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RESUMO 

Costa, J. C. S. Desenvolvimento de sensores nanoestruturados para análises 
químicas por meio de técnicas espectroscópicas. 2012. (142p). Tese - Programa 
de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 
São Paulo. 
 

O uso de técnicas espectroscópicas para o estudo de questões ambientais é 

uma área de pesquisa que vem experimentando importante desenvolvimento em 

tempos recentes, e muitas linhas de investigação vêm sendo abertas. As 

características de sensibilidade e seletividade da técnica Raman intensificada pela 

superfície (SERS - Surface-enhanced Raman scattering) sugerem que ela pode ser 

muito útil para o estudo de amostras complexas, como as relacionadas à 

investigação de poluentes no ambiente. O enfoque dessa tese está voltado para o 

desenvolvimento de metodologias para a utilização do efeito SERS no estudo 

espectroscópico de diferentes classes de espécies químicas de interesse ambiental. 

É proposta a construção de substratos SERS de alto desempenho para uso como 

sensores analíticos na identificação, quantificação e estudo de aspectos 

relacionados à reatividade de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), 

compostos organofosforados, compostos triazínicos e compostos organoclorados. 

Dentre os substratos investigados, podemos mencionar nanopartículas de ouro e 

prata (nanobastões, nanocubos, nanofios e partículas bimetálicas) e nanopartículas 

de ouro e prata imobilizadas em filmes poliméricos. Buscamos estabelecer 

correlações entre morfologia e composição química das nanoestruturas e os 

mecanismos de adsorção das moléculas investigadas sobre os substratos metálicos. 

Utilizamos cálculos DFT (Density Functional Theory) para simular as interações 

adsorbato-nanopartícula possíveis, buscando o melhor entendimento dos processos 

de interação química entre as nanoestruturas metálicas e as substâncias de 

interesse. 

 

Palavras-chave: Raman, SERS, nanopartículas, espectroscopia, química ambiental
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ABSTRACT 

COSTA, J. C. S. Development of nanostructured sensors for chemical analysis 
by means of spectroscopic techniques. 2012. (142p.). PhD Thesis - Graduate 
Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

The use of spectroscopic techniques to the study of environmental issues is 

an area of research that has been experiencing major development in recent times. 

The sensitivity and selectivity characteristics of surface-enhanced Raman scattering 

(SERS) suggest that this technique can be very useful for the study of complex 

samples, such as those related to the investigation of pollutants in the environment. 

The focus of this thesis is dedicated to the development of methodologies for the use 

of the SERS effect to the spectroscopic study of different classes of chemical species 

of environmental interest. The construction of high-performance substrates for SERS 

is investigated aiming for their use as analytical sensors, identification, quantification 

and study of aspects related to the reactivity of polycyclic aromatic hydrocarbons 

(PAH), organophosphorus compounds, organochlorine compounds and triazinic 

compounds. Among the investigated substrates, we mention colloidal gold and silver 

nanoparticles of different shapes (nanorods, nanocubes, nanowires and bimetallic 

particles) and gold and silver nanoparticles immobilized on polymeric films. We seek 

to establish correlations between morphology and chemical composition of 

nanostructures and adsorption mechanisms of the investigated molecules on the 

metal substrates. We use DFT calculations (Density Functional Theory) to simulate 

possible adsorbate-nanoparticle interactions, allowing a better understanding of the 

processes of chemical interaction between the metal nanostructures and the 

substances of interest. 

 

Keywords: Raman, SERS, nanoparticles, spectroscopy, environmental chemistry 

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ilustração de diferentes formas de nanoestruturas e concentração do 

campo elétrico nas regiões de alta curvatura (adaptado J. Chem. Phys. 2004, 120, 

357–366. e Theor. Chem. Acc. (2004), 111, 264–269). ............................................ 25 

Figura 2.  Esquema da excitação de LSPR para uma nanopartícula por uma 

radiação excitante plano-polarizada, mostrando o dipolo criado pela excitação 

coletiva da nuvem eletrônica (adaptado de Annu. Rev. Phys. Chem. (2007) 58, 26).

