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RESUMO

Desde os tempos antigos, as nanopartículas (NPs) eram encontradas em
vidros e cerâmicas e tinham como objetivo proporcionar coloração aos objetos.
Posteriormente, em 1857, Michael Faraday sintetizou uma solução coloidal de ouro
sendo o primeiro a discorrer sobre as NPs na história da ciência e, a partir deste
momento, estas se tornaram um assunto de grande importância no meio científico,
de modo que foram estudadas por vários motivos como, por exemplo, a
aplicabilidade para o efeito SERS (Espalhamento Raman Intensificado por
Superfície). A partir disto, neste trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica com a
finalidade de mostrar a aplicação de NPs, apresentando a melhora relacionada à
intensificação de sinal Raman a partir das características ópticas dos metais
plasmônicos (Au e Ag), seus tamanhos e suas morfologias em amostras muito
diluídas, já que estas são difíceis de serem identificadas no Raman normal, devido
ao baixo ou nenhum sinal apresentado pelo espectro. Esses estudos mostraram que
morfologias anisotrópicas (nanobastões (NRs) e nanocubos (NCs)) possibilitam
obter um sinal SERS mais intenso quando comparadas as isotrópicas (nanoesferas
(NSs)). Mostraram também que com o aumento da dimensão da NP a intensificação
do sinal Raman aumenta consideravelmente, o efeito SERS é fortemente
dependente da polarização do laser, uma banda de absorção LSPR (Ressonância
Plasmônica de Superfície Localizada) quando próxima ao comprimento do laser
utilizado faz com que ocorra a intensificação do sinal Raman e por fim, quando uma
nanopartícula de ouro é revestida com prata, ambos metais plasmônicos, também
ocorre a intensificação do sinal. A partir desses estudos, foi possível observar os
avanços feitos durante todos esses anos e também, as melhorias que podem ser
proporcionadas a partir da utilização destes metais plasmônicos na aplicação do
efeito SERS.

Palavras-chave: Espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS),
Nanopartículas, Au, Ag, Nanobastões, Nanocubos, Nanoesferas.

ABSTRACT

Since ancient times, nanoparticles (NPs) were found in glass and ceramics
and in both cases the purpose were coloring to objects. Later on, in 1857, Michael
Faraday synthesized a gold colloidal solution, being the first to discuss about NPs in
the history of science and, from this moment on, they became a subject of great
importance in the scientific community, and were studied by various reasons, such as
the applicability for the SERS effect (Surface Enhanced Raman Scattering). Based
on this, in the current work a bibliographic research was carried out with the purpose
of showing the application of NPs, presenting the improvement related to the
intensification of Raman signal from the optical characteristics of plasmonic metals
(Au and Ag), their sizes and their morphologies in very diluted samples, since these
are difficult to be identified in normal Raman due to the low or no signal presented by
the spectrum. These studies showed that anisotropic morphologies (nanorods (NRs)
and nanocubes (NCs)) have a more intense SERS signal when compared to
isotropic (nanospheres (NSs)), they also showed that with the increase in the
diameter of the NP the intensification of the signal Raman increases considerably,
that the SERS effect is strongly dependent on the laser polarization, that an LSPR
absorption band (Localized Surface Plasmon Resonance) when close to the length of
the laser used causes the intensification of the Raman signal and finally, when a gold
nanoparticle is coated with silver, both plasmonic metals, signal intensification also
occurs. From these studies, it was possible to observe the advances made during all
these years and also, the improvements that can be provided from the use of these
plasmonic metals in the application of the SERS effect.
Keywords: Surface – enhanced Raman scattering (SERS), Nanoparticles,
Au, Ag, Nanorods, Nanocubes, Nanospheres.
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1

INTRODUÇÃO
1.1

Nanociência e nanotecnologia

A palavra ‘’Nanomaterial’’ tem como significado qualquer material que tenha
como característica, pelo menos, uma de suas dimensões em escala entre 1 e 100
nm. Sua importância, para a tecnologia e ciência, nesses últimos anos vem
crescendo significativamente (CONDE et al., 2014). A nanotecnologia apresenta
potencial de aplicação em variados campos, e tem sido bastante utilizada em:
remediação ambiental, nanomedicina, armazenamento de energia, sensores, entre
outros (KALAMBATE et al., 2019). As nanopartículas (NPs) exercem um papel
importante no ramo científico, uma vez que, podem apresentar propriedades físicoquímicas diferentes de seu material na forma macroscópica (LÓPEZ-SERRANO et
al., 2014).
Desde os tempos antigos, século IV, as NPs eram encontradas em cerâmicas
e vidros e possuíam o objetivo de proporcionar colorações como, por exemplo, a
coloração de vitrais de igrejas medievais e, o mais conhecido, o copo de Lycurgus,
representados pela Figura 1 e Figura 2, respectivamente. Na Tabela 1, são
apresentadas características como tamanho e morfologia das nanopartículas
presentes na Figura 1. Esse copo é produzido por um vidro dicroico, ou seja, há uma
mudança em sua coloração de verde para vermelho, e esta mudança é dependente
do ângulo de visão e iluminação, sendo a cor verde oriunda de uma iluminação
frontal

(reflexão)

e

a

vermelha

resultante

da

iluminação

vertical

(absorção/transmissão). Este efeito cromático que o vidro possui é proporcionado
pelas NPs de ouro e prata. No entanto, foi em 1857, que Michael Faraday realizou a
síntese de uma solução coloidal de ouro, sendo o primeiro a discorrer sobre
nanopartículas na história da ciência. As nanopartículas de ouro (AuNPs) possuíam
cor característica rubi e foram sintetizadas utilizando o tetracloroaurato de sódio
[Na(AuCl4)] como precursor e fósforo como agente redutor usando como solvente o
dissulfeto de carbono (CS2) (EDWARDS; THOMAS, 2007; JEEVANANDAM et al.,
2018; TOMA, 2016). Ao observar o coloide, Faraday verificou que a luz refletida era
diferente da luz incidente e que uma pequena variação nos raios das AuNPs
acarreta em uma diversidade de cores refletidas (FARADAY, 1857).

13

Figura 1: Efeito proporcionado, na coloração dos vitrais, pelas NPs de prata (a) e
ouro (b) devido às diferenças de tamanho.

Fonte: (LOOS, 2015) – Adaptada pela autora.
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Tabela 1: Características relacionadas aos tamanhos de NPs de prata e ouro
referentes à Figura 1.

Figura 2: Copo de Lycurgus com NPs de ouro e prata.

Fonte: (LOOS, 2015) – Adaptada pela autora.

Após a descoberta de Faraday, o sistema coloidal se tornou um assunto de
grande importância no meio científico. Com isso, em 1951 e em 1973, Turkevich e
Frens, respectivamente, relataram seus estudos sobre o assunto. Na síntese
utilizada como modelo por Turkevich, o ácido tetracloroaúrico era reduzido através
do citrato de sódio formando uma dispersão com coloração vinho. Com a utilização
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do microscópio eletrônico foi possível observar que o método possibilitava a
formação de AuNPs de formato esférico com 20 nm de diâmetro, aproximadamente.
Além disso,

constatou-se,

também,

que

este

coloide

possuía

uma

alta

reprodutibilidade (TURKEVICH; HILLIER, 1949; TURKEVICH; STEVENSON;
HILLIER, 1951). Por sua vez, Frens realizou experimentos baseando-se na mudança
da concentração de citrato de sódio e obteve NPs de diferentes tamanhos (faixa de
16 - 147 nm), de forma que quanto maior a adição de citrato de sódio, menor era o
diâmetro das AuNPs esféricas formadas (FRENS, 1973).
Ao sintetizar NPs, na presença de espécies iônicas, podem ocorrer
agregações descontroladas. Esta agregação coloidal é uma consequência de
interações feitas entre as NPs, sendo estas oriundas de repulsões eletrostáticas ou
interações de Van der Waals. Possibilitando, então, a ocorrência de aglomeração ou
estabilização desse coloide, que é dependente do equilíbrio da força de interação na
solução. Com isso, para que se obtenha um maior controle sobre a aglomeração
que ocorre em sistemas de coloides, é comum o emprego de agentes estabilizantes,
como íons citrato, que é comumente utilizado para a síntese de AuNPs. Esse
controle da aglomeração é obtido pela utilização dos íons citrato em excesso, pois
isto faz com que ocorra repulsão eletrostática mantendo as AuNPs desagregadas
devido a formação de uma carga negativa, já que esta se dá a partir da formação de
uma camada de adsorção nas AuNPs (DE OLIVEIRA et al., 2016).
Para a formação da dispersão das AuNPs, é necessário, além de um agente
estabilizante, o uso de um agente redutor, como o sódio borohidreto (NaBH4), por
exemplo (SHELLAIAH et al., 2016). Ele reduz o ácido tetracloroáurico fazendo com
que o ouro passe de Au3+ a Au0. A Equação 1 apresenta a reação de oxi-redução
para a formação desta dispersão (CUSHING; KOLESNICHENKO; O’CONNOR,
2004).
8 AuCl4- + 3 BH4- + 9 H2O ⇌ 8 Au + 3 B(OH)3 + 21 H+ + 32 Cl- (1)
Já para a formação das nanopartículas de prata (AgNPs), é muito comum que
a redução dos íons prata ocorra em solução aquosa, a partir da utilização de
polímeros e surfactantes, que agem como estabilizantes evitando o crescimento
desordenado das partículas (STIUFIUC et al., 2013).

