, 2003).  

 São diversas as características na zeólita que a tornam interessantes para 

diversas aplicações, por exemplo, possuem alta estabilidade térmica, alta 

seletividade através de seus poros - que podem ser utilizados para aplicações desde 

a separação de gases (PHAN et al., 2010) até reações de polimerização (SCELTA, et 

al., 2014) - além de possuírem uma elevada área superficial que pode servir de 

suporte para moléculas (GAO et al., 2015).   

 

1.3.1 Zeólita L 

 

 Zeólitas do tipo L (em referência a divisão Linde da Union Carbide) são 

aluminossilicatos que apresentam estrutura aniônica, característica esta que surge 

da carga negativa de cada tetraedro formado por Al3+ e oxigênio (JOHNSON; 

ARSHAD, 2014). A estequiometria de uma cela unitária da zeólita L é representada 

pela fórmula (M+)9[(AlO2)
9- (SiO2)27] nH2O, com n = 21 em 100% de hidratação 

(WANG et al., 2009). Cristais de zeólita L podem ser obtidos em diferentes formas, 

por exemplo, em disco ou cilíndricas, com tamanhos que podem variar de 30 a  

40000 nm (KEHR et a., 2010). A estrutura de nZeol-L possui canais unidimensionais 

(figura 8.a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24 

 

 

Figura 8 - Representação estrutural da zeólita L. (a) imagem frontal com sete canais de entrada; (b) 
imagem lateral de um canal; (c) dimensões do canal da zeólita L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de RUIZ et al., 2005.  

 

Através de ligações intermediadas por átomos de oxigênio, anéis duplos de  

6 membros (D6R) formam colunas ao longo de um eixo c (figura 8.b). A entrada dos 

possuem diâmetros livre de 0,71 nm e celas unitárias com 0,75 nm de e 1,26 nm de 

diâmetro interno livre (figura 8.c) (RUIZ et al., 2005). Cristais de zeólita L apresentam 

simetria hexagonal, como pode ser visualizado por microscopia eletrônica de 

varredura na figura 9.   

 

Figura 9 - Imagens de micro zeólitas L obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV):  
(a) visão lateral; (b) visão frontal dos cristais.  

Fonte: Autoria própria 
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1.4 Técnicas de caracterização  
   

1.4.1 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS)  

  

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva de raios X – EDS (do 

inglês Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), realizada em conjunto com um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), permite a análise elementar de um 

material através da emissão de raios X, estes provenientes do bombardeamento de 

um feixe de elétrons na região analisada. Os raios X emitidos são detectados e 

convertidos em um espectro do número de raios X emitidos versus suas energias. A 

energia emitida dos raios X é característica do elemento que a emitiu, e assim os 

mesmos podem ser identificados na amostra (OUNSI et al., 2008). 

 

1.4.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)  

  

Espectroscopia de absorção no infravermelho (IR, do inglês Infrared 

spectroscopy) é uma técnica utilizada para investigar as propriedades vibracionais 

de moléculas causadas pela absorção da radiação infravermelha (BOKOBZA, 2002). 

Tal absorção envolve diferenças de energia entre os estados vibracionais e 

rotacionais da molécula, onde uma regra de seleção determina que para tais 

transições, a absorção de luz infravermelha só poderá ocorrer se a vibração levar a 

uma mudança no momento dipolo da molécula (KAČURÁKOVÁ; WILSON, 2001).  

Os modos vibracionais apresentados pelas moléculas podem ser de estiramento ou 

de deformação (STUART, 2004). Na figura 10, estão apresentados os três tipos de 

modos vibracionais para a molécula de água e suas principais bandas de 

infravermelho. 
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Figura 10 - Modos vibracionais para a molécula de água e valores de suas principais bandas de 
infravermelho.  

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de STUART, 2004.  

 

 Nesta técnica, destaca-se a possibilidade de analisar uma grande variedade 

de amostras tanto qualitativa quanto quantitativamente, em quantidades 

microscópicas e com diferentes temperaturas e estados físicos. Os espectros são 

obtidos plotando-se a intensidade seja no modo absorbância ou transmitância, 

versus o comprimento de onda (LARKIN, 2011).  

O espectro de infravermelho é dividido em três regiões: infravermelho próximo 

(12800 - 4000 cm−1), médio (4000 - 400 cm−1) e longo (400 - 10 cm−1) (XU et al., 

2013). Destas, um grande número de aplicações refere-se ao uso da região do 

infravermelho médio, uma vez que um grande número de moléculas sofrem 

vibrações característica nesta região (SCHLIESSER; PICQUÉ; HÄNSCH, 2012).  

Dentre as instrumentações disponíveis para análise de infravermelho, a 

espectroscopia de absorção no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

tem sido a mais comum, uma vez que apresentam diversas vantagens em relação a 

outros instrumentos dispersivos, como uma maior velocidade de aquisição de dados 

e melhor resolução dos resultados. O espectrofotômetro FTIR possui um 

interferômetro de Michelson que detecta todos os comprimentos de onda 

simultaneamente, e os sinais obtidos são processados através de uma operação 

matemática conhecida como transformada de Fourier (SKOOG et al., 2006).  

  

1.4.3 Espectroscopia de absorção molecular UV-vis  

 

 Através da técnica de espectroscopia de absorção molecular na região do 

UV-vis (que abrange a radiação eletromagnética entre 190 e 700 nm), é possível 

investigar a interação de uma determinada amostra com a luz. Assim, ao incidir luz 
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na amostra, esta luz passa através de uma substância em solução, onde parte da 

luz é transmitida através da amostra, e a outra parte é absorvida (UPSTONE, 2000). 

Deste modo, pode-se inferir que a transmitância (T) é a medida da fração de 

luz que passa pela amostra, comumente expressada em porcentagem (equação 

1.a), e pode ser relacionada com a absorbância (A) através da equação 1.b, onde  

I0 refere-se à intensidade de luz que entra na amostra (incidente) e It refere-se à luz 

que sai da amostra (transmitida).  

 

 % T = (It / I0) x 100   (1.a)     A = - log T    (1.b) 

  

  A absorção de fótons de radiação UV-vis por moléculas dá origem a 

transições eletrônicas, ocorrendo assim mudanças em seus estados eletrônicos e 

vibracionais (WARDLE, 2009) (figura 11). 

 

Figura 11 - Representação de um processo de absorção do estado eletrônico fundamental S0, para o 
estado excitado S1 com diferentes níveis vibracionais. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 A relação entre a absorbância e a concentração de uma amostra é descrita 

pela lei de Lambert-Beer, também conhecida como Lei de Beer. Esta lei é 

fundamental para a espectroscopia de absorção e torna possível a obtenção da 

concentração de uma amostra, se conhecidos os outros termos expressos através 

da equação A = εbc, onde, A refere-se a absorbância, ε (epsilon) representa a 

absortividade molar (capacidade de absorção de luz de 1 mol de uma determinada 

substância), expressa nas unidades l mol-1 cm-1, b, que refere-se ao caminho óptico, 
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normalmente expresso em centímetros, e c, como a concentração da espécie 

analisada, expressa em mol L-1 (HARRIS, 2011) (figura 12). 

 

Figura 12 - Luz incidente e luz transmitida de uma amostra e os termos expressados pela Lei de Beer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

1.4.4 Espectroscopia de Reflectância Difusa (ERD) 

 

Através da técnica de espectroscopia de reflectância difusa, é possível obter 

informações sobre as propriedades de absorção de uma amostra sólida, já que o 

método convencional de transmitância não permite essa análise. Assim sendo, a 

reflectância difusa é classificada como uma técnica de reflexão externa, onde a luz 

que incide sobre uma amostra é espalhada aleatoriamente, ao contrário da técnica 

de reflexão externa (especular), onde o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de 

incidência (figura 13) (KHOSHHESAB, 2012).  

 

Figura 13 - Reflectância externa da luz em uma superfície: especular e difusa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de KHOSHHESAB, 2012. 

  



29 

 

 

 A análise de ERD é realizada em um acessório (esfera de integração) que é 

acoplado a um espectrofotômetro UV-vis, ilustrado na figura 14.   

 

Figura 14 - (a) Visão frontal de uma esfera de integração da marca Shimadzu, modelo ISR-2600 plus; 
(b) diagrama do sistema óptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de SHIMADZU, 2015. 

 

 Relacionando ERD ao objetivo do presente trabalho, esta técnica tem sido 

explorada de forma eficiente para obtenção de espectros de absorção UV-vis de 

espécies presentes na superfície de zeólitas (GRUBERT et al., 1998; MAZZOCUT et 

al., 2014; GAO et al., 2015). Em solução, este aluminosilicato torna ineficiente a 

medida de transmitância por causar dispersão de luz.  

 Normalmente, as amostras a serem analisadas por ERD são diluídas em uma 

matriz não absorvente, como o brometo de potássio com concentração da amostra 

entre 5 e 10% da massa de KBr). Tal procedimento é realizado visando melhorar a 

qualidade do espectro, uma vez que a matriz não absorvente aumenta a proporção 

de reflectância difusa na luz refletida (KHOSHHESAB, 2012).   

 

1.4.5 Espectroscopia de excitação e emissão  

 

 Após uma molécula absorver energia e ser promovida para um estado 

excitado de maior energia (seção 1.5.3), uma série de processos de relaxamento 

podem ocorrer no retorno do sistema para o estado fundamental, como demonstrado 

de forma simplificada pelo diagrama de Jablonski (figura 15).   

a b 
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Figura 15 - Representação simplificada do diagrama de Jablonski: Processos de excitação e emissão 
por fluorescência e fosforescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 O processo rápido de fotoluminescência através do excesso de energia 

liberada como fótons denomina-se fluorescência, ao contrário da fosforescência, em 

que se observa uma maior duração no processo de relaxação. Uma importante 

característica da técnica de fluorescência é a alta sensibilidade na análise, o que 

permite analisar amostras em baixas concentrações, quando comparada com a 

espectroscopia de absorção (SKOOG et al., 2006).  

 Espectros de excitação e emissão de uma determinada amostra são obtidos 

utilizando-se um equipamento denominado espectrofluorímetro. Um espectro de 

emissão mede a distribuição dos comprimentos de onda da emissão com excitação 

em comprimento de onda único e constante. Já, o espectro de excitação é 

dependente da intensidade de emissão, ou seja, é monitorada a emissão em um 

comprimento de onda especifico, mediante o varrimento do comprimento de onda de 

excitação (LAKOWICZ, 2007). 