 .................................................................................................................................. 26 

Figura 3.  Ilustração de diferentes formas de nanoestruturas que podem ser 

sintetizadas em solução (adaptado de MRS Bull. 30 (2005) 338).18 ......................... 37 

Figura 4.  Esquema representativo de uma bicamada de surfactante sobre a 

superfície de uma nanoestrutura metálica, mostrando três regiões que podem estar 

envolvidas em diferentes processos químicos (adaptado de J. Phys. Chem. Lett. 

(2010) 1, 2867). ......................................................................................................... 42 

Figura 5. Esquema  de polimerização por aquecimento do MPTMS. ....................... 57 

Figura 6. Representação do procedimento experimental utilizado para a obtenção 

dos filmes de ouro. .................................................................................................... 58 

Figura 7. Esquema do procedimento experimental utilizado para a obtenção dos 

nanobastões de ouro. ................................................................................................ 59 

Figura 8. Imagens MEV (microscopia eletrônica de varredura) para (A) 

nanopartículas de ouro (nanocubos e nanobastões) e (B) nanofios de Ag. As barras 

de escala nas inserções (cantos superiores direitos) equivalem a 100 nm. .............. 66 

Figura 9. Espectros de extinção para as nanopartículas de Au (nanocubos e  

nanobastões, linha vermelha) e nanofios de Ag (linha preta). .................................. 68 



x 
 

Figura 10. Geometrias otimizadas para (A) simazina and (B) atrazina obtidas com 

método B3LYP/6-311+G(d,p)-LanL2DZ. Cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e 

hidrogênio (H) são descritos como esferas verdes, azuis, cinzas e brancas, 

respectivamente. As posições N1, N3 e N5 no anel triazínico estão numerados como 

1, 3 e 5, respectivamente. ......................................................................................... 70 

Figura 11. Espectros Raman obtidos a partir de amostras sólidas dos herbicidas 

atrazina e simazina (exc. = 632.8 nm). ...................................................................... 70 

Figura 12. Espectros SERS obtidos para soluções aquosas de concentração 3,0x10-

7 molL-1 dos herbicidas atrazina e simazina empregando-se as nanoestruturas de Au 

mostradas na Figura 13A como substratos (exc. = 632.8 nm). ................................. 73 

Figura 13. Geometrias otimizadas (esquerda) e espectros calculados (direita) 

considerando a adsorção de simazina e atrazina em um átomo de Au. Em (A) e (B), 

a adsorção foi considerada para envolver as posições N3 e N5, respectivamente, do 

anel triazínico. Ouro (Au), cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e átomos de 

hidrogênio (H) são descritos como esferas de amarelas, verdes, azuis, cinzas e 

brancas, respectivamente. ........................................................................................ 75 

Figura 14. Espectros SERS obtidos para soluções aquosas de concentração 3,0x10-

7 molL-1 dos herbicidas atrazina e simazina empregando-se os nanofios de Ag como 

substratos (exc. = 632.8 nm). .................................................................................... 77 

Figura 15. Geometrias otimizadas (esquerda) e espectros calculados (direita) 

considerando a adsorção de simazina e atrazina em um átomo de Ag. Em (A) e (B), 

a adsorção foi considerada para envolver as posições N3 e N5, respectivamente, do 

anel triazínico. Prata (Ag), cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e átomos de 



xi 
 

hidrogênio (H) são descritos como esferas de azuis, verdes, azuis, cinzas e brancas, 

respectivamente. ....................................................................................................... 79 

Figura 16. Fórmula estrutural da ametrina. ............................................................... 84 

Figura 17.  Imagens MEV de (a) nanobastões de ouro sobre grafite e (b) nanocubos 

de prata sobre silício. ................................................................................................ 84 

Figura 18. Espectros de extinção para as nanopartículas de Au (nanobastões, linha 

vermelha) e nanocubos de Ag (linha preta)............................................................... 86 

Figura 19. Espectro SERS da ametrina (solução aquosa 3,3 x 10-7 molL-1) em (a) 

suspensão de nanobastões de ouro, (b) suspensão de nanocubos de prata e (c) 

Raman do herbicida sólido. exc. = 632,8 nm. ............................................................ 87 