16

Um estudo muito interessante relacionado à síntese de AgNPs foi reportado
por Lee e Meisel. Neste estudo, as sínteses foram feitas de três maneiras distintas,
sendo elas: 1 – utilizando o poli (vinil álcool) (PVA), que atua como agente
estabilizador e o hidrogênio atuando como redutor; 2 – utilizando o NaBH4 como
agente redutor e o PVA como estabilizante e 3 – utilizando o citrato de sódio como
agente redutor (LEE; MEISEL, 1982).
Essas diferentes rotas sintéticas proporcionavam à dispersão final colorações
diferentes. Para as rotas 1 e 2, a coloração era acastanhada e para a rota 3,
amarela esverdeada (LEE; MEISEL, 1982).
Estes métodos, tanto para a formação de nanopartículas de ouro através da
utilização do citrato de sódio e do sódio borohidreto, como para a formação das
nanopartículas de prata utilizando o citrato de sódio, ainda vem sendo muito utilizado
nos dias atuais (HAO et al., 2020; HARTATI et al., 2020; STIUFIUC et al., 2013;
WYANTUTI et al., 2015; ZHAO et al., 2020).
Como mencionado anteriormente, tais NPs podem ser sintetizadas desde
métodos mais simples, como os propostos por Turkevich e Frens para AuNPs e por
Lee e Meisel para AgNPs, os quais originaram nanoesferas (NSs), como também,
por métodos mais complexos para a formação de nanobastões (NRs) (JANA;
GEARHEART,; MURPHY, 2001; MA et al., 2016; MARTIN, 1991; MASUDA;
TANAKA; BABA, 1990; NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2003; YU et al., 1997) e
nanocubos (NCs) (BRAYNER; CORADIN; FIÉVET, 2013; CHEN et al., 2008; LIN et
al., 2019; SUN; XIA, 2003) por exemplo. Para a maioria dessas estruturas
anisotrópicas são necessárias sínteses mediadas por “sementes” com duas etapas
muito distintas. Etapa 1: Nucleação. Esta etapa consiste na utilização de um agente
redutor forte e, também, se faz necessário um crescimento rápido de todas as faces
do cristal. Etapa 2: Crescimento. Nesta etapa acontece o crescimento preferencial
das faces e, também, as taxas de reação referentes a esta etapa são mais lentas
(HERNÁNDEZ; GALARRETA, 2018).
A síntese das dispersões destas nanoestruturas anisotrópicas, por possuírem
diferentes taxas de crescimento de suas faces cristalográficas, que diz respeito a um
crescimento que pode ser orientado em qualquer plano e, também, por possuir uma
alta energia de superfície, dentre outros aspectos, faz com que essas estruturas
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sejam termodinamicamente desfavoráveis. Por isso, se faz necessário com que haja
um controle cinético sobre as sínteses.

Um aspecto importante na síntese destas NPs, é a utilização de agentes
estabilizantes específicos. Esses estabilizantes têm como função quebrar a simetria
do plano em questão, ligando-se a uma face para interromper o processo de
crescimento dela. Com isso, os átomos são forçados a se depositarem apenas nas
faces livres. Portanto, o uso desses agentes estabilizantes possibilita o controle da
morfologia das nanopartículas (HERNÁNDEZ; GALARRETA, 2018). Na Figura 3 é
possível observar uma representação básica que foi elaborada para ilustrar as
diferentes morfologias que podem ser obtidas nas sínteses das nanopartículas
estudadas.

Figura 3: Representação básica de diferentes morfologias: nanoesfera, nanocubo e
nanobastão.

Fonte: Elaborada pela própria autora.

1.2

Suportes para Nanopartículas
Um fator importante na utilização das nanopartículas são os diferentes tipos

de suportes que podem ser utilizados e que variam de acordo com suas diversas
aplicações. Estes suportes são as partes básicas das estruturas dos substratos, nos
quais, as nanopartículas são ancoradas. Alguns exemplos de tipos de suporte
existentes são os óxidos metálicos, grafeno, sílica mesoporosa, quartzo, lâminas de
vidro, celulose, polímeros, entre outros (ABBAS et al., 2013; FANG et al., 2012;
LIANG et al., 2017; PEREIRA et al., 2010; TONG et al., 2018; XU et al., 2019, 2020).
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1.3

Materiais Plasmônicos, Plasmon de Superfície e Plasmon de Superfície
Localizado:
Em geral, os metais são vistos como refletores ópticos ou condutores

eletrônicos. Contudo, além da sua simples reflexão natural, um interesse maior
sobre a óptica dos metais vem sendo notado. Do ponto de vista eletromagnético, os
metais são plasmas de estado sólido, o qual é constituído por núcleos de íons
positivos fixos e elétrons de condução móveis. A abordagem feita a partir dos
estudos das oscilações coletivas desse plasma e sua excitação óptica é conhecida
como plasmônica (MURRAY; BARNES, 2007).
Metais como Ouro (Au), Cobre (Cu) e Prata (Ag) possuem elétrons livres que
possibilitam a ocorrência de oscilações eletrônicas coletivas através da excitação
dos mesmos. Por meio da radiação visível, quando o momento e a conservação de
energia são satisfeitas, tem-se o Plasmon de Superfícies (SPs) (BROLO et al.,
2008).
Existe uma situação de ressonância juntamente com a frequência da radiação
excitante que, para acontecer, depende do tipo de metal e dos padrões geométricos
correspondentes ao mesmo, conhecida como ressonância de Plasmon de Superfície
(SPR) (PEREIRA et al., 2010).
O ouro e a prata atuam de forma importante de acordo com suas
propriedades plasmônicas, já que suas ressonâncias ocorrem na região do
infravermelho (IV) e do visível do espectro eletromagnético, fazendo com que eles
sejam convenientes para muitas aplicações. Entretanto, a prata possui uma maior
reatividade química e uma maior facilidade de oxidação em comparação ao ouro,
fazendo com que sua utilização seja mais limitada. Esses dois metais vêm sendo
utilizados em métodos químicos simples por possuírem um bom potencial
diagnóstico bioquímico e biomédico, in vitro e in vivo e biológico. Alguns exemplos
para a utilização das AuNPs com esse intuito é a utilização de testes rápidos de
gravidez, testes para detecção de DNA e, ainda, biomarcadores para a detecção do
câncer, HIV, entre outras doenças (REGUERA et al., 2017; TOMA, 2016).
O Plasmon de Superfície Localizado (LSP) acontece quando os metais em
escala nanométrica são comparáveis ou menores que o comprimento de onda da
radiação excitante. Por isso, a nomenclatura ‘localizado’ (MEJÍA-SALAZAR;
OLIVEIRA, 2018).
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Mie, através de mudanças adequadas as equações de Maxwell, um físico
matemático que desenvolveu a teoria do eletromagnetismo reforçando a explicação
da interação entre magnetismo e eletricidade já estudados anteriormente por Hans
Christian Orsted, levou em consideração a interação de uma onda eletromagnética
com uma esfera condutora. Uma aproximação feita por Mie para NPs 2r << λ ou
aproximadamente 2r < λmáx/10, é conhecida como aproximação quase estática. Esta
considera o campo elétrico oriundo da onda eletromagnética como sendo estático
sobre a NP em determinado período, que faz com que ocorra a criação de dipolos
induzidos (FERREIRA et al., 2016; J. CLERK MAXWELL, 1865; MIE, 1908).
A ressonância plasmônica é gerada a partir de um campo elétrico homogêneo
incidente sobre uma partícula metálica. Isso faz com que ocorra um deslocamento
de elétrons em sentido contrário ao campo elétrico da onda incidente, como
mostrado na Figura 4. Tal deslocamento de cargas impulsiona uma indução de um
dipolo elétrico na partícula. E, com isso, surge um campo elétrico restaurador da
partícula, o qual é propiciado pelo dipolo induzido, que possui a função de
reestabelecer o equilíbrio gerado pela distorção que as cargas proporcionam
(FERREIRA et al., 2016). Dessa forma, a SPR faz com que ocorra um aumento do
campo local na superfície do metal (PEREIRA et al., 2010).
Figura 4: Superfície plasmônica localizada oriunda de um dipolo elétrico induzido e
sua força restauradora devido à separação de cargas que ocorre nas nanopartículas
metálicas.