 

1.4.6 Análise termogravimétrica (TGA)  

 

 A análise termogravimétrica (TGA, do inglês Thermogravimetric Analysis) é 

uma técnica rápida e precisa que fornece informações sobre a perda de massa de 

uma amostra por decomposição térmica ao longo do tempo (CORTÉS; 

BRIDGWATER, 2015). A variação da massa é medida em uma balança com elevada 
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sensibilidade e o experimento pode ser conduzido com atmosfera controlada, por 

exemplo, em meio inerte com gás N2. As amostras podem ser aquecidas com 

temperaturas superiores a 1000°C e as razões de aquecimento são controladas de 

acordo com a amostra analisada, usualmente 5 ou 10°C.min-1.  

Na termogravimetria, a derivada primeira da variação de massa em relação 

ao tempo (dm/dt) é registrada em função da temperatura ou tempo. Ao contrário da 

curva de TG, por DTG (do inglês Derivative Thermogravimetric) é possível indicar 

com exatidão os pontos em que a velocidade de decomposição do material 

analisado é máxima, o número de etapas de degradação envolvidas, dentre outras 

informações que tornam mais completa a interpretação da análise térmica 

(IONASHIRO; CAIRES; GOMES, 2014).  

 

1.4.7 Análise qualitativa da presença APTES na superfície da zeólita L (teste da 

ninidrina) 

  

Em 1910, Siegfried Ruhemann demonstrou que aminas primárias reagiam 

com ninidrina formando um composto roxo. Desde então, o corante formado, 

conhecido como reagente de Ruhemann, passou a ser utilizado em diversas 

aplicações para analisar e caracterizar espécies contendo aminas (FRIEDMAN, 

2004).  

Em 1954, reportou-se detalhadamente a utilização de ninidrina para 

identificação de impressões digitais. Resumidamente, uma solução de ninidrina em 

acetona (0,2 %) foi borrifada em diferentes folhas de papel e após alguns minutos 

em uma estufa a 80ºC, a impressão foi revelada em ambas as folhas (figurafigura 

16) devido à presença dos aminoácidos derivados das células da pele humana 

(ODÉN; VON HOFSTEN, 1954). 
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Figura 16 - (a) Impressão digital de uma criança de doze anos sobre uma “antiga gramática francesa” 
tratada com ninidrina; (b) reprodução da impressão digital em um “papel novo” também tratado com 
ninidrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Leitão (2015) a partir de ODÉN; VON HOFSTEN, 1954. 

 

Além da caracterização colorimétrica, nos quais diferentes cores e 

intensidades podem ser obtidas dependendo do tipo e da concentração do composto 

amino analisado, o reagente de Ruhemman pode também ser identificado por 

espectroscopia de absorção UV-vis, que para este composto apresenta duas bandas 

de absorção características em torno de 400 e 570 nm.  

Deste modo, diversos trabalhos reportam uma eficiente determinação 

qualitativa de moléculas de APTES (ao qual contém um grupamento –NH2) 

covalentemente ligadas em superfícies de sílica e zeólita L, utilizando-se o teste da 

ninidrina (PEREIRA et al., 2011; RUIZ-SANCHEZ et al., 2012; BRÜHWILER; 

CALZAFERRI, 2005). 

 

1.4.8 Análise em citometria de fluxo 

 

A citometria de fluxo é uma técnica que tem sido utilizada como uma 

ferramenta importante para determinar os valores quantitativos da viabilidade celular 

em testes de citotoxicidade de materiais (ZUCKER et al., 2010), na análise em alto 

rendimento de várias partículas individuais ao mesmo tempo (AGHAEEPOUR et al., 

2011).  

O citômetro de fluxo é composto pelo sistema de fluídos, o sistema de feixes 

de lasers, o sistema de captura óptica e eletrônica e o sistema de análise de dados - 

computador externo (BROWN; WITTWER, 2000). A técnica consiste no 

bombeamento da amostra, com tamanho de 1-100 μm, pelo sistema de fluidos 
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passando através do sistema de lasers com diferentes comprimentos de onda, onde 

ocorre excitação das moléculas.  A dispersão da luz é coletada por dois ângulos, um 

de dispersão frontal que fornece a medida da área de superfície da partícula, e um 

de dispersão lateral de reflexão e refração da luz, utilizado para quantificar as 

partículas (FAYOL et al., 2012). Essa captura de luz é realizada por fotodetectores, 

através da observação do comportamento da luz após a passagem da amostra, 

determinando a informação que será analisada (GIVAN, 2013).  

Desta forma, os resultados são obtidos através da medida e da análise de 

dispersão da luz e emissão de fluorescência (AGHAEEPOUR et al., 2013) 

resultantes dos sinais de partículas fotossensíveis (LUDWIG et al., 2011). 

 

1.4.9 Microscopia de campo claro  

  

 O campo claro é uma ferramenta de microscopia óptica utilizada para 

visualizar amostras biológicas (ao natural ou coradas) com tamanho mínimo de 

aproximadamente 2 μm, que assegura resultados significativos de importância em 

vários campos de pesquisa desde as observações realizadas por Robert Hooke em 

1600 (WILSON; BACIC, 2012). É utilizado para observar processos biológicos 

fornecendo dados sobre a morfologia celular (ZARITSKY et al., 2011) quando a luz 

passa pelo artefato, produzindo uma imagem escura sobre um fundo brilhante.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 
 

Fotoinativar células da bactéria E. coli, através da geração de oxigênio 

singleto por um híbrido inorgânico-orgânico formado por nanozeólita L (nZeol-L) 

funcionalizada em sua superfície com ftalocianina de silício (SiPC) e ativado por luz 

solar natural.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Funcionalizar nanozeólita L com ftalocianina de silício (nZeol-SiPC); 

 

 Carregar positivamente a superfície de nZeol-SiPC com moléculas de  

3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), tornando o material hábil para interagir 

eletrostaticamente com a membrana negativa da bactéria E. coli; 

 

 Caracterizar o nanomaterial; 

 

 Realizar testes de viabilidade celular pela técnica de citometria de fluxo, com 

células de mamífero (BALB/c 3T3 clone A31) e, posteriormente, com a bactéria E. 

coli. 

 

Figura 17 - Ilustração do nanomaterial (nZeol-SiPC/APTES) agindo sobre a bactéria E. coli quando 

ativado por luz solar natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 Materiais 
 

Na tabela 1, são apresentados os produtos químicos utilizados no 

desenvolvimento desta pesquisa e na tabela 2, são apresentadas as informações 

sobre os sistemas biológicos utilizados. Soluções foram preparadas utilizando água 

deionizada Milli-Q (Millipore, 18,2 MΩ.cm a 25 °C). 

 

Tabela 1 - Produtos químicos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Reagente Teor Procedência 

1-Butanol 99,9 % Sigma-Aldrich 

3- aminopropiltrietoxisilano (APTES) > 98,0% Sigma-Aldrich 

Bicarbonato de Sódio 99,7-100,3% AMRESCO 

Brometo de Potássio 99,0 % Vetec 

Clorobenzeno 99,8% Sigma-Aldrich 

Clorobenzeno > 99,5% Sigma-Aldrich 

Diclorometano 99,5 % Synth 

Dulbeco Modificado PBS sem magnésio, cálcio e antibiótico - Life technologies 

Etanol 99,0 % Sigma-Aldrich 

Genapol® X-080 - Sigma-Aldrich 

Glucose - AMRESCO 

 Guava ViaCount® Reagent para citometria de fluxo - Merck-Millipore 

 Meio Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM). Sem 

fenol, bicarbonato e com glutamina (pH 7,4) 

- Cultilab 

Meio Luria Broth (LB) - Sigma Aldrich 

Nanocristais de Zeolita L (Lucidot® NZL 40) - Clariant GmbH 

Ninidrina 99,0 % Vetec 

2,9,16,23-tetra-terc-butil-29H,31H-di-hidroxi-ftalocianina de 

silício 

80,0 % Sigma-Aldrich 

Solução de Penicilina/Estreptomicina  - Vitrocell  Embriolife 

Soro fetal bovino (FBS).  Estéril, inativo e sem micoplasma,   - Vitrocell Embriolife 

Tolueno 99,5 % Synth 

Trietilamina 99,0 % Vetec 

Tripsina com EDTA.  Com bicarbonato, sódio e antibiótico - Vitrocell Embriolife 

Vermelho de fenol - Sigma-Aldrich 
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Tabela 2 - Sistemas biológicos. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
3.2 Reação de Funcionalização de nanozeólita L (nZeol-L) com 2,9,16,23-tetra-
terc-butil-29H,31H-di-hidroxi-ftalocianina de silício (SiPC) 
 

Nanocristais de zeólita L foram previamente secos em forno mufla por  

24 horas a 250ºC. Após a secagem, 300 mg dos nanocristais foram transferidos para 

um recipiente de teflon seco. Em seguida, 50 mL de clorobenzeno anidro foram 

adicionados ao recipiente de teflon e o sistema foi fechado e colocado em banho de 

ultrassom por 30 minutos, visando diminuir a aglomeração dos nanocristais. 

Passados 30 minutos, 60 mg de SiPC foram adicionadas ao sistema e, por 10 min, 

foi realizado o borbulhamento de gás N2 para evitar a presença de umidade na 

amostra. Novamente, o sistema foi levado ao banho de ultrassom por 30 minutos e, 

posteriormente, deixado em refluxo a 135°C em banho de óleo de silicone por  

6 horas com agitação magnética. Após a reação de funcionalização, a amostra foi 

centrifugada por 15 minutos em 14.000 rpm, para separar o nanomaterial  

(nZeol-SiPC) do solvente, que foi descartado. Finalmente, o nanomaterial foi lavado 

sequencialmente para a retirada do excesso de corante com clorobenzeno, tolueno, 

diclorometano e solução de genapol 0,2% até a obtenção de um sobrenadante 

translúcido, ou seja, do material com total ausência de moléculas de SiPC que não 

foram ligadas covalentemente aos cristais de zeólita L. Semelhante procedimento foi 

reportado na literatura (STRASSERT et al., 2009; GRÜNER et al., 2013). 