Figura 20. Geometrias otimizadas da ametrina (a) adsorvida sobre prata e (b) 

adsorvida sobre ouro, obtidas pelo método DFT. ...................................................... 88 

Figura 21.  Espectros SERS do 2,4-D (solução aquosa 3,3x10-7 molL-1) obtidos sobre 

(a) nanobastões de Au; (b) nanocubos de Ag;  (c) espectro Raman do herbicida 

sólido. 0 = 632,8 nm. ................................................................................................ 92 

Figura 22.  Geometrias otimizadas do 2,4-D (a) adsorvido sobre prata e (b) adsorvido 

sobre ouro, obtidas pelo método DFT. ...................................................................... 93 

Figura 23. Microscopia eletrônica de varredura do substrato SERS constituído de 

duas camadas. .......................................................................................................... 96 

Figura 24. Variação da intensidade relativa SERS do modo em 1170 cm-1 do CV em 

relação ao log da concentração do CV em solução. ................................................. 98 

Figura 25. (A) Variação da intensidade relativa SERS do modo em 1242 cm-1 do 2,4-

D em relação ao logaritmo da concentração em solução (entre 1,0 x 10-3 e 1,0 x 10-7 

molL-1); (B) Espectros SERS em diferentes concentrações do 2,4-D obtidos a partir 

do substrato SERS-ativo. ........................................................................................ 100 



xii 
 

Figure 26. (a) Espectro Raman de DMMP sólido (inferior) e espectro SERS de 3,3 x 

10-7 mol L-1 DMMP em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 632,8 

nm; (b) espectros calculados do DMMP livre (inferior) e considerando a adsorção de 

DMMP em um átomo de Ag através do grupo metóxi (DMMP-Ag) (superior). ........ 104 

Figura 27. Geometria otimizada do DMMP adsorvido sobre prata. ......................... 105 

Figura 28. (a) Espectro Raman do EMPT sólido (inferior) o espectro SERS de 3,3 x 

10-7 mol L-1 EMPT em nanocubos de Ag (superior) obtidos em λexc.= 632,8nm; (b) 

espectros calculados do EMPT livre e considerando a adsorção de EMPT-Ag em um 

átomo de Ag e a soma dos espectros calculados considerando-se as duas espécies 

possíveis de adsorção (EMPT-Ag + EMPT-OH-Ag). ............................................... 106 

Figura 29. Geometrias otimizadas considerando duas possíveis geometrias de 

adsorção: (a) forma desprotonada e (b) forma neutra. ............................................ 107 

Figura 30. (a) Espectro Raman de TCF sólido (traço inferior) e espectro SERS de 3,3 

x 10-7 mol L-1 TCF em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 632,8 nm; 

(b) espectros calculados do TCF livre e considerando a adsorção de TCF em um 

átomo de Ag (TCF–Ag). .......................................................................................... 108 

Figura 31. Geometria otimizada do TCF adsorvido sobre prata obtida pelo método 

DFT. ........................................................................................................................ 109 

Figura 32. (a) Espectro Raman de glifosato sólido (traço inferior) e o espectro SERS 

de 3,3 x 10-7 mol L-1 glifosato em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 

632,8 nm; (b) espectros calculados do glifosato livre e considerando a adsorção do 

glifosato em um átomo de Ag (glifosato–ânion-Ag e glifosato-zwitterionica-Ag). .... 110 

Figura 33. Geometrias otimizadas do glifosato adsorvido sobre prata nas formas (a) 

aniônica e (b) zwitteriônica. ..................................................................................... 110 



xiii 
 

Figura 34. Imagens MEV de (A, B) nanofios de prata e (C, D) nanotubos de Au_Ag, 

obtidos via a reação de substituição galvânica entre nanofios de Ag e AuCl4
-. ....... 116 

Figura 35. Espectros de extinção dos nanofios de Ag (linha preta) e nanotubos 

Ag_Au (linha vermelha). Os espectros foram obtidos a partir de suspensões aquosas 

contendo as respectivas nanoestruturas. ................................................................ 117 

Figura 36. Espectro EDS e análise elementar de nanotubos Ag_Au . .................... 117 