Fonte: (SUN; CHEN; LIN, 2016) – Adaptada pela autora.
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A teoria de Mie mostra sucesso para casos de onde a partícula está isolada e,
também, para partículas cujo diâmetro seja de pequenas dezenas de nanômetros.
Isto, levando em consideração condições estabelecidas como onda eletromagnética
incidente e tamanho da NP. Quando a NP não segue as condições estabelecidas
pela teoria, ocorre um desvio desta aproximação estática, pois são geradas
induções eletromagnéticas não uniformes sobre a partícula a partir de um campo
elétrico da onda incidente. Devido a essas induções geradas pelo campo elétrico, as
quais são não homogêneas, são gerados modos de relaxação e extinção diferentes
para os elétrons que se encontram na partícula. Com isso, uma vez que não ocorra
à oscilação em fase da densidade eletrônica, o que faz com que as diferentes
densidades eletrônicas sofram excitações em diferentes frequências, ocorre o
alargamento da banda de absorção plasmônica, como mostrado na Figura 5
(FERREIRA et al., 2016).

Figura 5: Alargamento da banda plasmônica ocasionada por AuNPs com tamanhos
de 9 e 99 nm.

Fonte: (FERREIRA et al., 2016) – Adaptada pela autora.
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Devido

ao

fato

das

nanopartículas

metálicas

possuírem

diferentes

características ópticas quando comparadas ao metal bulk, quando ocorre a
ressonância plasmônica de superfície localizada (LSPR), além da oscilação coletiva
de elétrons, também pode-se ter como resultado uma forte absorção de luz. Isto
permite que as NPs com formas, tamanhos e materiais diferentes, possuam
propriedades de absorção diferentes umas das outras, apresentando assim, cores
diferentes, como representadas na Figura 6 (CAO; SUN; GRATTAN, 2014).
Figura 6: Diferentes razões de aspecto de AuNRs resultando em diferentes cores.

Fonte: (CAO; SUN; GRATTAN, 2014) – Adaptada pela autora.

O tamanho e a forma das NPs metálicas são um fator contribuinte para as
propriedades espectrais em função das mudanças na polarização da superfície do
metal (PETRYAYEVA; KRULL, 2011). Como as nanopartículas possuem dimensões
muito menores em relação ao comprimento de onda da radiação excitante, os
modos LSPR possuem, principalmente, um caráter dipolar. Em uma estrutura
isotrópica (esfera), um dipolo sofre indução através do vetor campo elétrico de luz
que incide. Já se tratando de NPs anisotrópicas, como por exemplo, nanobastões e
nanocubos, devido à polarizabilidade funcionar como um tensor, quando os
componentes estão sob influência da mesma, eles podem ser distintos no decorrer
dos três eixos principais e, dependendo da orientação da NP e da sua simetria,
podem ter diferentes dipolos (REGUERA et al., 2017).
Uma nanopartícula pode ser polarizada de diferentes modos. Essa
diversidade na forma que elas podem ser polarizadas determina o número de picos
que aparecem em seus espectros de absorção. Ou seja, NPs de diferentes
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morfologias comparadas à esférica, podem apresentar diversos picos em seus
espectros de absorbância (PETRYAYEVA; KRULL, 2011).
Nas Figuras 7a e 7b pode-se visualizar a representação da excitação LSPR
para nanopartículas de ouro esféricas e o espectro de extinção característico das
mesmas, respectivamente. O espectro de absorvância (Figura 7b) desta estrutura
metálica apresenta somente uma banda de absorção para a excitação LSPR (Figura
7a), isso porque a nanoesfera apresenta somente um dipolo induzido e, portanto,
apenas um único modo da NP ser polarizada (CAO; SUN; GRATTAN, 2014;
PETRYAYEVA; KRULL, 2011).

Figura 7: (a) Excitação LSPR para nanoesferas de Au metálicas e (b) Espectro com
banda típica de absorção LSPR para nanoesferas de Au metálicas.

Fonte: (CAO; SUN; GRATTAN, 2014) – Adaptada pela autora.

Nas Figuras 8a e 8b pode-se visualizar a representação da excitação LSPR
para nanobastões de ouro e o espectro de extinção característico das mesmas,
respectivamente. No espectro de extinção característico para nanobastões (Figura
8b) são observadas duas bandas referentes aos picos de excitação LSPR, sendo
elas: banda plasmônica longitudinal (LPB) e transversal (TPB). Elas representam a
oscilação eletrônica ao longo dos eixos maior (referente à oscilação longitudinal –
oscilação de elétrons paralelos ao eixo principal) e menor (referente à oscilação
transversal – oscilação de elétrons perpendiculares ao eixo principal), o que mostra
que um nanobastão apresenta dois dipolos induzidos e, portanto, dois modos de ser
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polarizado. Observando a Figura 8b, a LPB se encontra mais à direita do espectro,
ou seja, mais deslocada para a região do vermelho. Isso é explicado por esta banda
sofrer uma alta polarização quando comparada a TPB (CAO; SUN; GRATTAN,
2014; PETRYAYEVA; KRULL, 2011; REGUERA et al., 2017). O espectro de
extinção pode sofrer um desvio para o infravermelho quando se tem um aumento da
nitidez ou um aumento nas bordas das NPs. Esse desvio é ocasionado pelo
aumento da separação de cargas. Pode ocorrer também, um aumento na
intensidade da LSPR. Entretanto, esse aumento está relacionado ao aumento da
simetria da NP (PETRYAYEVA; KRULL, 2011).

Figura 8: (a) Excitação LSPR para nanobastões de Au metálicos e (b) Espectro com
banda típica de absorção LSPR para nanobastões de Au metálicos.
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Fonte: (CAO; SUN; GRATTAN, 2014) – Adaptada pela autora.

Se tratando de nanocubos, a explicação para a LSPR é a mesma. Entretanto,
não foi encontrado na literatura uma figura que demonstrasse a excitação LSPR
para tal. E já que este trabalho se trata de NPs referentes ao Au e a Ag, a seguir
serão mostrados, nas Figuras 9 e 10, somente os espectros de extinção (extinção =
absorção + espalhamento) com as bandas típicas de absorção LSPR faltantes
referentes às morfologias: nanocubo de ouro, nanoesfera de prata, nanobastão de
prata e nanocubo de prata.
Os espectros apresentados nas Figuras 9a e 9b mostram as bandas típicas
de absorção referentes ao nanocubo de ouro

e prata, respectivamente.

Comparando-os com o espectro de extinção da nanoesfera, nota-se na Figura 9b
que existem mais picos em sua banda típica de absorção. E esses picos são
referentes às possíveis simetrias distintas em que ocorrem a ressonância dipolo se
comparada as esferas, que só possuem uma, como explicada anteriormente (WILEY
et al., 2006). Já o espectro encontrado para o nanocubo de ouro (Figura 9a), não
possui bandas tão evidentes como no espectro de prata. Isto ocorre porque o ouro
possui um tempo de relaxamento de elétrons 10 vezes menor que em relação aos
da prata (SOSA; NOGUEZ; BARRERA, 2003).
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Figura 9: Espectro de extinção referente à morfologia nanocubo de Au (a) e Ag (b).

Fonte: (SOSA; NOGUEZ; BARRERA, 2003) – Adaptada pela autora.

Fonte: (SOSA; NOGUEZ; BARRERA, 2003) – Adaptada pela autora.

A explicação referente a Figuras 10a e 10b em relação ao espectro de
extinção LSPR e a banda típica de absorção referente a cada morfologia é a mesma
que a relatada anteriormente para a nanoesfera e nanobastão de ouro.
Figura 10: Espectros de extinção referentes às morfologias nanoesfera (a) e
nanobastão (b) de Ag.
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Fonte: (WILEY et al., 2006) – Adaptada pela autora.