 

3.3 Aminação da superfície externa de nZeol-SiPC com  
3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) 
 

Em um tubo de teflon, foram suspensos 20 mg de nZeol-SiPC em 10 mL de 

tolueno anidro e levou-se o sistema ao banho de ultrassom por 30 minutos. Após, 

0,1 mL de trietilamina foi adicionado à suspensão e novamente o sistema foi levado 

Reagente Código Procedência 

Escherichia coli 0696 
Coleção Brasileira de Microorganismos 

de Ambiente e Indústria (CBMAI) 

Células de fibroblasto de camundongo BALB/c 

3T3 clone A31 
0047 

Banco de células do Rio de Janeiro 

(BCRJ) 
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a banho de ultrassom de 30 minutos. Em seguida, adicionou-se 0,1 mL de APTES e 

a amostra foi submetida a refluxo durante 2 horas, sob uma atmosfera de nitrogênio. 

Após arrefecimento, a suspensão foi centrifugada por 15 minutos a 14.000 rpm para 

coleta do nanomaterial e em seguida lavada com tolueno, e duas vezes com etanol. 

Finalmente, a amostra foi seca em estufa durante 24h a 70ºC. O procedimento foi 

realizado seguindo um modelo da literatura de modificação de superfície sílica com 

moléculas de APTES (KALLURY; MACDONALD; THOMPSON, 1994). 

 

3.4 Ensaios de viabilidade de células expostas a nZeol-SiPC/APTES e luz 
artificial e luz solar natural 
 

Os ensaios foram realizados em parceria com o Grupo de Química Medicinal 

do Instituto de Química de São Carlos, com a colaboração do Prof. Dr. Andrei Leitão. 

Nesta seção, serão expostos os procedimentos utilizados para o cultivo das células, 

bem como os procedimentos para análise do número de células mortas pela técnica 

de citometria de fluxo. Embora o principal objetivo deste trabalho tenha sido a 

fotoinativação de uma espécie presente em água contaminada (bactéria E. coli), 

realizou-se testes iniciais de viabilidade celular com uma linhagem de células de 

fibroblasto de camundongo (BALB/c 3T3 clone A31). De acordo com o guia 

EEC/OECD para testes químicos nº 432 da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (do inglês, Organization for Economic Cooperation and 

Development - OECD), as células da linhagem BALB/c 3T3 são comumente 

utilizadas em testes para a avaliação da citotoxicidade de substâncias químicas 

quando submetidas à irradiação com luz (OECD, 2004). Assim, como ensaio piloto, 

essas células foram utilizadas para fornecer dados iniciais relativos à eficácia de 

nZeol-SiPC/APTES frente a um sistema biológico. Adicionalmente, foi possível 

comparar os resultados obtidos de testes realizados com luz solar natural e luz 

artificial branca. Em outra etapa, realizaram-se os ensaios de viabilidade celular com 

a bactéria E. coli. 

 

3.4.1 Cultivo das células de BALB/c 

 

As células cultivadas foram mantidas na estufa com 5% de CO2, a 37ºC e 

90% de umidade, em meio DMEM (Meio Eagle Modificado por Dulbecco) 
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suplementado com 3,5 g/L de glicose, 10% de FBS (Soro fetal bovino) e 1% de 

solução penicilina/estreptomicina.   

Para a preparação da suspensão celular, utilizou-se uma solução 0,25% 

tripsina/EDTA (10 minutos de incubação na estufa). Para a neutralização da ação da 

tripsina, adicionou-se uma solução 20% FBS em PBS (tampão fosfato-salino). A 

suspensão foi centrifugada por 5 minutos a 1000 rpm, o sobrenadante foi removido e 

as células foram suspensas em 1mL de meio de cultura pra contagem da 

concentração em câmara de Neubauer. A concentração celular determinada foi de 

1x106 cel mL-1.  

 

3.4.2 Ensaios de viabilidade celular de BALB/c sob a irradiação de luz artificial 

branca e luz solar natural 

 

Para avaliar a eficácia do nanomaterial em fotoinativar células BALB/c 3T3 

clone A31, quando ativado por luz, um primeiro sistema (a), em um tubo Falcon 

contendo uma suspensão de 1 mg de nZeol-SiPC/APTES em 1,5 mL de PBS  

(pH 7,4), foi levado a banho de ultrassom por 10 minutos e depois transferido para 

uma cubeta de quartzo, seguido pela adição de 0,5 mL de uma suspensão de 

BALB/c em PBS de concentração 1x106 cel mL-1. Após diluição, estabeleceu-se uma 

concentração final de células no sistema em 2,5x105 cel mL-1. Outro sistema (b), 

contendo células com mesma concentração utilizada em (a) e sem o nanomaterial, 

foi preparado visando avaliar a quantidade de células mortas apenas em função da 

radiação. Ambos os sistemas (a e b) foram expostos à luz artificial branca, em 

agitação magnética constante e temperatura ambiente. Em 0, 30, 60 e 90 minutos, 

foram coletados 0,1 mL de cada cubeta e transferidos para uma placa de 96 poços 

para medição da viabilidade. Também, foram realizados controles com as células 

suspensas em PBS com e sem a presença do nanomaterial, ambos em total 

ausência de luz. Para a medição da quantidade de células mortas, as amostras 

coletadas na placa de 96 poços nos diferentes intervalos de tempo foram analisadas 

utilizando-se a técnica de citometria de fluxo. A detecção da resposta celular foi 

realizada após a incubação das amostras (todas em triplicata) por 5 minutos com o 

reagente ViaCount® no escuro, com análise realizada em um equipamento  

Guava EasyCyte 8HT (Merck Millipore, Merck KGaA, Darmstadt) usando o módulo 

Guava ViaCount Software. A intensidade da luz artificial branca utilizada no 
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experimento foi medida em 300 W m-2 utilizando-se um medidor de irradiância 

portátil. 

 

3.4.3 Cultivo das células da bactéria E. coli 

 

 As bactérias Escherichia coli foram cultivadas em meio Luria-Broth (LB) em 

temperatura ambiente. Uma passagem foi realizada um dia antes da análise, 

seguido de incubação e análise dos resultados por citometria de fluxo após  

12 horas. A contagem das células foi realizada com o reagente ViaCount® (Merck) 

seguindo procedimentos do fabricante. Devido ao elevado número de células, foram 

realizadas diluições para atingir a concentração de 4x107 cel mL-1. 

 

3.4.4 Ensaios de viabilidade celular de E. coli sob a irradiação de luz solar 

natural 

  

 Em um tubo Falcon, um sistema (a) contendo uma suspensão de 1 mg de 

nZeol-SiPC/APTES em 1,5 mL de PBS (pH 7,4), foi levado a banho de ultrassom por 

10 minutos e depois transferido para uma cubeta de quartzo, seguido pela adição de 

0,5 mL de uma suspensão de E. coli em PBS de concentração 4x107
 cel mL-1. Após 

diluição, estabeleceu-se uma concentração final de células no sistema em  

1,0 x 107 cel mL-1. Outro sistema (b), contendo a mesma concentração de bactérias, 

porém sem nanomaterial, foi preparado visando avaliar a quantidade de células 

mortas apenas em função da radiação. Ambos os sistemas (a e b) foram expostos à 

luz solar natural, sob uma agitação magnética constante e temperatura ambiente. 

Em 0, 30, 60 e 90 minutos, foram coletados 0,1 mL de cada cubeta e em seguida 

transferidos para uma placa de 96 poços para medição de viabilidade celular. 

Também, foram realizados controles com as células diluídas em PBS com e sem a 

presença do nanomaterial, ambos em total ausência de luz. Uma diluição foi feita 

para reduzir a concentração de células para 5x105 cel mL-1 e então 50 µL de células 

foram misturados com 200 µL do reagente ViaCount®, seguidos por pelo menos  

5 minutos de incubação. A análise foi realizada utilizando-se o equipamento  

Guava EasyCyte 8HT (Merck Millipore, Merck KGaA, Darmstadt) e o perfil de 

viabilidade foi obtido através do programa Guava Incyte dentro do pacote de 

programas GuavaSoft 2.7. Os testes foram realizados em dois dias independentes, 
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ambos com intensidade de luz solar medida em aproximadamente 1000 W m-2.    

 
3.5 Caracterização dos materiais 
 

3.5.1 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) 

  

 Utilizou-se a técnica de EDS para caracterizar através de uma análise 

qualitativa e semiquantitativa os elementos presentes nos nanocristais de zeólita L. 

As análises foram realizadas na Central de Análises Químicas Instrumentais – CAQI, 

do Instituto de Química de São Carlos, em um equipamento EDX LINK 

ANALYTICAL, (Isis System Series 200), com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina 

ATW II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133 eV à 5,9 keV e área de 

10mm2 quadrado, acoplado a um Microscópio Eletrônico ZEISS LEO 440 

(Cambridge, England). Utilizou-se um padrão de cobalto para calibração, feixe de 

elétrons de 20 kV, distância focal de 25 mm, dead time de 30%, corrente de 2,82 A e 

I probe de 2,5nA. As medidas foram feitas em três diferentes áreas, cada uma com 

640x640m e uma média final pode ser obtida.   

 

3.5.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

 De forma complementar as análises por EDS, os cristais de nanozéolita L 

também foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho. 

 As análises foram realizadas na Central de Análises Químicas Instrumentais – 

CAQI, do Instituto de Química de São Carlos, em um espectrofotômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier, marca Shimadzu, modelo IRAffinity 1. 

Foram obtidos espectros no modo transmitância, com faixa de medição de 400 a 

4000 cm-1, resolução de 4 cm-1 e 34 scans. 

 A amostra de nanozeólita L em pó foi prensada com brometo de potássio 

(KBr) para o preparo da pastilha de medição.  

 

3.5.3 Espectroscopia de absorção molecular UV-vis 

 

 O tipo de molécula de ftalocianina utilizada no presente trabalho,  

2,9,16,23-tetra-terc-butil-29H,31H-di-hidroxi-ftalocianina de silício, pôde ser 
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caracterizada através de seu espectro de absorção UV-vis com varredura na região 

de 300 a 750 nm.  As análises foram feitas em um espectrofotômetro da marca 

Shimadzu, modelo UV-2600 no Laboratório de Química Supramolecular do IQSC. 