Figura 37. Espectros SERS do cristal violeta (10-7 molL-1) obtidos a partir de 

suspensão aquosa contendo (A) nanotubos Ag_Au e (B) nanofios de Ag. Os 

espectros foram obtidos utilizando a mesma concentração de nanotubos e nanofios 

exc. = 632,8 nm. ...................................................................................................... 118 

Figura 38. (A) Imagem (100 x 140 µm) obtida no microscópio óptico do filme 

contendo os nanotubos de Ag_Au. (B) Imagem SERS do filme contendo os 

nanotubos e cristal violeta 1,0×10-10 molL-1. (C) Espectros SERS do cristal violeta 

obtidos nos pontos 1 e 2,  selecionados na imagem (B) exc. = 632,8 nm. .............. 120 

Figura 39. Espectros SERS e espectros Raman dos compostos sólidos (A) 9-

nitroantraceno (B) benzo(a)pireno. Os espectros foram obtidos a partir de suspensão 

aquosa contendo nanotubos Ag_Au e HPA 3,3 × 10-7 molL-1 exc. = 632,8 nm. ...... 121 

Figura 40. Espectro SERS do ametrina (solução aquosa 3,0 10-7 molL-1) em (a,b) em 

dois pontos de  suspensão de nanotubos Ag_Au, (c) espectro Raman do herbicida 

sólido. exc.= 632.8 nm. ............................................................................................ 123 

Figura 41. Espectro SERS da ametrina em (a) suspensão de nanobastões de ouro, 

(b) suspensão de nanocubos de prata e (c) Raman do herbicida sólido. Espectros 

discutidos na Figura 19. .......................................................................................... 124 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Propriedades físico-químicas, limites permitidos e detectados de  

compostos estudados. .............................................................................................. 51 

Tabela 2. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman e atribuição dos 

modos vibracionais da simazina. ............................................................................... 71 

Tabela 3. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman e atribuição dos 

modos vibracionais da atrazina. ................................................................................ 72 

Tabela 4. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição 

dos modos vibracionais da simazina. A adsorção foi considerada através da posição 

N3 do anel triazínico para Au e Ag. ........................................................................... 82 

Tabela 5. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição 

dos modos vibracionais da atrazina. A adsorção foi considerada através da posição 

N3 do anel triazínico para Au e via N5 para Ag. ........................................................ 83 

Tabela 6. Valores experimentais e teóricos de freqüência Raman, SERS e atribuição 

dos modos vibracionais da ametrina. ........................................................................ 89 

Tabela 7. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição 

dos modos vibracionais do 2,4-D. ............................................................................. 94 

Tabela 8.  Intensidade SERS (contagens por segundo) do modo em 1170 cm-1 do 

CV sobre o substrato SERS-ativo para cada concentração de CV com seus 

respectivos valores de desvio-padrão (s). ................................................................. 97 

Tabela 9.   Intensidade SERS (contagens por segundo) do modo em 1242 cm-1 do 

2,4-D sobre o substrato SERS-ativo para cada concentração com seus respectivos 

valores de desvio-padrão (s). .................................................................................... 99 

Tabela 10. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e 

atribuição dos modos vibracionais do DMMP e Ag-DMMP. .................................... 105 



xv 
 

Tabela 11. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e 

atribuição dos modos vibracionais do EMPT. .......................................................... 107 

Tabela 12. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e 

atribuição dos modos vibracionais do triclorfon. ...................................................... 109 

Tabela 13. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e 

atribuição dos modos vibracionais do glifosato (em suas formas neutra e aniônica).

 ................................................................................................................................ 112 

Tabela 14. Principais bandas marcadoras para os compostos organofosforados 

estudados. ............................................................................................................... 113 

 

  



xvi 
 

 

Índice 
1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS GERAIS ................................................................... 18 

1.1. Espectroscopia vibracional: Espalhamento Raman e Absorção no Infravermelho ... 18 

1.1.2. Efeitos de intensificação do espalhamento Raman: Raman ressonante e SERS ........ 20 

1.2. Espalhamento Raman Intensificado pela Superfície: Efeito SERS ........................... 21 

1.3. Os mecanismos de intensificação .............................................................................. 22 

1.3.1 O mecanismo químico ou de transferência de carga ................................................... 22 

1.3.2. O mecanismo eletromagnético ................................................................................... 24 