Fonte: (GU et al., 2014) – Adaptada pela autora.

Quando ocorre uma forte excitação ressonante LSPR, é gerado na superfície
da NP um campo eletromagnético local altamente acentuado (campo próximo) em
comparação ao campo de excitação incidente. Esses dois campos acoplam-se e,
então, reemitem a radiação com o mesmo comprimento de onda, dando origem ao
espalhamento ressonante.
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Devido a maior polarizabilidade que as NPs anisotrópicas podem sofrer,
quando comparadas às isotrópicas (esferas), ocorre um aumento significativo no
campo próximo. Por este motivo, nanocubos e nanobastões, por serem NPs
plasmômicas

alongadas

ou

com

cantos

e

bordas,

acarretam

campos

eletromagnéticos fortemente concentrados em seus vértices. Já em estruturas que
possuem pontas finas, como as nanoestrelas, pode ser que ocorra o aprimoramento
ainda mais forte do campo eletromagnético. Isso se dá pelo fato de as cargas
oscilantes do metal estarem presas em um espaço confinado, que são as pontas
finas das nanoestrelas (REGUERA et al., 2017). A seguir, serão mostradas figuras
esquemáticas referentes às morfologias: esférica (Figura 11a), cubo (Figura 11b) e
bastão (Figura 11c), para ilustrar o campo eletromagnético concentrado em cada
uma das morfologias estudadas.

Figura 10: Exemplificação básica dos campos EM concentrados em diferentes
morfologias.

Fonte: Elaborada pela própria autora.

1.4

Espectroscopia Raman
Em 1928, foi descoberto por Kariamanickam Srinivasa Krishnan e

Chandasekhara Venkata Raman um novo tipo de radiação secundária. Esta
descoberta foi realizada através de observações feitas a partir de viagens marítimas
onde as diferentes cores proporcionadas pelos raios de sol se mostraram
dependentes das diferenças nas temperaturas do ar e da água do mar. Sendo,
posteriormente, nomeada como espalhamento Raman (RAMAN; KRISHNAN, 1928).
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Os espectros Raman são originados quando ocorre a incidência de uma radiação
monocromática em sistemas como gases, sólidos ou líquidos transparentes e
poeiras, onde parte dessa radiação é dispersa, caracterizando um espalhamento
inelástico (AROCA, 2006; LONG, 2002).
Por se tratar de um espalhamento inelástico de luz, ocorre uma interação
entre as radiações eletromagnéticas e o campo elétrico da matéria. Como
consequência desta interação, a matéria é excitada a um estado virtual de energia, e
a mesma pode sofrer um relaxamento de duas maneiras distintas, sendo elas: A
molécula volta ao seu estado fundamental de energia e; a molécula retorna a um
estado de energia diferente do seu estado fundamental (DE FARIA, D. ; SANTOS,
1996).
Existem três tipos diferentes de espalhamento de radiação incidente
conhecidos, sendo eles a dispersão Rayleigh (dispersão elástica), Stokes Raman e
Anti-Stokes Raman (dispersões inelásticas). A Rayleigh é chamada assim por não
possuir mudança na frequência, enquanto que as chamadas Raman possuem
mudança na frequência (AROCA, 2006; LONG, 2002). Na Figura 12 são mostrados
os três tipos de espalhamento da radiação incidente.

Figura 11: Tipos de espalhamento da radiação incidente. (1): Espalhamento
Rayleigh; (2): Espalhamento Raman-Stokes; (3): Espalhamento Raman Anti-Stokes.

Fonte: (LONG, 2002) – Adaptada pela autora.

A radiação incidente tem o objetivo de excitar a molécula para que haja a
possibilidade de ocorrerem transições espectroscópicas antes que ocorra a
absorção. Neste processo de dispersão são utilizados dois fótons, um incidente e

29

um de dispersão. Na Figura 12 (1), a energia final é igual à energia inicial, com isso,
a frequência de espalhamento Rayleigh inicial é igual a final, ou seja, a molécula
retorna ao seu estado fundamental de energia. Já no espalhamento Raman (2) e (3),
a energia final é diferente da energia inicial. Com isso, essa dispersão inelástica
pode ter como resultado tanto um fóton de maior energia como de um fóton de
menor energia. Entretanto, se a energia final da molécula é maior que a inicial e, por
conseguinte, a frequência de espalhamento do fóton de dispersão é menor do que a
do fóton que incide, este efeito é conhecido como Stokes (2), ou seja, a molécula em
seu estado vibracional fundamental é encontrada pelo fóton incidente. E como
consequência, esta molécula é levada a um estado vibracional excitado, onde a
diferença de energia entre os fótons incidente e espalhado condiz com a energia que
se faz necessária para que ocorra a excitação a esse nível vibracional. Se a energia
final é menor do que a inicial e a frequência de espalhamento do fóton de dispersão
é maior do que a do fóton que incide, então esse efeito é conhecido como AntiStokes (3) (DE FARIA, D. ; SANTOS, 1996; LONG, 2002).
A espectroscopia Raman por possuir uma importante característica como
“impressões digitais” vibracionais de uma amostra é muito utilizada para
determinações qualitativas, como a estrutura das moléculas, seus componentes
químicos, conformação e interação entre elas, e determinações quantitativas, como
concentrações. Esse tipo de espectroscopia possui uma alta resolução a partir de
sólidos e líquidos puros, entretanto, é uma técnica que apresenta limitações para o
uso em análises químicas pelo fato do espalhamento Raman normal possuir um
sinal pouco intenso em soluções diluídas (FAN; ANDRADE; BROLO, 2020; ZONG et
al., 2018).
Com a baixa intensidade do sinal Raman, devido a seção de choque da
molécula livre ser pequena, da ordem de 10 -30 cm-2 por molécula (DE FARIA;
TEMPERINI; SALA, 1999), aproximadamente, são necessários fótons da ordem de
106-1010 para que se consiga ter um espalhamento Raman (FARKA et al., 2017).
Devido a essa limitação, se faz necessário o uso de um efeito que proporciona um
aumento expressivo para o sinal Raman, o efeito SERS.

1.5

Espectroscopia Raman Intensificada por Superfície:
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O espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS), do inglês
“Surface - Enhanced Raman Scattering”, exemplificado na Figura 13, ocorre através
do aumento dos sinais Raman, podendo alcançar um fator de aprimoramento, que
depende da forma e tamanho das estruturas nanométricas, de até 10 ordens de
grandeza de seção de choque do mesmo. Este aumento de sinal ocorre mediante a
interação da luz eletromagnética e os metais adsorvidos na superfície, que
provocam enormes amplificações do campo laser por meio das excitações
eletrônicas, sendo assim, conhecidas como ressonância plasmônica (FAN;
ANDRADE; BROLO, 2011; LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009; LE RU et al., 2007).
Figura 12: Exemplificação do efeito SERS.

Fonte: (REGUERA et al., 2017) – Adaptada pela autora.

O efeito SERS foi descoberto inesperadamente por Fleischmann et al. após
depositarem a piridina, eletroquimicamente, em eletrodos de prata rugoso
(FLEISCHMANN, M; HENDRA, P.J.; MCQUILLAN, 1974). Esta nomenclatura SERS,
entretanto, foi dada posteriormente por Van Duyne e Jeanmaire após serem
realizados

mais

experimentos

na

descoberta

feita

por

Fleischmann

(PANNEERSELVAM et al., 2017).
Dois grupos de pesquisadores, sendo eles Van Duyne & Jeanmaire e Albrecht
& Creighton, verificaram que realmente há um aumento do sinal do espalhamento
Raman em moléculas adsorvidas em superfícies de eletrodo quando comparadas às
mesmas em solução (ALBRECHT; CREIGHTON, 1977; JEANMAIRE; DUYNE,
1977). Albrecht & Creighton também observaram que esse aumento de sinal da
piridina adsorvida na superfície metálica foi cinco vezes maior em relação à piridina
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líquida

pura

(ALBRECHT;

CREIGHTON, 1977),

enquanto

a intensificação

proporcionada somente pelo aumento da área estava entre 10 1-102 ordens de
grandeza (DE FARIA; TEMPERINI; SALA, 1999).
Por mais que não haja uma unanimidade universal a respeito do SERS, existe
uma parcela que acredita que vários fatores, como

o efeito químico e o

eletromagnético, possuem papéis de suma importância para o entendimento do
efeito SERS (CARDINAL et al., 2017).