 Para medição, utilizou-se uma cubeta de quartzo com caminho óptico de  

10 mm, sendo a esta adicionado 3 mL de uma solução 10-5 mol L-1 de ftalocianina 

solubilizada em diclorometano.  

 

3.5.4 Espectroscopia de reflectância difusa 

 

 O espectro de absorbância na região UV-vis da amostra sólida de nZeol-SiPC 

foi obtido utilizando-se a técnica de reflectância difusa no modo absorbância. 

Adicionalmente, mediu-se a absorbância de uma amostra sólida de SiPC pura. 

Ambas as amostras sólidas foram diluídas em KBr. A obtenção dos espectros foi 

realizada utilizando o sulfato de bário (BaSO4) como referência e com varredura na 

região de 300 a 750 nm. Utilizou-se um espectrofotômetro da marca Shimadzu, 

modelo UV-2600 equipado com uma esfera de integração ISR-2600.  

  

3.5.5 Espectroscopia de excitação e emissão 

  

 As propriedades fotofísicas de nZeol-SiPC também foram analisadas por 

espectros de excitação do sólido suspenso em diclorometano. As análises foram 

realizadas na Central de Análises Químicas Instrumentais – CAQI, do Instituto de 

Química de São Carlos, em um Espectrofluorímetro – Marca Hitachi – modelo  

F-4500.   

 Uma massa de 1 mg de nZeol-SiPC foi inicialmente suspensa em 3 mL de 

diclorometano em uma cubeta de quartzo para fluorescência e espectros de 

excitação e emissão foram obtidos com λ emissão em 730 nm e λ excitação em 640 nm. 

Algumas diluições foram necessárias para obtenção dos espectros, impossibilitando 

a real determinação da concentração do sólido, uma vez que o mesmo não pode ser 

solubilizado. A homogeneidade do sistema não pôde ser garantida, mesmo em 

agitação constante, devido a observação de uma maior quantidade de sólido 

depositado no fundo da cubeta.   
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3.5.6 Análise termogravimétrica (TG) 

 

 As análises termogravimétricas foram realizadas a fim de avaliar a 

temperatura de decomposição térmica da molécula de ftalocianina de silício para 

assim, através da perda de sua massa, poder mensurar o grau de cobertura na 

superfície de nanozeólita L por esta molécula após a reação de funcionalização 

descrita no tópico 3.2. Para isto, três tipos de amostras sólidas foram analisadas: 

Cristais de nanozeólita L (nZeol-L), moléculas de ftalocianina de silício (SiPC) e 

cristais de nanozeólita L funcionalizados com ftalocianina de silício (nZeol-SiPC).  

 A caracterização foi realizada no Grupo de Reatores Químicos e Catálise 

Heterogênea do Instituto de Química de São Carlos. Utilizou-se um equipamento da 

marca Mettler Toledo, modelo TGA/DSC 1. Os ensaios foram realizados em 

atmosfera de N2 (50 mL min-1), taxa de aquecimento de 5°C/min, com temperatura 

de aquecimento entre de 25 a 1000°C. 

 

3.5.7 Análise qualitativa da presença APTES na superfície da zeólita L (teste da 

ninidrina) 

 

 A presença de moléculas de APTES que foram ligadas covalentemente na 

superfície zeolítica através de ligações Si-O-Si (Seção 3.3), pôde ser verificada 

qualitativamente pelo teste da ninidrina. Inicialmente, a solução teste de ninidrina foi 

preparada dissolvendo-se 0,5 gramas de ninidrina 99% em 40 mL de 1-butanol e  

10 mL de água deionizada Milli-Q (HUBER; CALZAFERRI, 2004). Em seguida, a  

3 mL da solução teste de ninidrina, adicionou-se 10 mg de nZeol-SiPC-APTES. O 

sistema foi agitado em temperatura ambiente por 30 minutos. Após, o sistema foi 

centrifugado e imagens foram obtidas da coloração da solução de ninidrina antes e 

após a inserção do nanomaterial, visando assim identificar uma coloração roxa 

característica do reagente de Ruhemann. A presença de APTES também pode ser 

identificada por espectroscopia de absorção UV-vis da solução. Seguindo os 

mesmos procedimentos da análise de ninidrina em agitação com  

nZeol-SiPC-APTES, realizou-se o teste da ninidrina com a adição de APTES livre 

para fins de comparação.    
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3.5.8 Microscopia de campo claro 

 

 Imagens de microscopia de campo claro dos sistemas biológicos BALB/c 3T3 

clone A31 foram obtidas no Grupo de Bioanalítica, Microfabricação e Separações do 

Instituto de Química de São Carlos, utilizando-se um microscópio Olympus (modelo 

CKX41) e aumento de 10X. Imagens da bactéria E. coli foram obtidas no Grupo de 

Fotossensibilizadores do Instituto de Química de São Carlos, utilizando-se um 

microscópio Olympus (modelo BX41) e aumento de 100X. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) 
 
 
 A análises qualitativa e semiquantitativa dos nanocristais de zeólita L foram 

obtidas por EDS. As figuras 18, 19 e 20, respectivamente, representam os espectros 

de três diferentes áreas de uma amostra contendo cristais de nanozeólita L pura, e a 

média está representada na tabela 3.  

 

Figura 18 - Espectro da primeira área analisada por EDS de nanozeólita L. 
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Figura 19 - Espectro da segunda área analisada por EDS de nanozeólita L. 

 

 

 
 
Figura 20 - Espectro da terceira área analisada por EDS de nanozeólita L. 
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Tabela 3 - Média da composição elementar de nZeol-L obtida pelas três áreas analisadas por EDS. 

 

  

 Por EDS, observou-se a presença de potássio como contra-íon presente nos 

canais da zeólita. Este metal foi inserido através de uma troca iônica, em que 1 mg 

de zeólita L foi suspensa em 2 mL de uma solução 1 mol L-1
 de KBr, sob agitação, a 

temperatura ambiente, durante 30 minutos. Tal procedimento visa eliminar resíduos 

ácidos do processo comercial de síntese dos cristais. 

 Através dos resultados expostos na tabela 3, verifica-se uma eficiente troca 

iônica, bem como uma razão Si/Al de aproximadamente 3. Por ser uma análise 

semi-quantitativa, o principal objetivo da caracterização por EDS foi à determinação 

qualitativa dos elementos presentes na zeólita L.  

 
4.2 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Por espectroscopia de infravermelho, foi possível fazer uma caracterização da 

estrutura da zeólita L, com interpretação baseada na atribuição de bandas para 

certos grupos estruturais do aluminosilicato (figura 21). 

 

Figura 21 - Espectro de infravermelho dos cristais de nanozeólita L. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elemento % (m/m) 

Oxigênio (O) 37,13 
Alumínio (Al) 10,76 

Silício (Si) 31,23 
Potássio (K) 20,88 
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No intervalo 1000 - 1200 cm-1 verificaram-se intensas transições vibracionais 

que são atribuídas a vibrações tetraédricas internas resultantes de estiramento 

assimétrico (ѵas (T-O-T)), onde T= Si, Al. As transições vibracionais identificadas em 

700-800 cm-1 são atribuídas aos modos de estiramento simétrico envolvendo 

principalmente os átomos tetraédricos (ѵs (T-O-T)). A banda de 600-650 cm-1 está 

relacionada com a presença de anéis duplos de 6 membros (D6R), característicos 

da estrutura. Os modos de estiramento são sensíveis à relação Si / Al e podem 

mudar para uma frequência mais baixa aumentando-se o número de átomos de 

alumínio tetraédrico (RUIZ, 2006). As transições vibracionais verificadas em  

1600-1700 cm-1 e 3200-3700 cm-1, estão relacionadas com a presença de moléculas 

de água, facilmente capturada da atmosfera pelos cristais de zeólita. 

 

4.3 Espectroscopia de absorção molecular UV-vis 
 

 Previamente à funcionalização de nanozeólita L com SiPC, foi obtido o 

espectro eletrônico na região UV-vis da ftalocianina dissolvida em diclorometano  

(figura 22), uma vez que estas moléculas são pouco solúveis em água.   

 

Figura 22 - Espectro de absorção UV-vis de SiPC (10
-5

 mol L
-1

) em diclorometano realizado em 
temperatura ambiente. 
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Na figura 22, observa-se a presença das duas bandas principais de absorção 

que são características de ftalocianinas (Banda Soret e banda Q). Para a espécie 

analisada (2,9,16,23-tetra-terc-butil-29H,31H-di-hidroxi-ftalocianina de silício) 

verificou-se um máximo de absorção em 355 nm, referente a banda Soret, e um 

máximo de absorção em 679 nm, referente a banda de maior intensidade (banda Q). 

 

4.4 Espectroscopia de reflectância difusa 
 

 Após a reação de funcionalização de nanozeólita L com ftalocianina, pôde-se 

obter o espectro de absorção da amostra sólida do nanomaterial resultante  

(nZeol-SiPC), representado na figura 23 (linha vermelha).  

 

Figura 23 - Espectros de absorção UV-vis obtidos por reflectância difusa de SiPC e nZeol-SiPC no 
estado sólido e dissolvidos em KBr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

Adicionalmente, obteve-se o espectro da uma amostra sólida de SiPC pura 

(linha azul). A obtenção do espectro de absorção por reflectância difusa do sólido 

serviu como uma primeira análise para verificar a presença do corante SiPC na 

superfície zeolítica, através da identificação de suas bandas características de 
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absorção. Os espectros de absorção dos sólidos obtidos por reflectância difusa, 

quando comparados aos espectros de absorção de SiPC obtidos de uma solução 

(fig. 22), apresentaram bandas mais largas, característica esta que surge devido a 

maior agregação das moléculas de ftalocianinas em virtude do aumento das 

interações intermoleculares que surgem na amostra sólida (TOMA; BONIFACIO;  

ANAISSI, 2005; MI et al., 2003). 