1.4. Intensificação pela Ressonância de Plasmon de Superfície ....................................... 25 

1.5. O modelo unificado para o efeito SERS .................................................................... 30 

1.6. Hot Spots e SERS de uma única molécula................................................................. 32 

1.7. Substratos SERS ........................................................................................................ 35 

1.7.1. Preparação de substratos SERS através de métodos químicos .............................. 37 

1.7.1.a. Nanocubos e nanofios de Ag ................................................................................... 41 

1.7.1.b. Nanobastões (Nanorods) ......................................................................................... 41 

1.7.1.c. Nanoshells ................................................................................................................ 42 

1.7.1.d. Nanopartículas bimetálicas ...................................................................................... 43 

1.7.1.e.  Preparação de substratos SERS através de métodos físicos ................................... 44 

1.8. Aplicações de SERS em Sistemas de Interesse Ambiental ....................................... 44 

1.8.1. Compostos Triazínicos ............................................................................................... 46 

1.8.2. Compostos Organofosforados .................................................................................... 47 

1.8.3. Compostos organoclorados ........................................................................................ 48 

1.8.4. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA)....................................................... 49 

1.8.5. Limites permitidos no meio ambiente .................................................................... 50 

1.9. Objetivos .................................................................................................................... 52 

2. MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................... 53 

2.1. Instrumentação............................................................................................................... 53 

2.2. Reagentes ....................................................................................................................... 54 

2.3. Preparação de substratos SERS ativos .......................................................................... 55 

a) Filme metálico formado sobre superfície de vidro tratada com organo-trialcoxissilano

 55 

b) Estruturas 1-D (nanobastões de ouro) .............................................................................. 58 

c) Nanocubos de ouro
39

 ........................................................................................................ 60 



xvii 
 

d) Nanofios de prata ............................................................................................................. 61 

e) Nanocubos de prata .......................................................................................................... 61 

f) Nanotubos bimetálicos de ouro e prata ............................................................................. 62 

2.4. Preparação das amostras para medidas dos espectros SERS e Microscopia ................. 62 

2.5. Detalhes computacionais - Cálculos de frequências vibracionais e otimização de 

geometrias ............................................................................................................................. 63 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 64 

3.1. Triazinas ........................................................................................................................ 65 

3.1.1. Estudo da simazina e atrazina ..................................................................................... 65 

3.1.2. Estudo da ametrina utilizando nanocubos de prata e nanobastões de ouro ................ 83 

3.1.3. Conclusões parciais .................................................................................................... 90 

3.2. Estudo do desempenho do substrato SERS na análise do herbicida organoclorado ácido 

2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D). ........................................................................................ 91 

3.2.1. Estudo do ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) sobre diferentes substratos ......... 91 

3.2.2. O efeito SERS como instrumento de análise quantitativa .......................................... 95 

3.2.2.1. Construção da curva de calibração: variação da intensidade SERS em função da 

concentração do (CV) e do 2,4-D. ........................................................................................ 96 

3.2.2.2. Conclusões parciais ............................................................................................... 101 

3.3. Compostos organosforados utilizando nanocubos de Ag como substrato SERS. ....... 102 

3.3.1. Estudos SERS ........................................................................................................... 103 

3.3.1.1. Compostos modelo: DMMP e EMPT ................................................................... 103 

a) DMMP ......................................................................................................................... 103 

b) EMPT ....................................................................................................................... 105 

3.3.1.2. Pesticidas: triclorfon e glifosato ............................................................................ 108 

a)Triclorfon ......................................................................................................................... 108 

b)Glifosato .......................................................................................................................... 110 

3.3.2. Bandas SERS marcadoras para os compostos organofosforados estudados ............ 112 

3.3.3. Conclusões parciais .................................................................................................. 113 

3.4. Nanotubos Bimetálicos: Síntese e Aplicações como Substratos SERS. ..................... 115 

3.5. Herbicida ametrina como sensor SERS da composição superficial de nanopartículas 

bimetálicas Ag_Au ............................................................................................................. 122 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 125 

5. APÊNDICE ................................................................................................................. 128 