Efeito químico: Também conhecido como fator de aprimoramento

químico, mostrado na Figura 14, possui uma parcela bem menor de contribuição
para o aumento de sinal se comparado ao efeito eletromagnético. Este fator provoca
uma mudança da polarizabilidade eletrônica da molécula a ser analisada quando
adsorvida em uma superfície metálica, o que pode induzir o espalhamento Ramanressonante em comprimentos de onda que, até então, não existiriam a ressonância
em moléculas não adsorvidas. A explicação para isso se dá pelo mecanismo de
transferência de carga e para que isso aconteça é necessário que a molécula esteja
adsorvida quimicamente na superfície metálica resultando, então, em um aumento
no espalhamento Raman de 10 2 (CARDINAL et al., 2017; LE RU, ERIC;
ETCHEGOING, 2009).
Figura 13: Mecanismo do fator de aprimoramento químico – Transferência de carga.
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Fonte: (ZHAN et al., 2018) – Adaptada pela autora.



Efeito eletromagnético: Este é o fator que mais contribui para a

intensificação do sinal Raman podendo obter um fator de aprimoramento de 106 108. Este efeito, exemplificado na Figura 15, ocorre quando se tem a excitação dos
elétrons da LSPR, devido grande intensificação do campo local que se encontra
próximo às superfícies metálicas, ou seja, a NP, por ser uma nanoestrutura
plasmônica, age como uma antena óptica que possui o objetivo de aprimorar a
energia de radiação incidida com frequência ω 0, transmitindo-a, então, com uma
nova frequência ωR. Para um bom aprimoramento deste efeito, a molécula deve se
encontrar, no máximo, a 10 nm de distância da superfície (CARDINAL et al., 2017;
LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009; ZHAN et al., 2018).
Figura 14: Mecanismo do fator de aprimoramento eletromagnético.

Fonte: (ZHAN et al., 2018) – Adaptada pela autora.

1.6

Metais que originam o efeito SERS
Alguns metais são importantes, principalmente para o efeito SERS, por

possuírem propriedades ópticas diferentes dos dielétricos padrões, são eles: Ouro
(Au), prata (Ag) e cobre (Cu).
Tais metais possuem uma boa reflexão no campo do visível, o que os torna
ótimos espelhos. Essa propriedade óptica, juntamente com suas propriedades
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físicas, como condutividade elétrica e calor, são devido aos elétrons livres presentes.
Esses elétrons livres da partícula metálica que se deslocam ao longo do fundo de
íons positivos fazem com que haja uma eletroneutralidade, que por consequência
formam um plasma, sendo conhecido como plasma de elétrons livres. A resposta
óptica causada por este plasma gerenciará as propriedades ópticas destes metais
no espectro visível, que é onde se encontram as energias ressonantes
características dos mesmos (LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009).
Para um metal ser considerado bom para ser utilizado no efeito SERS, faz-se
um cálculo que determina seu fator de qualidade (Q). A expressão para este cálculo,
demostrada na Equação 2, consiste em uma parte real negativa, onde ε’ = Re (ε),
que ditas as condições de ressonância, e uma parte imaginária, ε’’ = Im (ε), que dita
o quão intensa essa ressonância pode ser. Este fator de qualidade (Q) deve ser
maior que 2, de preferência maior que 10 e está relacionado com as ressonâncias
plasmônicas de superfícies localizadas para uma partícula metal/ar em escala
nanométrica. Um Q com valor mais alto, diz respeito a uma ressonância mais nítida,
o que é desejável para a aplicação do SERS, pois essa nitidez leva a uma maior
intensificação do campo local e a uma maior extinção óptica (AMENDOLA et al.,
2017; LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009).

(

)
Equação (2)

Além disso, o metal considerado adequado para utilização no efeito SERS
precisa possuir uma boa ressonância na faixa de 400 a 1000 nm, uma vez que essa
faixa pertence à região do visível-infravermelho, considerada a mais interessante
para o efeito. Por este motivo, o ouro e a prata são os metais mais utilizados em
aplicações plasmônicas, principalmente para a aplicação do SERS. No entanto, o Au
é muito utilizado em comprimentos de onda acima de 600 nm. E o motivo, está
relacionado ao seu fator de qualidade próximo a este comprimento de onda ser
maior que 10, como mostrado na Figura 16. Já a prata, vista como mais favorável à
aplicação do efeito SERS e plasmônicos, por possuir absorção menor em
comprimentos de onda abaixo de 600 nm, também pode ser utilizada para
aplicações de intensificação de campo (LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009). Ao

34

observar a Figura 16, nota-se que a Ag no comprimento de onda próximo a 785 nm
é um ótimo metal plasmônico para a aplicação do efeito SERS, já que se seu fator
de qualidade neste comprimento é maior que 10.
Juntamente com o (Q), é necessário levar em consideração as questões
práticas, como: ser facilmente manipulável, principalmente para a produção de
estruturas em escala nano, possuir boa disponibilidade, baixa toxicidade, baixo
custo, durabilidade, entre outros (LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009) Com isso,
dependendo do seu material de estudo, pode-se escolher o metal plasmônico mais
adequado para o aprimoramento SERS em determinado comprimento de onda.

Figura 15: Fator de qualidade em relação ao comprimento de onda de determinados
metais plasmônicos.

Fonte: (LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009) – Adaptada pela autora.

1.7

Fatores de Intensificação do efeito SERS:
Apesar do efeito SERS possuir uma ótima capacidade em intensificação de

sinal da molécula, o mesmo possui certa dificuldade em obter um resultado
quantificável que seja elucidado (PORTER; GRANGER, 2017).
Quando se tem uma determinada concentração do analito (CNR), este possui
um sinal Raman normal (INR). Entretanto, quando o experimento é feito a partir das
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mesmas condições de preparação e, também, sob as mesmas condições
experimentais, tais quais: potência do laser a ser utilizado, espectrômetro,
microscópio ou lente, comprimento de onda do laser, entre outros, mas agora este
mesmo analito suportado em um substrato SERS, este irá emitir um sinal SERS
(ISERS) diferente ao sinal emitido pelo Raman normal (INR).
Com isso, a Equação 3 mostra que o fator de intensificação do analito (FIA) é
utilizado levando em conta a intensidade dos espectros INR e ISERS e as
concentrações do analito, CRN e CSERS.

⁄
⁄

(3)

Por se tratar de um cálculo simples, que depende de poucas variáveis, sendo
estas conhecidas, o FIA é um parâmetro muito fácil de obter e, também, de fácil
reprodutibilidade (LE RU, ERIC; ETCHEGOING, 2009).
Portanto, o fator de intensificação do analito é muito utilizado para se
mensurar o quão intensa a banda no efeito SERS é em relação a banda no espectro
Raman normal e, com isso, evidenciar a intensificação de sinal sofrida pela molécula
em questão.

2

2.1

Trabalhos acadêmicos sobre efeito SERS em diferentes morfologias de
NPs de Au e Ag.
Selective determination of dinitolmide and toltrazuril by surface-enhanced
raman scpectroscopy (SERS) using AgNPs as substrate.
No artigo entitulado: “Selective determination of dinitolmide and toltrazuril by

surface-enhanced raman scpectroscopy (SERS) using AgNPs as substrate” (SHAO
et al., 2020), Shao et al. aplicaram a análise via SERS no intuito de determinar a
dinitolmida e o toltrazuril, representados na Figura 17, que são coccidiostáticos,
muito utilizados na produção de aves, possuindo efeito terapêutico e preventivo.
Entretanto, esses coccidiostáticos podem ser prejudiciais à saúde humana se houver
acúmulo no organismo pela ingestão de produtos e alimentos de origem animal por
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muito tempo. Os autores sintetizaram AgNPs pelo método de redução do nitrato de
prata com citrato de sódio e adicionaram as AgNPs nas soluções de dinitolmida e
toltrazruril obtendo uma intensificação significativa do sinal Raman devido ao efeito
SERS.
As nanopartículas de prata sintetizadas pelos autores apresentaram um pico
de máxima de absorção em 420 nm (nas análises de UV-visível), que é resultado de
uma excitação de ressonância plasmônica, como citado anteriormente. As NPs
possuíam morfologia esférica com diâmetros em torno de 70 nm.
Os autores propuseram que o mecanismo químico seria o responsável pela
intensificação do sinal Raman. Assim, seria formada uma ligação covalente entre as
AgNPs e a dinitolmida ou o toltrazuril, e o produto desta interação, geraria um sinal
Raman fortemente intensificado.
Figura 16: Fórmula estrutural referente às moléculas dinitolmida e toltrazuril.