Ainda, comparando os dois espectros de absorção por reflectância difusa 

mostrados na figura 23, observa-se que além do maior alargamento das bandas em 

relação ao espectro obtido de uma solução (figura 22), ambos os espectros 

apresentaram um desvio da banda Q para a região do vermelho. Embora seja mais 

comum à presença de arranjos cofaciais (agregados tipo H) em ftalocianinas, o que 

levaria a um deslocamento para a região do azul, reporta-se na literatura que a 

presença de substituintes volumosos em ftalocianinas pode levar a formação de 

agregados do tipo J, observando-se neste caso um deslocamento da banda Q de 

absorção para a região do vermelho (NYOKONG, 2010; ISAGO, 2003). De fato, este 

foi o comportamento observado na ftalocianina utilizada neste trabalho, que contém 

grupamentos volumosos terc-butílicos. Por fim, também é válido destacar que o 

espectro de nZeol-SiPC por reflectância difusa (linha vermelha) apresentou um 

menor alargamento das bandas em relação ao espectro de SiPC pura (linha azul), 

que está associado a menor quantidade de espécies aglomeradas do corante após 

serem suportados na superfície da nanozeólita L.  

 

4.5 Espectroscopia de excitação e emissão 
 

 Foram obtidos espectros de excitação e emissão de nZeol-SiPC em 

diclorometano (figura 24).  Uma intensidade máxima de 679 nm foi observada no 

espectro de excitação, o que coincide com o máximo observado no espectro de 

absorção de SiPC em solução 10-5 mol.L-1 (figura 22), onde predominam as espécies 

monoméricas do corante. Tal evidência comprova que as propriedades monoméricas 

de SiPC são mantidas em nZeol-SiPC. Estudos prévios já demonstraram que a 

excitação de SiPC na forma monomérica está diretamente relacionada com a 

produção de 1O2 através de uma forte emissão observada em 1270 nm (GRÜNER et 

al., 2013; STRASSERT et al., 2009). Neste trabalho, a excitação de SiPC levou a 

uma emissão desta molécula com máximo de intensidade em 684 nm (figura 24, 
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linha azul). Portanto, tais resultados indicam que o híbrido apresentado neste 

trabalho pode ser adequado para processos de fotodegradação, uma vez que as 

propriedades fotofísicas de SiPC são mantidas na superfície da zeólita.  

 

Figura 24 - Espectros de excitação e emissão de nZeol-SiPC em diclorometano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.6 Análise termogravimétrica (TGA) 
 

 As análises termogravimétricas permitiram identificar SiPC e estimar o grau 

de cobertura da superfície dos cristais de zeólita L por estas moléculas, através da 

análise da perda de massa identificada em suas temperaturas de degradação. 

 As figuras 25, 26 e 27 representam as análises realizadas com nZeol-L, SiPC 

e nZeol-SiPC, respectivamente. A perda de massa dos respectivos materiais 

encontra-se representada pela curva termogravimétrica (linha preta) e a primeira 

derivada da curva (linha azul). A partir da análise de nZeol-L (figura 25), verificou-se 

uma perda de massa de 10,34% até a temperatura de 250 °C. Esta perda está 

associada à presença de moléculas de água, facilmente capturadas pela atmosfera 

pela estrutura hidrofílica das zeólitas. Uma vez que cristais zeolíticos podem suportar 

elevadas temperaturas, uma massa residual de 89,54% foi obtida após aquecimento 

até 1000 °C. A análise com moléculas de SiPC (figura 26), permitiu avaliar a 
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decomposição térmica do material orgânico para posterior comparação com as 

curvas termogravimétricas de moléculas SiPC suportadas em nanozeólita L. A 

decomposição de SiPC ocorreu em pelo menos 2 etapas, com temperaturas 

máximas observadas em 380 e 565 °C. Entre 250 e 450 °C, 46,40% do material foi 

degradado seguido de 39,70% entre 450 e 700 °C, sendo, portanto estas duas 

faixas de temperaturas responsáveis pela maior taxa de degradação de SiPC. Na 

figura 27, apresenta-se a análise dos cristais de nanozeólita L funcionalizados com o 

corante (nZeol-SiPC). Entre 25 e 250 °C verificou-se uma perda de massa em torno 

de 8,44%, taxa menor que quando observado apenas os cristais de zeólita na figura 

25, o que condiz com o fato dos cristais de zeólita diminuírem sua afinidade por 

moléculas de H2O após serem funcionalizados com ftalocianinas, que são moléculas 

hidrofóbicas. Assim como na figura 26, quando analisado apenas SiPC, observou-se 

pelo menos 2 pontos de degradação referentes a presença do corante, com 

temperaturas máximas observadas em 360 e 465 °C. Entre 250 e 450 °C 3,25% do 

material foi degradado, seguido de 3,26% entre 450 e 700 °C. 

 

Figura 25 - Curvas termogravimétricas (TG e DTG) de nZeol-L. 
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Figura 26 - Curvas termogravimétricas (TG e DTG) de SiPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Curvas termogravimétricas (TG e DTG) de nZeol-SiPC. 
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Na tabela 4, são apresentados os valores de perda de massa (%) nos 

intervalos de tempo para as amostras analisadas, bem como suas respectivas 

massas residuais.  

 

Tabela 4 - Perda de massa observada em nZeol-L, SiPC e nZeol-SiPC com seus respectivos picos de 
degradação. 

 

Amostra 
Perda de Massa (%)  

25 - 250°C 250-450°C 450-700°C Massa residual (%) 

nZeol-L 10,34 16,95 x 10
-3

 1,05 x 10
-1

 89,54 

SiPC 1,20 46,40 39,70 12,7 

nZeol-SiPC 8,44 3,25 3,26 85,05 

  

 Consta na literatura que, dadas as dimensões de cada cristal de zeólita L, 

com 50 nm de altura e também de comprimento, área superficial de 12000 nm2 e 

geometria aproximada de um cilindro, é possível estimar que um máximo de  

6x103
 moléculas SiPC (área estimada em 2 nm2) podem ser ancoradas na superfície 

de cada cristal de nanozeólita L, via ligação covalente entre grupos SiOH presentes 

na superfície da zeólita L e grupos OH axiais ligados ao átomo central de silício em 

SiPC, formando assim ligações covalentes Si-O-Si (STRASSERT et al., 2009), como 

ilustrado na figura 28. 

 

Figura 28. Representação da ligação entre nZeol-L e SiPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Desta forma, foi possível mensurar uma quantidade de moléculas de SiPC da 

ordem de 12x103 por cristal de nanozeólita, valor este acima do proposto 

teoricamente, porém na mesma ordem de grandeza, comprovando a eficiência da 

reação de funcionalização da zeólita L com SiPC descrita na seção 3.2 deste 

trabalho. 

 

4.7 Análise qualitativa da presença APTES na superfície da zeólita L (teste da 
ninidrina) 
 

 Seguindo os procedimentos descritos na seção 3.5.7, foi possível identificar 

qualitativamente a presença de APTES ligado covalentemente na superfície de 

nZeol-SiPC, através formação do reagente de Ruhemann, o qual exibe uma intensa 

coloração violeta. De forma complementar, as bandas características do reagente de 

Ruhemann puderam ser identificadas (figura 29.a e 29.b). 

 

Figura 29 - Teste da ninidrina realizado com APTES (a) e nZeol-SiPC-APTES (b) e os respectivos 
espectros de absorção UV-vis. 
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Em ambos os testes, verificou-se a coloração violeta característica da 

presença de APTES. Bandas com máximo de absorção característicos do reagente 

de Ruhemman foram identificadas em 413 e 573 nm em (a) e 414 e 577 nm em (b). 

A diferença de intensidade da cor roxa é proporcional à concentração dos grupos 

amino.  

 
4.8 Testes de viabilidade celular 
 

4.8.1 Ensaios com BALB/c 3T3 clone A31 (luz artificial) 

 

 Os primeiros ensaios de viabilidade celular de BALB/c foram realizados 

expondo as células (em solução de PBS), com e sem a presença de  

nZeol-SiPC/APTES à luz artificial branca. Também, foi realizado o controle das 

amostras em total ausência de luz.  

 Na figura 30, verifica-se o controle celular de BALB/c no escuro (barras cinza) 

com a viabilidade permanecendo no mesmo patamar durante o experimento. Porém, 

quando expostas a luz artificial branca (barras laranja), verifica-se um pequeno 

decréscimo da viabilidade, com 90,1% das células permanecendo vivas até  

90 minutos.  
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Figura 30 - Ensaios de viabilidade celular de BALB/c mantidas no escuro (barras cinza) e expostas à 
luz artificial branca (barras laranja) nos diferentes intervalos de tempo. 

 Na figura 31, encontram-se representados os resultados da ação de  

nZeol-SiPC sobre as células de BALB/c. No primeiro caso (barras azuis), analisou-se 

a viabilidade da amostra no escuro, permitindo assim, uma observação da 

citotoxicidade do nanomaterial sobre as células. Verificou-se um decréscimo gradual 

da viabilidade a partir do primeiro intervalo, e uma viabilidade de 75,1% foi verificada 

na última medição em 90 minutos. Porém, o sistema exposto à luz artificial branca 

(barras vermelhas) ocasionou um elevado decréscimo no número de células mortas 

em virtude dos efeitos causados pela fotoativação de nZeol-SiPC/APTES com a luz 

artificial branca. Com isso, apenas 8,9% de viabilidade celular foi verificada no último 

intervalo medido em 90 minutos. Verificou-se também, que o maior decréscimo no 

número de células vivas ocorreu entre 30 e 60 minutos.   
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Figura 31 - Ensaios de viabilidade celular de BALB/c + nZeol-SiPC/APTES mantidas no escuro 
(barras azuis) e expostas à luz artificial branca (barras vermelhas) nos diferentes intervalos de tempo.  

  

Portanto, constatou-se a eficiência do nanomaterial em fotoinativar células de 

BALB/c quando ativado pela luz, com um número significativo de células mortas 

(91,1 %) ao final dos testes, valor este significativamente maior que o número de 

células mortas apenas por ação da luz (9,9 %) e por citotoxicidade do nanomaterial 

(24,9 %).  

 

4.8.2 Ensaios com BALB/c 3T3 clone A31 (Luz solar) 

 

 Após a comprovação da eficiência de nZeol-SiPC/APTES na fotoinativação de 

células de BALB/c sob irradiação com luz artificial branca, realizaram-se testes com 

luz solar natural, seguindo os mesmo procedimentos dos testes com luz artificial. 