6. SÚMULA CURRICULAR ......................................................................................... 129 

7. Referências .................................................................................................................. 134 

 

 



18 
 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS GERAIS 
 

1.1. Espectroscopia vibracional: Espalhamento Raman e Absorção no 
Infravermelho 

 

As técnicas de espectroscopia vibracional apresentam uma grande 

sensibilidade à estrutura de moléculas e espécies adsorvidas em interfaces e 

permitem uma caracterização detalhada de adsorbatos, como determinação de 

configuração e identificação de grupos funcionais que interagem especificamente 

com a superfície. A espectroscopia no infravermelho e Raman são, portanto, bem 

estabelecidas técnicas para o estudo da estrutura e reatividade em superfícies.1 

A espectroscopia no infravermelho envolve essencialmente a interação 

ressonante entre fótons na região do infravermelho (IR) e os auto-estados 

vibracionais de uma molécula, sendo que a energia do fóton absorvido deve ser 

igual à diferença de energia entre dois auto-estados. A regra de seleção da 

espectroscopia no infravermelho é regida pela variação do momento de dipolo 

intrínseco (µ) da molécula com o modo normal de vibração (Q), equação 01. 

 
  

  
 

 
                                                 Equação 01 

Para ocorrer adsorção no (IR) implica que deve ocorrer variação do momento 

de dipolo com a vibração, pelo menos para um dos componentes μx, μy ou μz. 

O parâmetro responsável pela intensidade das transições espectroscópicas, 

tanto eletrônicas como vibracionais (IR), é o momento de dipolo elétrico de 

transição, μnm, que pode ser expresso pela equação 02. 

 
  

           
  

  
                                   Equação 02 
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onde Ψn e Ψm representam as funções de onda (vibracionais no caso do IR) que 

correspondem aos estados inicial e final das respectivas transições, e μ representa o 

operador de momento de dipolo elétrico.  

O espalhamento Raman, por outro lado, depende da variação da 

polarizabilidade (α) com o modo normal de vibração, equação 03. 

 
  

  
 

 
                                            Equação 03 

Usualmente a radiação monocromática utilizada para obtenção do espectro 

Raman está na região do visível ou ultravioleta, o que corresponde a frequências 

relativamente altas, condição na qual principalmente os elétrons respondem à 

excitação. A propriedade polarizabilidade está associada a quanto um momento de 

dipolo (P) pode ser induzido em uma molécula pelo campo elétrico (E) da radiação 

excitante, equação 04. 

                                                 Equação 04 

Podemos considerar a polarizabilidade (α) como uma medida da facilidade de 

deformação da nuvem eletrônica na presença de um campo elétrico E, e assim, 

devemos esperar valores elevados de α para moléculas contendo átomos com 

grande número de elétrons e baixo potencial de ionização, envolvendo ligações 

químicas covalentes pouco polarizadas.2  

A intensidade do espalhamento Raman (Imn) em função da intensidade da 

radiação excitante (Io) é dada pela equação 05. 

                                                         Equação 05 

Onde  é a frequência da radiação espalhada, “i” e ‘j” são as coordenadas 

espaciais dos elementos do tensor polarizabilidade,(  ) número de espalhadores, 

“m” e “n” são os estados vibracionais fundamental e excitado e (αij)mn são as 
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integrais de momento de transição que regem o espalhamento Raman, onde estão 

presentes os momentos de transição eletrônico e os termos de acoplamento 

vibrônico destes estados eletrônicos. 

A espectroscopia Raman apresenta uma série de características que a torna 

conveniente em diversas aplicações:3 

 Permite fácil acesso a regiões de número de onda baixos, por volta de 

50 cm-1, sem necessitar de instrumentação adicional; 

 Possibilita facilmente a análise de espécies em solução aquosa, pois, 

diferente da absorção no infravermelho, a água possui baixa secção de choque 

Raman; 

 Permite a obtenção de espectros de amostras em qualquer estado de 

agregação, em uma vasta gama de materiais e de forma não destrutiva. 