Fonte: Elaborada pela própria autora.

A explicação deste aumento de sinal, tanto para a dinitolmida quanto para o
toltrazuril, dado pela utilização das AgNPs é feita a partir dos elétrons
desemparelhados do nitrogênio (N). O átomo de nitrogênio em seu estado
fundamental possui a seguinte configuração eletrônica 1s22s22p3. Estes três elétrons
do orbital 2p estão distribuídos, com seus spins paralelos, entre os orbitais px, py e
pz. Os atômos de nitrogênio da dinitolmida e do toltrazuril possuem pares de
elétrons isolados no orbital 2s2, enquanto as AgNPs possuem o orbital 5s vazio,
portanto, podem se ligar aos elétrons do átomo de N por ligação covalente. Em
consequência desta ligação covalente, forma-se um novo composto complexo,
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AgNPs-dinitolida ou AgNPs-toltrazuril, em que o sinal Raman Intensificado é muito
mais forte que seu sinal Raman normal referente a esses compostos. Essa ligação
covalente fez com que as estruturas dessas moléculas fossem mudadas
acarretando em uma intensificação do sinal Raman.
Para a avaliação do efeito SERS, foi feito o cálculo do fator de intensificação
do analito (FIA), já explicado anteriormente na seção 1.7. As condições utilizadas no
experimento foram mantidas constantes para a dinitolmida e para o toltrazuril tendo
como resultado valores como 1,76x105 e 1,27x105, respectivamente.
Com esses resultados, evidencia-se que as nanopartículas de prata
possibilitam atingir uma detecção bastante sensível relacionada a esses compostos
utilizados como molécula prova, pois mostraram grandes efeitos de aprimoramento
do sinal Raman.

2.2

Determination of Hg2+ in water based on acriflavine functionalized AgNPs
by SERS.
Em outro artigo, cujo título é: “Determination of Hg2+ in water based on

acriflavine functionalized AgNPs by SERS” (HAO et al., 2020), foi destacado que o
mercúrio, como íon Hg2+, é danoso no que diz respeito ao meio ambiente e a saúde
humana por ser um poluente tóxico. Ao ingerir alimentos que contenham mercúrio
ou o simples fato de beber água, os seres humanos podem estar expostos a este
metal. Por este motivo, há uma grande chance de que ocorram consequências
graves a saúde, já que o Hg2+, mesmo estando em concentrações muito baixas,
pode se acumular em seres vivos ao longo da cadeia alimentar. Como mencionado
anteriormente, pela sua alta toxicidade, a Organização Mundial da Saúde e a União
Europeia estipularam um nível máximo de mercúrio encontrado em água potável,
sendo estes valores de 30 nmol L-1 e 5 nmol L-1. Com isso, Hao et al. apresentaram
um método analítico rápido, simples e eficiente para a detecção seletiva e sensível
do íon mercúrio.
Os autores utilizaram nanopartículas de prata como substratos SERS para a
detecção do íon mercúrio, as quais foram sintetizadas utilizando o método de Lee e
Meisel (LEE; MEISEL, 1982) que consiste na redução de AgNO3 por citrato de sódio.
As nanopartículas sintetizadas ao serem analisadas no espectro UV-Vis mostraram
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um pico de absorção em 420 nm e na microscopia eletrônica de transmissão
exibiram um diâmetro médio de 50 nm.
Na Figura 18 é possível observar as nanopartículas de prata funcionalizadas
com o corante acriflavina. A molécula de acliflavina contém um átomo positivo de
nitrogênio que possibilita a interação com as nanopartículas de prata e, com isso,
exibindo atividade SERS. O Hg2+ foi determinado indiretamente a partir da variação
da intensidade do sinal SERS da acriflavina. Uma ilustração esquemática do
processo de determinação de Hg2+ foi realizada, conforme pode observado na
Figura 18.
Figura 18: Ilustração esquemática para a determinação de Hg 2+.

Fonte: (HAO et al., 2020) – Adaptada pela autora.

No sistema estudado, os íons Hg2+, na presença de citrato, são reduzidos
formando ligas Hg-Ag, devido a afinidade entre o mercúrio e a prata. Com isso,
ocorre uma diminuição da concentração de íons de mercúrio na solução e, como a
molécula de acriflavina interage apenas com a prata, não interagindo com a liga HgAg, há uma diminuição da intensidade do sinal SERS provocada por essa
diminuição da concentração de íons de mercúrio em solução. Em uma determinada
concentração de Hg2+ a diminuição da intensidade do sinal SERS teve uma relação
linear com a mesma, representada pela área do pico de maior intensidade de
acriflavina antes e depois da adição do íon mercúrio. Por este motivo, através das
NPs funcionalizadas com acriflavina, o íon Hg2+ pode ser detectado.
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No trabalho foram feitas as medidas das intensidades do sinal SERS da
acriflavina partindo de diferentes concentrações de Hg 2+, na faixa de 0,1 – 8,0 x 10-7
mol L-1 obtendo como resposta uma boa correlação linear. Sendo, então, um método
sensível, fácil e barato para detecção de íons Hg2+ em água utilizando as
nanopartículas de prata funcionalizadas com o corante.
2.3

High quality gold nanorods and nanospheres for surface-enhanced
Raman scattering detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid.
Outro trabalho mostrando a importância da utilização do SERS na detecção

de analitos, cujo título é: “High quality gold nanorods and nanospheres for surfaceenhanced Raman scattering detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid”, foi
publicado por Jia et al., (2012).
O ácido 2,4–diclorofenoxiacético (2,4-D) é mundialmente utilizado na
agricultura como regulador de crescimento de plantas ou herbicida. Como os
pesticidas são muito utilizados no controle de pragas, por isso é necessário limitar a
contaminação do meio ambiente visando garantir a segurança e a diminuição de
riscos de contaminação.
Segundo os autores, este foi o primeiro trabalho a apresentar valores de FIA
para este ácido adsorvido em diferentes morfologias de NPs de Au, as quais foram
utilizadas como substrato.
Os autores sintetizaram nanobastões conforme a metodologia apresentada no
o trabalho de Khanal e Zubarev (KHANAL; ZUBAREV, 2007). Já as nanoesferas de
ouro, foram sintetizadas de acordo com as referências (KOU et al., 2009; SAU;
MURPHY, 2004).
A partir de duas concentrações diferentes do ácido 2,4-D (1x10-6 mol L-1 e 1,4
mol L-1), foram feitas as análises Raman normal, constatando que para a solução de
menor concentração não era possível obter picos característicos deste ácido,
enquanto que na solução de maior concentração obteve-se os picos característicos.
Entretanto, quando se faz uso dos diferentes substratos SERS sintetizados
(nanobastões de ouro e nanoesferas de ouro), mesmo na solução de menor
concentração, foi possível observar um aumento de sinal em alguns picos
característicos deste ácido. Adicionalmente, o espectro SERS comparado ao Raman
normal do 2,4-D de maior concentração, mostra um ligeiro deslocamento dos picos e
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um alargamento deles, sendo isto, explicado também, pelo uso de diferentes
substratos. Com isso, foi visto que o ácido 2,4-D adsorvido nos distintos substratos
de Au claramente obtiveram uma intensificação do seu sinal Raman.
O valor do FIA calculado foi de 6,2x105 e 5,7x104 para os nanobastões e
nanoesferas, respectivamente. Percebe-se, ao analisar estes valores de FIA, que
para nanobastões, a ordem de grandeza é 10 vezes maior que para as nonoesferas.
Essa grande intensificação é resposta da combinação entre os efeitos químicos e
eletromagnéticos. Para o 2,4-D, de concentração menor, adsorvido nos diferentes
substratos de Au, o efeito químico apresentou maior contribuição comparado ao
eletromagnético. Isso é explicado devido às bandas plasmônicas de superfície,
AuNRs e AuNSs, estarem mais afastadas do comprimento de onda (632,8 nm) de
excitação do laser utilizado no experimento. Devido às morfologias distintas, os
nanobastões apresentam planos diferentes e em maiores quantidades quando
comparados aos planos das nanoesferas. Estas geometrias apresentam planos 100
e 111, entretanto, somente os nanobastões apresentam os planos 110. E por este
plano apresentar uma maior energia superficial comparado aos outros planos, os
quais são encontrados nas nanoesferas, sugere-se que a adsorção química sofrida
na superfície das esferas seja bem mais fraca em relação aos bastões, acarretando
em uma maior força de adsorção na superfície dos nanobastões. Por este motivo, o
valor de FIA encontrado para os bastões é maior que o encontrado para as esferas.
Sendo assim, esta morfologia proporciona um alto efeito SERS para o 2,4-D
podendo ser muito utilizada na identificação de traços de resíduos de pesticidas.
Portanto, neste trabalho foi destacado que a morfologia das nanopartículas de ouro
é um fator importante nas análises via SERS.