 Na figura 32, verifica-se o controle celular de BALB/c no escuro (barras cinza) 

com a viabilidade permanecendo no mesmo patamar durante o experimento, assim 

como exposto na figura 30. Porém, quando irradiadas com a luz solar natural (barras 
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laranja), verificou-se um elevado decréscimo da viabilidade, com maiores danos 

causados apenas a partir de 60 minutos, onde a viabilidade celular decresceu de 

90,4 para 41,2% no último intervalo (90 minutos).  

 

Figura 32 - Ensaios de viabilidade celular de BALB/c mantidas no escuro (barras cinza) e expostas à 
luz solar natural (barras laranja) nos diferentes intervalos de tempo.  

 

Na figura 33, as barras azuis representam os testes de viabilidade realizados 

com nZeol-SiPC/APTES no escuro, assim como também mostrado na figura 31. Tais 

resultados permitem verificar que mesmo havendo citotoxicidade do nanomaterial 

frente às células, só observa-se um acentuado número de células mortas quando 

nZeol-SiPC/APTES é ativado pela luz solar (barras vermelhas). No primeiro intervalo 

(entre 0 e 30 minutos), apenas 8,7% de viabilidade foi verificada, permanecendo 

este valor com pequenas alterações até o último intervalo analisado.    
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Figura 33 - Ensaios de viabilidade celular de BALB/c + nZeol-SiPC/APTES mantidas no escuro 
(barras azuis) e expostas à luz solar natural (barras vermelhas) nos diferentes intervalos de tempo. 

 

Ainda, verificando-se a viabilidade das células com o nanomaterial e sob a 

ação da luz, um menor tempo foi necessário para matá-las quando o sistema foi 

exposto à luz solar (figura 33, barras vermelhas) do que quando exposto à luz 

artificial branca (figura 31, barras vermelhas), o que está de acordo com a maior 

intensidade da luz do sol, permitindo assim, uma maior eficiência do nanomaterial na 

fotoinativação das células de BALB/c. Tal conclusão pode ser visualizada na tabela 

5, onde todos os dados de viabilidade celular obtidos são comparados no primeiro 

intervalo de 30 minutos.  
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Tabela 5 - Porcentagem de células de BALB/c mortas em 30 minutos para todos os sistemas 

apresentados nas figuras 30, 31, 32 e 33. 

 

 

Os resultados apresentados indicam que, embora células de BALB/c sejam 

levadas à morte apenas por danos causados pela luz ou somente pela citotoxicidade 

do nanomaterial, apenas quando o sistema é exposto à luz, ou seja, quando  

nZeol-SiPC/APTES é fotoativado, uma elevado número de células de BALB/c são 

mortas, onde, em apenas 30 minutos de exposição à luz solar, 91,3% de morte 

celular foi observada.   

 Adicionalmente, foram obtidas imagens por microscopia de campo claro 

(ampliação de 10 X) das células de BALB/c antes (figura 34.a) e depois (figura 34.b) 

de 30 minutos de tratamento com luz do sol e nZeol-SiPC/APTES. Não foi possível 

observar células intactas após a ação do nanomaterial ativado pela luz (figura 34.b), 

o que está de acordo com a elevada quantidade de células mortas detectadas por 

citometria de fluxo. 

                                                                                                                                                          
Figura 34 - Imagens obtidas por microscopia de células de BALB/c antes do tratamento com luz do 
sol (a) e depois de 30 minutos de exposição à luz solar com o nanomaterial (b). Foi utilizado um 
microscópio Olympus com ampliação de 10X. 

Amostras Porcentagem de células fotoinativadas 

até o intervalo de 30 min. (%) 

BALB/c (escuro) 0 

nZeol-SiPC/APTES + BALB/c (escuro) 5,3 

BALB/c (luz artificial) 0 

nZeol-SiPC/APTES  + BALB/c (luz Artificial) 25,6 

BALB/c (luz solar) 2,6 

nZeol-SiPC/APTES + BALB/c (luz solar) 91,3 

b a 
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4.8.3 Ensaios com a bactéria E. coli (luz solar) 

 

 Uma vez verificada uma maior eficiência do híbrido nZeol-SiPC em 

fotoinativar BALB/c com a luz solar, realizaram-se os ensaios de viabilidade com a 

bactéria E. coli, utilizando-se apenas luz solar como fonte de excitação, atendendo 

ao principal objetivo do trabalho.  

 Como indicado na figura 35, a viabilidade celular da E. coli mantida no escuro 

(controle celular), permaneceu no mesmo patamar ao longo dos intervalos. Ao 

contrário, quando as bactérias foram expostas à luz solar, observou-se morte 

celular, com aproximadamente 69,7% de viabilidade celular detectada após o último 

intervalo de tempo (90 minutos).  

 

Figura 35 - Ensaios de viabilidade celular de bactérias E. coli mantidas no escuro (barras cinza) e 

expostas à luz solar natural (barras laranja) nos diferentes intervalos de tempo. 

 

 Na figura 36, os resultados dos ensaios realizados com E. coli sob a ação de 

nZeol-SiPC/APTES no escuro (barras azuis), mostram que o nanomaterial não 
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apresentou citotoxicidade as bactérias, que permaneceram com viabilidade em torno 

de 100% até o último intervalo avaliado. No entanto, quando o sistema foi exposto à 

luz solar (barras vermelhas), a ativação de nZeol-SiPC/APTES induziu um rápido 

decréscimo no número de células vivas, onde apenas 34,8 % das bactérias foram 

detectadas vivas já no primeiro intervalo medido em 30 minutos. Este valor sofreu 

pequenas alterações até o último intervalo observado (90 min).     

 

Figura 36 - Ensaios de viabilidade celular de bactérias E. coli + nZeol-SiPC/APTES mantidas no 

escuro (barras azuis) e expostas à luz solar (barras vermelhas) nos diferentes intervalos de tempo. 

 

Como apresentado na figura 35, a exposição das bactérias à luz solar sem a 

presença do nanomaterial induziu a morte de bactérias. Isto é consistente com o fato 

de que a irradiação solar pode inibir a replicação do DNA e também induzir 

mutações na bactéria. No entanto, sabe-se que a morte celular induzida unicamente 

pela luz solar pode ser lenta nos primeiros minutos de exposição devido a 

mecanismos de autodefesa dessas células (RINCÓN; PULGARIN, 2003). Os 

resultados apresentados na figura 37, referente aos primeiros 30 minutos dos testes 
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de fotoinativação, mostram um rápido decréscimo do número de bactérias vivas 

quando em presença de nZeol-SIPC/ APTES e luz natural, em comparação com a 

morte de bactérias expostas à luz solar sem a presença do nanomaterial.   

 

Figura 37 - Efeito da luz do sol natural (1000 W m
-2

) para a fotoinativação de bactérias (E. coli) sem 
(linha azul) e na presença de nZeol-SiPC (linha vermelha) nos primeiros 30 min dos testes de 
fotoinativação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos futuros poderão trazer maiores esclarecimentos em relação à 

quantidade de células que podem ser mortas pelo nanomaterial, por exemplo, 

modificando-se a concentração de nZeol-SiPC/APTES até a detecção de um valor 

máximo para a fotoinativação das bactérias.       

 Imagens foram obtidas imagens por microscopia (ampliação de 100 X) das 

células de E. coli antes (figura 38.a) e depois (figura 38.b) de 90 minutos de 

tratamento com luz do sol e n-Zeol-SiPC/APTES. Embora tenha sido possível 

detectar bactérias vivas após os 90 minutos de ação do nanomaterial (figura 36), 

este número foi visivelmente inferior a quantidade de bactérias vivas visualizadas 

antes do tratamento com o nanomaterial e luz solar natural, portanto, em 

concordância com os ensaios de viabilidade celular. 
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Figura 38 - Imagens obtidas por microscopia de células de E. coli antes (a) e depois (b) do tratamento 

com luz solar e nZeol-SiPC/APTES. Foi utilizado um microscópio Olympus com ampliação de 100X. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 No presente estudo, evidenciou-se que o híbrido inorgânico-orgânico 

desenvolvido (nZeol-SiPC/APTES) apresentou desempenho eficiente, quando 

ativado por luz solar, para induzir a fotoinativação de células de camundongo 

BALB/c 3T3 clone A31 e células da bactéria E. coli.  

 Os ensaios de viabilidade de celular mostraram que em apenas 30 minutos, 

mais que 90% das células de BALB/c em suspensão de PBS com  

nZeol-SiPC/APTES e expostas à luz solar foram mortas, ao contrário das células 

expostas à mesma fonte de luz e sem a presença do nanomaterial. Os ensaios 

realizados com a bactéria E. coli também evidenciaram uma eficiente ação do 

nanomaterial, onde apenas 30 minutos foram necessários para fotoinativar 

aproximadamente 65% das bactérias.  

 Uma vez que este nanomaterial, induzido por luz solar, obteve resultados 

eficientes nos primeiros ensaios, este sistema torna-se um candidato promissor para 

ser aplicado em processos de descontaminação de água aproveitando a energia 

solar disponível e que atualmente ainda é pouco aproveitada em processos 

tecnológicos. Com isso, uma nova etapa com novos e extensivos testes serão 

necessárias para avaliar a eficiência do nanomaterial frente a outras espécies 

patogênicas e/ou contaminantes químicos presentes em água contaminada.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Uma análise da eficiência do nanomaterial deverá ser realizada em soluções 

com diferentes valores de pH;  

 

 Utilização de diferentes concentrações de nanomaterial no sistema, visando a 

determinação de uma concentração ideal para a fotoinativação de espécies 

contaminantes com nZeol-SiPC;  

 

 Atualmente, um projeto desenvolvido pela estudante de Mestrado Loren Nieto 

Trujillo no Laboratório de Química Supramolecular do IQSC, analisa a transferência 

de energia entre corantes encapsulados nos canais da zeólita L. Assim, em uma 

próxima etapa será avaliada a transferência de energia deste sistema para 

ftalocianinas funcionalizadas na superfície da zeólita L com o intuito de melhorar a 

eficiência de SiPC na geração de 1O2. A figura 39 representa o processo de 

transferência de energia no sistema. 