 

1.1.2. Efeitos de intensificação do espalhamento Raman: Raman ressonante e 
SERS 

 

O espalhamento Raman normal apresenta baixa secção de choque, da ordem 

de 10-30 a 10-28 cm2.srd-1.molécula-1, o que torna a técnica pouco sensível quando 

comparada, por exemplo, com a absorção no infravermelho ou fluorescência, que 

possuem secções de choque superiores em mais de 10 ordens de grandeza.4 No 

entanto, efeitos de intensificação como Raman ressonante (RR) e o espalhamento 

Raman intensificado pela superfície (SERS) levam ao aumento da sensibilidade da 

técnica. 

O efeito Raman ressonante (RR) relaciona-se ao acoplamento vibrônico que 

ocorre quando a energia da radiação excitante se aproxima à energia de uma 

transição eletrônica permitida. A polarizabilidade de transição passa a depender 
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praticamente de um único estado eletrônico excitado, fazendo com que haja um 

aumento substancial nas intensidades Raman, permitindo a identificação de 

grupamentos cromofóricos associados a transições eletrônicas em moléculas 

poliatômicas. Já o efeito SERS consiste na intensificação, por algumas ordens de 

grandeza, do sinal Raman de espécies químicas adsorvidas sobre superfícies 

metálicas nanoestruturadas. Esse efeito será abordado em detalhe a seguir. 

 

1.2.  Espalhamento Raman Intensificado pela Superfície: Efeito SERS 
 

O efeito de intensificação do sinal Raman de moléculas adsorvidas em 

superfícies metálicas foi relatado pela primeira vez em 1974, no estudo da molécula 

de piridina adsorvida em eletrodo de prata.5 Naquela ocasião, o aumento da 

intensidade Raman foi atribuído ao aumento na área superficial do eletrodo de prata, 

uma vez que a intensificação era observada apenas após a realização de ciclos de 

oxidação-redução. O efeito SERS somente viria a ser reconhecido após os trabalhos 

independentes de Jeanmaire e Van Duyne6 e Creighton e Albrecht7 em 1977 – os 

quais concluíram que a intensificação não se poderia dever somente ao aumento de 

superfície. Nesses estudos, determinou-se que a intensificação observada era da 

ordem de 106 vezes, enquanto o aumento na área superficial do eletrodo era de 

apenas 10 vezes.  

Depois da caracterização desse novo efeito, surgiram inúmeros trabalhos que 

levaram a espectroscopia SERS a tornar-se uma técnica de superfície através da 

qual é possível determinar-se a identidade e a orientação dos adsorbatos e seus 

respectivos sítios de adsorção. A descoberta desse fenômeno físico e sua potencial 

utilização como método de análise de superfícies e interfaces motivou, desde então, 
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o desenvolvimento de alguns modelos para explicar a origem do efeito de 

intensificação do espalhamento inelástico pela superfície. 

 

1.3. Os mecanismos de intensificação 
 

O efeito SERS é normalmente atribuído a dois mecanismos principais:8  

- mecanismos eletromagnéticos, que envolvem a intensificação dos campos 

elétricos incidente e espalhado devido à ressonância da radiação incidente (ou 

espalhada) com o plasmon de superfície das nanoestruturas metálicas;  

 - mecanismos químicos, que envolvem a interação eletrônica entre o 

adsorbato e a superfície SERS-ativa. 

 

1.3.1 O mecanismo químico ou de transferência de carga 
 

Os trabalhos iniciais mostraram que a quimissorção da molécula está 

associada a fenômenos de transferência de carga entre o adsorbato e o substrato 

metálico, com a formação de um complexo de superfície.9 Existem evidencias de 

que as transições de transferência de carga são favorecidas em regiões da 

superfície que apresentam rugosidade em escala atômica, os chamados adátomos 

ou adclusters. Foi proposto10,11 que a interação química estava relacionada com a 

rugosidade em escala atômica, com presença de adátomos metálicos e 

admoléculas, sendo estes sítios de adsorção particularmente favoráveis ao 

mecanismo de transferência de carga assistida por fótons. Nestes sítios metálicos 

ocorreria a formação de um par “elétron-buraco” na superfície metálica, que levaria à 

transferência ressonante de um elétron para orbitais vazios do adsorbato no estado 

eletrônico excitado. Quando este elétron voltasse ao metal, recombinando o par 
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“elétron-buraco”, seria criado um fóton Raman quando a molécula permanecesse 

vibracionalmente excitada. A geração e recombinação dos pares “elétron-buraco” 

seria o fenômeno responsável pela característica emissão de fundo nos espectros 

SERS.   