2.4

Rapid, green synthesis and surface-enhanced Raman scattering effect of
single-crystal silver nanocubes.
No artigo reportado por Mao et al. cujo título é: “Rapid, green synthesis and

surface-enhanced Raman scattering effect of single-crystal silver nanocubes” (MAO
et al., 2012), os autores sintetizaram AgNCs utilizando um agente direcionador de
morfologia, o polivinilpirrolidona (PVP), que fez com que as faces (100) fossem
predominantes em relação a (111) nas AgNPs. Esses nanocubos de prata foram
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utilizados como substrato e como molécula prova, a qual fica adsorvida sobre o
substrato, o violeta de cristal.
Para ser feita a análise do fator de intensificação do analito para os
nanocubos de prata, foi feita a escolha da banda em 1620 cm-1 no espectro SERS, já
que esta é a banda de maior intensificação no espectro. O valor de FIA encontrado
foi igual a 5,5 x104, o que indica uma satisfatória capacidade no aumento do sinal
SERS devido a utilização de AgNPs.
Assim, neste estudo foi demonstrado que nanopartículas de prata com
morfologia cúbica proporcionaram uma alta intensificação do sinal Raman, que pode
ser visto pelo valor de FIA calculado.

2.5

Measuring the SERS enhancement factors of dimers with different
structures constructed from silver nanocubs.
Já no trabalho intitulado: “Measuring the SERS enhancement factors of

dimers with different structures constructed from silver nanocubs” (CAMARGO et al.,
2010), os autores utilizam nanopartículas de prata com morfologia cúbica bem
próximas umas das outras para o estudo do efeito SERS. Essa proximidade entre as
NPs gera pontos quentes (são regiões nas quais, extraordinários aumentos
eletromagnéticos podem surgir em comparação com as partículas individuais), como
esquematizado na Figura 19, que fazem com que haja um aumento eletromagnético
significativo em contraposição com suas partes individuais.
O trabalho reportado pelos autores relata o efeito SERS dos pontos quentes
gerados a partir de dois NCs de cantos agudos avaliando como esses aspectos
afetam o FIA quando comparados aos NCs individuais. Os pontos quentes podem
ser gerados por meio das seguintes disposições: (a) dois NCs de prata com faces
laterais bem próximas, (b) um AgNC com sua borda bem próxima da face de outro
AgNC e (c) dois AgNCs tendo suas bordas bem próximas umas das outras.
Figura 19: Pontos quentes gerados a partir de diferentes disposições de NCs.
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Fonte: (CAMARGO et al., 2010) – Adaptada pela própria autora.

Os nanocubos foram sintetizados utilizados os métodos de mediação por
sulfeto e o método poliol utilizando o ácido clorídrico como mediador, tendo como
resultado NCs com comprimento médio de borda de 100,7 ± 5,7 nm.
O 4-metilbenzenotiol (4-MBT) foi utilizado como molécula prova para avaliar a
o efeito SERS das nanopartículas de prata.
O laser foi polarizado de duas formas diferentes, sendo estas, perpendicular
ao eixo do ponto quente e paralela ao mesmo. Para a polarização perpendicular, (a),
(b) e (c) tiveram seus sinais SERS diminuídos, enquanto que com uma polarização
paralela, os sinais SERS das mesmas sofreram uma maior intensificação. O valor de
FIA para (a), (b) e (c) é 6,6x10 5, 1,9x106 e 3x106, respectivamente, tendo (b) e (c) os
maiores valores.
Portanto, os autores mostraram para AgNCs com orientação borda - face ou
borda – borda, que estas promovem uma maior atividade SERS a partir de uma
polarização do laser paralela ao eixo do ponto quente.

2.6

Tuning the surface enhanced Raman scattering activity of gold
nanocubes by silver coating.
Ding e Zhu abordaram em seu trabalho, intitulado ‘’Tuning the surface

enhanced Raman scattering activity of gold nanocubes by silver coating’’ (DING;
ZHU, 2015) a atividade do efeito SERS em AuNCs encapsulados por uma
nanoconcha de prata, acoplando o ouro e a prata como uma única nanoestrutura
núcleo-casca, como ilustrado na Figura 20. Com isso, após serem feitos ajustes
como a espessura do revestimento de prata e o comprimento da borda do AuNC, o
efeito SERS é melhorado.
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Figura 20: Nanocubos de ouro encapsulados com prata.

Fonte: (DING; ZHU, 2015) – Adaptada pela própria autora .

Para se avaliar a intensificação do sinal SERS de NPs Au-Ag com diferentes
espessuras de cascas, foram preparadas 5 diferentes amostras com mesmo
diâmetro de AuNCs, diferenciando, somente, as espessuras das cascas de Ag. Foi
observado que conforme a espessura da casca de prata aumenta, a morfologia
muda para uma geometria poligonal ou geometria tendendo à esférica.
Como molécula prova, para o estudo deste efeito, foi utilizada a Rodamina 6G
(R6G), com concentração de 1 mM, adsorvida aos NCs sintetizados. Foi observado
que a atividade SERS dos nanocubos de ouro revestidos de prata depende muito da
geometria. Adicionalmente, foi mostrado que o efeito SERS dos AuNCs pode ser
consideravelmente aumentado à medida que a espessura da casca de prata que
envolve o NC aumenta.
Portanto, segundo os autores, a intensidade deste sinal pode ser
significativamente melhorada conforme ocorra o aumento da espessura da casca da
prata.

2.7

Controllable fabrication and sensitive detection
substrates with Au nanocubes coated Fe3O4.

based

on

SERS

Outro trabalho muito interessante cujo título é: “Controllable fabrication and
sensitive detection based on SERS substrates with Au nanocubes coated Fe3O4”, foi
reportando por Cai; Wang; Yan (2014).
Muitas pesquisas, se tratando de substratos SERS que sejam recicláveis e
criativos, sendo estáveis, vem sendo desenvolvidas. Um material de interesse tem

44

sido os magnéticos revestidos com metais nobres, como o ouro, por exemplo, já que
esta combinação núcleo-casca do nanocomposto fornece biofuncionalização
aprimorada e estabilização, fazendo com que o emprego destes nanocompostos
seja abrangido.
Este trabalho apresentado por Cai et al., aborda a fabricação de variados
nanocubos de ouro que foram utilizados para decorar partículas de Fe3O4,
produzindo materiais multifuncionais, como esquematizado na Figura 21.
A síntese das partículas Fe3O4 foi feita através do método de redução
solvotérmica com uma pequena modificação e estes possuem um diâmetro em torno
de 350 nm. Já os NCs de ouro foram sintetizados através do método de crescimento
de sementes e estes obtiveram um diâmetro de 65 nm. Posteriormente, para a
síntese da dispersão final, as partículas de óxido de ferro III foram funcionalizadas
com Poli(etilenoamina) – PEI – para então, os AuNCs serem adicionados à solução
funcionalizada. Essa mistura levou a um resultado de partículas com superfícies
rugosas.
Figura 21: Esquema demonstrando a formação de partículas de Fe3O4 revestidas com
AuNCs.

Fonte: (CAI; WANG; YAN, 2014) – Adaptada pela própria autora.