 

Figura 39 - Visão lateral simplificada dos nanocanais de zeólita L com moléculas corantes 
encapsuladas (= elipsóides coloridos), que podem ser diretamente irradiadas com a luz do sol, dando 
origem à transferência de energia em cascata para excitar SiPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenvolvimento de um sistema de descontaminação com  

nZeol-SiPC/APTES funcionalizada na superfície de um vidro. A figura 40 ilustra de 

forma simplificada o possível sistema;  

 

 

 

Transferência 
de energia 
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Figura 40 - Ilustração simplificada do processo de fotoinativação de bactérias por nZeol-SiPC 
funcionalizadas no vidro sob a ação da luz solar. 
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Anexo A - Evolução histórica das zeólitas sintéticas 

 
 

Tabela 6 - Evolução histórica das zeólitas sintéticas. 

 
Época da descoberta Composição Número de estruturas 

descobertas 

Final da década de 40 e início de 1950 Zeólitas com baixa relação Si/Al 38 tipos de estruturas (até 1978) 
Metade dos anos 50 até início da década 
de 60 

Zeólitas com baixa relação Si/Al 

Início da década de 70 Peneiras moleculares de SiO2 
Final da década de 70 Peneiras moleculares de AlPO4 
Final da década de 70 e início da década 
de 80 

Peneiras moleculares de SAPO e 
MeAPO  

Final da década de 70 Metalossilicatos, aluminossilicatos 
Entre o início e a metade da década de 80 Peneiras moleculares de AlPO4  64 tipos de estruturas (até 1987) 
Entre início e a metade da década de 90 Metalofosfatos 85 tipos de estruturas (até 1992) 

Peneiras moleculares mesoporosas 
Estruturas tetraédricas e octaédricas 

Final da década de 90 Estruturas metal-orgânicas 
De 2000 até o presente Zeólita UZM, Si/Al = 2–30 176 tipos de estruturas (até 2007) 

Germanosilicatos  
Peneiras moleculares de SiO2 em meio 
de fluoreto 

201 tipos de estruturas (até 2012)   

 
Fonte: Adaptação de Johnson e Arshad (2014) a partir de FLANIGEN; ROBERT; STEPHEN, 2010. 
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Abstract 

An organic-inorganic hybrid material based on nanocrystals of zeolite L functionalized with 

silicon phthalocyanine can develop interesting properties when activated by natural sunlight. 

Cell viability tests show that this material is able to photoinactivate living organisms like 

Escherichia coli (E. coli) bacteria, opening up exciting possibilities for the development of new 

functional materials for a range of important sunlight-based applications.  

 
Keywords: Zeolite L. Phtalocyanine. Escherichia coli. Phtotoinactivation. Natural sunlight 

 
1. Introduction 

Each day a huge quantity of solar energy reaches our planet, which vastly exceeds the 

human's yearly power consumption [1,2].
 
From the many uses sunlight may have, solving 

water disinfection problems may become one of the most noble applications. Large incidence 

of mortality can be seen worldwide caused by polluted water and children are the most 

affected with many deaths everyday [3]. Additionally, the presence of pathogens in irrigation 

water not only damages crops, but is also responsible for the widespread use of hazardous 

chemicals in crop fields [4]. The combination of sunlight and appropriate photoactive materials 

may be used to tackle this problem [5].  

Some applications involving photoinactivation of pathogens using artificial light have been 

made using different materials, where the cytotoxic singlet oxygen (
1
O2) is often generated 

[6,7]. In these treatments, 
1
O2 is produced via energy transfer from the triplet state of the 

excited photosensitizer to the ground triplet state of oxygen (
3
O2). Phthalocyanines (PCs) are 
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often used as photosensitizers, since they present high quantum yields for the generation of 

triplet state [8], efficiently generating 
1
O2. Numerous studies have investigated the generation 

of 
1
O2 by PC excitation not only in photodynamic treatments [9-13]

 
but also in degradation of 

organic pollutants in water [14-16]. PCs have large planar conjugated π systems, which are 

responsible for the main drawback associated to this class of compounds: they easily 

aggregate strongly reducing its ability to generate 
1
O2 upon irradiation [17]. One elegant 

solution to this problem is the functionalization of PC onto high-specific surface area materials 

like nanoparticles or nanocrystals, which leads to novel functional hybrid materials [18,19].  

 
Zeolites can also be used to build PC-based hybrid materials for 

1
O2 generation. This was the 

case of zeolite L functionalized with PC, which has been reported by one of the authors to 

generate 
1
O2, as well as to photoinactivate pathogens upon irradiation of artificial light [20,21]. 

Zeolite L is composed of SiO4 and AlO4 tetrahedral units
 
[22] and synthetic crystals with 

different shapes can be obtained in the size range of 30 to 40000 nm [23]. The symmetry of 

the crystals is hexagonal and the stoichiometry of each unit cell is (M9)[Al9Si27O72].nH2O, where 

M correspond to monovalent cations, e.g. K
+
, and n = 21 for fully hydrated crystals [24]. The 

advantage of using zeolite L over other materials lies in its parallel one-dimensional 

nanochannels, where energy transfer between encapsulated dyes can be easily controlled 

[25], therefore offering interesting possibilities to add up new functionalities to the hybrid 

material. 

 
In this work we have used a hybrid material composed of nanocrystals of zeolite L 

functionalized with Silicon 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide 

(SiPC) to promote the photoinactivation of different living organisms (mouse cells and E. coli) 

using natural sunlight. 

 

2. Experimental section 

2.1 Sample preparation 

SiPC was functionalized onto the surface of zeolite L nanocrystals (nZeol) after refluxing a 

suspension of the crystals in chlorobenzene to produce nZeol-SiPC. The presence of bulky 

tert-butyl groups is important to reduce the SiPC aggregation, which increases its solubility in 
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chlorobenzene. The surface of the crystals was further functionalized with 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTES) to improve the adherence of the nanomaterial to the 

negatively charged cell wall,  as  zeta  potential measurements have already shown that these 

particles are positively charged at pH 7.4 [20]. The prepared nanomaterial is abbreviated as 

nZeol-SiPC/APTES. More details about the synthesis of the nanomaterial are available in the 

SI.      

 
2.2 Viability assays for BALB/c.  

The cell death was determined after exposition of cell suspensions to nZeol-SiPC/APTES and 

natural sunlight. All cell viability experiments were performed in closed quartz cuvettes (4.5 cm 

x 1 cm x 1 cm, 3.5 mL). For all experiments containing the nanomaterial, 1 mg nZeol-

SiPC/APTES was suspended in 1.5 mL of PBS, and 0.5 mL of cell suspension was added.  

The negative control experiment was based on the same cell suspension as already 

described, but in the absence of the nanomaterial. All samples were exposed to natural 

sunlight irradiation, under continuous stirring. The sunlight irradiance (1000 Wm
-
²) was 

measured using a solar power meter. Sampling was performed by collecting 0.1 mL of the 

reaction mixture in a 96-well plate in time intervals of 0, 30, 60 and 90 min of irradiation. The 

cells were analyzed on a Merck-Millipore guava easyCyte 8HT flow cytometer using the Guava 

ViaCount software module after sample incubation during at least 5 min with ViaCount® 

reagent in the dark according to the manufacturer. Control experiments were also used to 

detect cell death by the sunlight irradiation keeping the samples in the dark with and without 

nZeol-SiPC/APTES following the same procedures described above. In addition to this, 

experiments with artificial white light (ca 300 Wm
-2

 of irradiance) using a Tungsten lamp were 

carried out following the same procedure previously described. 

 
2.3 Viability assays for E. Coli bacteria 

Cell counting of E. coli was performed with the ViaCount® reagent following the procedure of 

the manufacturer. Due to the high number of cells, dilutions were performed to achieve 4x10
7
 

cells mL
-1

. As in the procedure conducted for the BALB/c cells described above, the cell death 

was determined after exposition of cell suspensions to nZeol-SiPC/APTES and natural 

sunlight. First, 0.5 mL of the cell suspension in PBS were pipetted into quartz cuvettes 
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containing 1.5 mL of PBS with and without suspended nZeol-SiPC/APTES (1 mg) for an E. coli 

final concentration of 1x10
7
 cells mL

-1
. This system was then kept under sunlight exposure and 

samples of 0.1 mL were collected every 30 minutes. Control experiments with cells alone 

diluted in PBS and cells in PBS containing the nanomaterial in the dark were also evaluated. 

For the cell death quantification a dilution was made to reduce the cell concentration to 5 x 10
5
 

cells mL
-1

, thereafter 50 µL of cells were mixed with 200 µL of ViaCount® reagent following at 

least 5 min of incubation. The viability profile and cell counting of E. coli in all systems tested 

were analyzed on a Merck-Millipore guava easyCyte 8HT flow cytometer using the guava 

InCyte 2.7 software. Two independent experiments were performed in triplicate. The cultivation 

procedures of both cells (BALB/c and E. coli) are available in the Support Information.                   

 
3. Results and discussion 

Nanozeolite L crystals functionalized with SiPC were characterized by thermogravimetric 

analysis (Fig. 1 (a)), from which we have estimated 10
4
 SiPC molecules per zeolite crystal, 

which indicates a high coverage of the crystals. It has been reported that the organic-inorganic 

interaction of such species occur by axial attachment between OH groups from the zeolite 

surface and the central ion of PC [17,20]. The ninhydrin test was used to confirm the presence 

of amino groups on the crystals (See SI). The presence of APTES on nZeol-SiPC/APTES is 

revealed by a strong purple color formed after the reaction of the amino groups with ninhydrin 

[26,27]. The characteristic absorption bands of the product formed (Ruhemann's purple) were 

observed at 400 and 570 nm (Fig. 1(b)). The excitation and emission spectra of nZeol-SiPC 

suspended in CH2Cl2 peaks at 679 nm and 684 nm, respectively (Fig. S1), which is 

characteristic of SiPC in the monomeric form (SiPC aggregates are not luminescent
 
[20]). The 

diffuse reflectance spectrum of nZeol-SiPC in powder showed the characteristic Q-band of 

SiPC with maximum absorption at 682 nm. This band is broader and slightly red-shifted when 

compared with the one observed in the absorption spectrum of SiPC in CH2Cl2 (λmax in 679 nm, 

Fig. S2). This result may be due to the strong interaction between SiPC and the zeolite crystals 

in the nanomaterial, as well as due to the stronger interactions usually observed in solid state 

systems.  
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Fig. 1. Derivative thermogravimetric analysis (DTG) of nZeol (black line) and nZeol-SiPC (blue 

line) (a). Colorimetric ninhydrin test of nZeol-SiPC/APTES and UV-vis absorption spectrum of 

the product formed (Ruhemann's purple) (b).  

 

As a pilot test to evaluate the nanomaterial efficiency to photoinactivate biological systems 

using natural sunlight, cell viability tests were first conducted using mouse BALB/c 3T3 clone 

A31 cells (a mammalian cell widely used for cytotoxicity studies). The number of surviving cells 

(cell viability) after different periods of time was determined through flow cytometry 

experiments using a fluorophore that intercalates into the DNA of non-viable cells. The BALB/c 

assays (Fig. 2(a)) show a large quantity of photoinactivated cells in the presence of nZeol-

SiPC/APTES after natural sunlight exposure (1000 Wm
-2

). Less than 9 % of the cells were still 

viable within 30 minutes of irradiation in the presence of nZeol-SiPC (red bars). For the same 

period of time, the cell viability measured in control experiments was much higher: 95 % (cells 

and nanomaterial in the dark, orange bars), 97 % (only sunlight irradiation, blue bars), and 100 

% (cells in the dark, grey bars). This clearly shows that cells are photoinactivated by the 

combination of sunlight and nZeol-SiPC/APTES. Microscopy images of BALB/c cells before 

a 
b c d 



87 

 

 

and after 30 min treatment are displayed in Figs. 2(b) and (c), revealing the damages caused 

by the nanomaterial in the cells upon sunlight irradiation.  

 

Fig. 2. Cell viability assays using BALB/c cells suspended in PBS under different conditions 

(a). Microscopy images at 10X of BALB/c cells before irradiation (b) and after 30 min of 

irradiation in the presence of nZeol-SiPC/APTES (c). Experiments were done in triplicate in 

different days. 

 

We carried out additional viability tests using a Xenon lamp (300 Wm
-2

) as the light source. 

nZeol-SiPC/APTES has also damaged the BALB/c cells to a large extent, although, in 

contrast to the sunlight assays, more time was necessary to achieve the same percentage of 

non-viable cells (Fig. S3). This is consistent with the lower intensity of the artificial light when 

compared with sunlight. Differences in shape between the power spectrum of white light and 

sunlight may also have contributed to the different photoinactivation efficiencies, but this 

minor effect was not investigated here. 

Cell viability assays using gram-negative E. coli bacteria were then carried out to further test 

the prepared nanomaterial. The same protocol as described for BALB/c cells was adopted. 

The combination of nZeol-SiPC/APTES and sunlight irradiation has also lead to 

photoinactivation of E. coli cells, as pointed out in Fig. 3(a). Again, the combination of 

nanomaterial and sunlight was responsible for the highest photoinactivation efficiency. Figs. 3 
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(b) and (c) show microscopy pictures of E. coli before and after 90 min of sunlight irradiation in 

the presence of nZeol-SiPC/APTES. The images clearly show a decrease in the number of 

intact bacteria after the treatment.  

 

 

Fig. 3. Cell viability assays using E. coli cells suspended in PBS under different conditions (a). 

Microscopy images at 100X of E. coli cells before (b) and after (c) 90 min sunlight irradiation in 

the presence of nZeol-SiPC/APTES. Experiments were done in triplicate in different days. 

 
Similarly to the pilot study carried out with BALB/c cells, cellular death was also observed 

when E. coli cells were exposed to sunlight in the absence of the nanomaterial. This is 

consistent with the fact that sunlight irradiation can inhibit DNA replication and also induce 

bacterial mutations. However, it is also known that cellular death induced only by sunlight can 

be slow in the first minutes of exposure due to self-defense mechanisms of these cells [28]. 

Fig. 4 shows a much faster photoinactivation of E. coli induced by nZeol-SiPC/APTES and 

natural sunlight within the first 30 min, when compared with the bacteria death after exposure 

to the same irradiation in the absence of nanomaterial.  
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Fig. 4. Influence of the nanomaterial on the viability of E. coli cells in the first minutes of sunlight 

irradiation (1000 Wm
-2

). All assays were performed in triplicate using two independent experiments. 

 

In addition, it was observed that the size of the nanozeolites was interfering with the E. coli 

readout. The fact that positively-charged zeolites can aggregate when in contact with the 

negatively-charged membrane of E. coli cells suggests flow cytometry may not be the most 

sensitive technique to determine cell viability in this case. However, this problem was dealt 

with by changing the sensitivity of the equipment and gating the samples based on cells 

without any treatment. 

 
Conclusion 

The present investigation has clearly proved that natural sunlight and nZeol-SiPC-APTES can 

be successfully combined to photoinactivate pathogens in water. Further optimization of the 

experiment may still be necessary to maximize the percentage of inactivated E. coli cells. 

Nevertheless, this opens up exciting possibilities for the development of new functional 

materials for a range of important applications, like sunlight-based water disinfection 

treatments. We are currently investigating how energy transfer inside the zeolite channels can 

enhance the efficiency of our photodynamic treatment. 
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Highlights 
 

 Nanocrystals of nanozeolite L were successfully functionalized with silicon phthalocyanine and 

APTES 

 Viability cell tests showed an efficient photoinactivation of mammalian cells (as a pilot test) 

and E. coli bacteria 

 A large amount of E. coli bacteria was photoinactivated by combining our nanomaterial and 

natural sunlight.  
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Electronic Supplementary Information 
 
 

Chemicals. Nano-sized zeolite L Lucidot® crystals were obtained from Clariant GmbH 

(primary particle size 30-60 nm). Silicon 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-29H,31H-phthalocyanine 

dihydroxide (SiPC) - dye content 80 %, chlorobenzene (anhydrous, 99.8 %), chlorobenzene 

(ACS reagent, ≥99.5 %), dichloromethane (anhydrous, ≥ 99.8 %), toluene (ACS reagent), 3-

aminopropyltriethoxysilane (APTES, ≥ 98 %), Genapol® X-080 and lysogeny broth (LB) culture 

medium were purchased from Sigma-Aldrich. Ninhydrin (p.a. ACS reagent, 99%) and 

triethylamine (99%) were purchased from Vetec, Brazil. Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

(DMEM), trypsin/EDTA solution, Fetal Bovine Serum (FBS) and Phosphate Buffer Solution 

(PBS) were obtained from Cultilab, Brazil. Mouse fibroblast cells (BALB/c 3T3 clone A31) were 

acquired from the Brazilian Cell Bank (BCRJ code: 0047). Escherichia coli cells (CBMAI 0696) 

were purchased from the Multidisciplinary Chemical, Biological and Agricultural Research 

Center (CPQBA), Brazil. Penicillin/streptomycin solution was obtained from Vitrocell. Sodium 

bicarbonate and glucose were acquired from AMRESCO and Guava ViaCount® Reagent for 

flow cytometry from Merck-Millipore. 

 

Functionalization reaction. Zeolite L nanocrystals (average size of 30-60 nm) were first dried 

for 24 h in a muffle furnace at 200°C. 300 mg of dry nanocrystals and 50 mL of anhydrous 

chlorobenzene were transferred to a Teflon vessel and sonicated for 30 min in order to reduce 

mailto:rodrigo_albuquerque@iqsc.usp.br
mailto:rodrigo_albuquerque@iqsc.usp.br
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the nanocrystal aggregation. Subsequently, 60 mg of Silicon 2,9,16,23-tetra-tert-butyl-

29H,31H-phthalocyanine dihydroxide (SiPC) were added and N2 was bubbled for 10 min to 

remove moisture from the system. After 30 min of ultrasonic bath the system was refluxed at 

135°C in oil bath for 6 h under stirring. The functionalized zeolite nanomaterial (nZeol-SiPC) 

was collected by centrifugation (15 min at 14,000 rpm). The recovered material was washed 

sequentially with chlorobenzene, toluene, dichloromethane, 0.2% surfactant Genapol® solution 

and deionized water for removing non-covalently bonded SiPC. Finally, 3-

Aminopropyltriethoxysilane (APTES) was functionalized onto the zeolite surface (nZeol-

SiPC/APTES) following a procedure reported in literature.
1
  

 
Nynhydrin test. The presence of APTES functionalized on the zeolite surface was confirmed 

qualitatively by the ninhydrin reaction. Initially, the ninhydrin test solution was prepared by 

dissolving 0.5 g of ninhydrin reagent in 40 mL of 1-butanol and 10 mL of deionized water.
2
 

Then, 10 mg of nZeol-SiPC/APTES were added in 3 mL of ninhydrin test solution and stirred 

for 30 min at room temperature. The suspension obtained was centrifuged and photographic 

images were obtained to observe the color change of the ninhydrin solution after the ninhydrin 

reaction. The same ninhydrin test was carried out with free APTES.  Finally, UV-Vis absorption 

of both resulting solutions was performed and their absorbances compared (Figure S5).  

 
Cell culture for BALB/c 3T3 clone A31. Cells were grown in an incubator with 5% CO2 at 

37°C and 90% humidity in DMEM supplemented with 3.5 g L
-1

 glucose solution, 10% FBS and 

1% penicillin/streptomycin solution. Cell suspension was made using 0.25% trypsin/EDTA 

solution (incubated for 10 min), followed by the addition of 20% FBS in PBS, pH 7.4. The 

suspension was centrifuged (5 min at 1000 rpm) and the supernatant was removed. The cell 

concentration was determined using a Neubauer counting chamber re-suspending the 

supernatant in 1 mL of culture medium. The BALB/c cell concentration used for the 

experiments cited below was 10
5
 cells mL

-1
.  

 

Cell culture for E. coli bacteria. The E. coli cells were cultured at room temperature in LB 

medium. Passage of cells was performed the day before the analysis, following overnight 

incubation and the subsequent flow cytometry data processing. 
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Characterization  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. S1. Normalized emission and excitation spectra of nZeol-SiPC in dichloromethane (λem 

730 nm  and  λexc 640 nm). 
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Fig. S2. UV-vis absorption spectrum of SiPC in dichloromethane (10
-5

 mol L
-1

) (a). Diffuse 

reflectance of solid SiPC (blue) and solid nZeol-SiPC (red line) (b). 
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Fig. S3. Cell viability assays of BALB/c cells suspended in PBS under artifitial light irradiation 

with and without nanomaterial (nZeol-SiPC/APTES) and the respective dark control assays (no 

light). Experiments were done in triplicate in different days.  
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