Para se avaliar a performance das partículas de Fe3O4 revestidas com
nanocubos de Au utilizadas como substrato SERS, a molécula prova utilizada foi o
violeta de cristal (CV). Esta análise foi feita a partir de diferentes concentrações de
CV (10-7 a 10-10 mol L-1) e com isso, foi observado que a capacidade de se
determinar esta molécula através do efeito SERS, chega à concentração de 1x10-9
mol L-1, sendo considerado resultados muito significativos.
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O valor de FIA encontrado é de 2,08x10 7. A partir deste valor, pode-se
verificar que o Fe3O4 decorado com nanocubos de Au utilizados como substrato,
possui uma ótima atividade SERS.
Por este substrato apresentar uma boa atividade SERS, foi feito também, um
estudo com o Tirame, com o intuito de detectar resíduos referentes ao mesmo. O
Tirame é um pesticida típico utilizado na agricultura e silvicultura que pode causar
problemas ambientais. No estudo, o Tirame foi analisado a partir de diferentes
concentrações (10-4 a 10-7 mol L-1) e com isso, foi verificado que a capacidade de
detecção de resíduo deste pesticida pode alcançar uma concentração de 10 -6 mol L1

, que é inferior ao limite máximo (2,3x10 -6 mol L-1) permitido em frutas pela Agência

de Proteção Ambiental dos EUA, apresentando, portanto, uma boa atividade SERS
para as partículas de Fe3O4 revestidas com nanocubos de Au utilizadas como
substrato.
A partir disto, pôde-se concluir que as partículas de Fe3O4 revestidas com
NCs de Au utilizadas como substrato SERS, apresentaram uma ótima atividade
mostrando, portanto, ter um ótimo potencial experimental para análises ambientais.

2.8

Flexible and robust SERS active substrates for conformal rapid detection
of pesticide residues from fruits.
Já o trabalho reportado por Kumar; Goel; Singh (2017) intitulado “Flexible and

robust SERS active substrates for conformal rapid detection of pesticide residues
from fruits’’, teve como objetivo a detecção rápida de resíduos de pesticidas
presentes em frutas. O tirame é muito utilizado como repelente animal para a
proteção de árvores frutíferas contra danos causados por roedores, veados e
coelhos e, também, este pesticida é constantemente utilizado para a prevenção de
doenças fúngicas em sementes.
O trabalho descreveu uma maneira simples de fabricar matrizes de
nanobastões

de

prata.

Estas

foram

agregadas

no

filme

do

polímero

polidimetilsiloxano (PDMS), como ilustrado na Figura 22, como substrato SERS ativo
e robusto, com alta sensibilidade e flexibilidade. Para alcançarem estabilidade
mecânica e portabilidade aprimoradas, as matrizes dos nanobastões foram
agregadas em PDMS de baixo índice.
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A fabricação das matrizes de AgNRs foram feitas através da técnica
deposição de ângulo de visão (GLAD). Esta técnica tem como princípio uma
deposição de vapor físico convencional e fabricando arranjos de nanobastões
alinhados e inclinados em uma maior área superficial do substrato, neste caso, o
PDMS.

Figura 22: Nanobastões de prata agregados ao filme PDMS.

Fonte: (KUMAR; GOEL; SINGH, 2017) – Adaptada pela própria autora.

Através do sinal SERS, utilizando o substrato incorporado com os
nanobastões de prata, o pesticida tirame pode ser detectado em macieiras mesmo
possuindo concentrações muito baixas como 2,4 x 10 -9 g/cm2. Com isso, é visto que
esse substrato, robusto e flexível, utilizado no efeito SERS, evidencia sua
capacidade como método em campo, sensível e rápido para a aplicação de rotina
deste efeito como detecção de espécies químicas.
Para uma melhor avaliação do efeito SERS, o fator de intensificação do
analito (FIA) foi calculado. Com um aprimoramento de 10 8, este comprova que o
substrato PDMS incorporado com as nanopartículas de prata é ótimo para ser
utilizado como um sensor SERS.
Portanto, foi mostrado neste artigo que PDMS agregados às nanopartículas,
formando adesivos flexíveis podem ser utilizados para a rápida detecção e extração
de traços de moléculas de superfícies complexas encontradas em amostras reais
por meio do efeito SERS.

2.9

Gold nanorods as SERS substrate for the ultratrace detection of cocaine
in non-pretreated oral fluid samples.
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No trabalho intitulado: “Gold nanorods as SERS substrate for the ultratrace
detection of cocaine in non-pretreated oral fluid samples”, reportado por D’Elia et al.,
(2018), os autores realizaram a detecção de cocaína, uma das drogas mais
utilizadas em âmbito mundial. A cocaína pode ser naturalmente encontrada em
fluidos biológicos, já que se decompõe com certa facilidade em meios aquosos,
sendo o fluido oral, uma opção interessante para a detecção de drogas ilícitas.
No trabalho publicado pelos autores foi discutida a capacidade SERS dos
nanobastões de ouro para promover a detecção de ultratraços de cocaína em
amostras de fluido oral não pré-tratadas. Permitindo, posteriormente, a aplicação
deste método em áreas forenses, já que este proporcionará a execução de análises
rapidamente, sendo não destrutivas e confirmatórias.
Os AuNRs utilizados como substrato para este estudo foram sintetizados a
partir do método de crescimento mediado por sementes. Os nanobastões
sintetizados apresentaram comprimento e largura média em torno de 23 nm e 6 nm,
respectivamente.
Os autores fizeram uma comparação com a cocaína em água, em suas
concentrações mais baixas utilizadas neste estudo, tanto para o Raman normal
utilizando-se uma concentração de 103 ng mL-1, quanto para os SERS utilizando-se
uma concentração de 1 ng mL-1. Mesmo em concentrações com três ordens de
grandezas menores, o sinal obtido para o sistema SERS foi mais intenso.
Já para os espectros Raman normal e SERS referentes ao fluido oral, foi visto
que a droga em fluido oral era identificada no Raman normal apenas na
concentração mais alta como 106 ng mL-1 e já para o espectro SERS, a droga foi
identificada em concentração significativamente baixa como 10 ng mL-1. Isso mostra
a eficiência do efeito SERS, uma vez que, a cocaína foi detectada com magnitude 5
vezes menor comparada ao Raman normal.
Portanto, conclui-se que a detecção da droga em fluidos orais foi visivelmente
aprimorada pelo efeito SERS utilizando AuNRs e o limite de detecção da mesma
para o efeito tem magnitude 5 vezes menor ao Raman normal. Sendo assim, é
importante destacar que ao utilizar a análise via SERS, foi possível detectar
concentrações baixíssimas de cocaína no fluido oral.
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3

CONCLUSÃO:
O nanomaterial, cujas dimensões estão entre 10 e 100 nm, tem tido um

significativo interesse no campo da ciência e tecnologia nos últimos tempos. As NPs,
por exemplo, por possuírem propriedades físico-químicas diferentes do seu material
na forma macroscópica, vem exercendo um papel importante neste meio.
A espectroscopia Raman é muito utilizada por possuir características como
‘’impressões digitais’’ vibracionais de uma amostra para determinações qualitativas e
quantitativas como concentrações, por exemplo. Entretanto, quando utilizadas
soluções muito diluídas, essa técnica apresenta limitações por possuir um sinal
pouco intenso. Com isso, a utilização do efeito SERS se faz necessário, já que este
intensifica de forma significativa o sinal Raman, a partir dos efeitos químico e
eletromagnéticos, podendo alcançar um fator de aprimoramento de até 10 ordens de
grandeza, dependendo do tamanho e da forma das nanopartículas aplicadas como
substrato.
Para um melhor proveito da utilização do efeito SERS é necessário saber
escolher o metal plasmônico a ser utilizado, já que o mesmo precisa possuir uma
boa ressonância entre 400-1000 nm. Por este motivo, seu fator de qualidade deve
ser maior que 2, preferencialmente, maior que 10. Nanopartículas de outro e prata
apresentam os melhores resultados nesse sistema. Além disso, se faz necessário
também, o cálculo do fator de intensificação do analito, já que este auxilia na
questão na quantificação da intensidade da banda sofrida pelo efeito SERS.
O efeito SERS é um tema de grande interesse científico devido aos avanços
obtidos. A partir dos trabalhos apresentados, puderam ser observadas as inúmeras
aplicabilidades, tanto nas áreas químicas, biológicas, como em outras áreas. Foram
observados também,

que

as diferentes morfologias anisotrópicas, quando

comparadas com as esferas, possuem um valor de FIA maiores, sendo isto
explicado pela maior concentração do campo elétrico em suas superfícies, o que
está de acordo com a explicação apresentada neste trabalho.
Conclui-se então, que a partir dos trabalhos apresentados, foi possível
evidenciar e comprovar as melhorias que podem ser proporcionadas através da
utilização do efeito SERS, com aplicabilidade em diversos campos, como na área
química e biológica, por exemplo, a partir dos diferentes metais plasmônicos
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utilizados como substrato, com diferentes tamanhos e morfologias para identificação
de amostras diluídas.
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