Rubim e col.12 desenvolveram uma equação para a abordagem do 

mecanismo de transferência de carga utilizando o formalismo do espalhamento 

Raman dependente do tempo e interpretaram os espectros SERS em sistemas 

eletroquímicos para diferentes potenciais aplicados como variações no recobrimento 

entre orbitais dos átomos metálicos e da molécula adsorvida assistida por fótons. 

Desta forma, com o uso de diferentes radiações excitantes e monitoramento do 

potencial em que a condição de ressonância é máxima, torna-se possível determinar 

se o sentido da transferência de carga no sistema em estudo é metal-adsorbato ou 

adsorbato-metal. Outros grupos utilizaram o efeito químico para explicar os 

espectros SERS obtidos em diferentes condições. Por exemplo, Otero e col.13 

utilizaram cálculos ab initio para explicar os estados eletrônicos da pirazina 

adsorvida em prata. Os espectros SERS obtidos em determinadas condições de 

potencial aplicado e radiação excitante podem ser associados a uma energia de 

ressonância compatível com os estados eletrônicos de um complexo de superfície 

envolvendo dois átomos de prata e o radical ânion da pirazina. Contudo, o efeito 

químico é responsável pela intensificação de 1-2 ordens de grandeza, e podemos 

concluir que a parte significativa da intensificação observada é devida ao efeito 

eletromagnético.  
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1.3.2. O mecanismo eletromagnético 
 

As teorias relacionadas ao modelo eletromagnético explicam a seletividade do 

efeito SERS em relação ao metal utilizado como substrato e a razão pela qual há 

uma dependência da atividade SERS com a rugosidade da superfície metálica. Em 

geral se aceita que a intensificação pela ressonância de plasmons de superfície tem 

a principal contribuição entre os efeitos eletromagnéticos, que incluem: efeito de 

campo de dipolo-imagem; efeito de concentração de campos em regiões de alta 

curvatura da superfície, ou lightening-rod effect; e ressonância de plasmons de 

superfície. 

O modelo de dipolo-imagem (image field)14 baseia-se no fato de que o dipolo 

elétrico intrínseco de uma molécula adsorvida leva ao surgimento de um dipolo 

induzido na superfície metálica. A soma vetorial de ambos gera um dipolo maior 

quando estiverem alinhados à normal da superfície e a resultante seria zero quando 

estiverem paralelos à superfície. Este modelo é válido admitindo-se uma adsorção 

física da espécie molecular, com esta muito próxima à superfície (2Å), mas não 

explica intensificações observadas quando a distância é maior.  

O efeito de concentração de campos em regiões de alta curvatura da 

superfície (lightening-rod effect) consiste na concentração do campo elétrico nas 

regiões de alta curvatura, ou pontas, de uma partícula esferoide (figura 1). Os 

resultados obtidos por Barber e col.15 indicaram intensificações adicionais de 

aproximadamente 10 vezes para um esferóide de prata com razão de eixo a:b 2:1 

em comparação com uma partícula esférica. 
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Figura 1. Ilustração de diferentes formas de nanoestruturas e concentração do campo 

elétrico nas regiões de alta curvatura (adaptado J. Chem. Phys. 2004, 120, 357–366. e 

Theor. Chem. Acc. (2004), 111, 264–269).16 

 

Esses trabalhos mostraram também que a intensidade do campo elétrico na 

ponta do eixo maior é de aproximadamente 15 vezes maior do que para o eixo 

menor. Contudo, como foram observadas intensificações da ordem de 104-105 vezes 

esses efeitos passaram a ser considerados secundários em cálculos de 

intensificação SERS.  

 

1.4. Intensificação pela Ressonância de Plasmon de Superfície 
 

Metais no estado de valência nula apresentam uma grande deslocalização 

espacial dos elétrons. Nesta situação, os elétrons metálicos podem sofrer uma 

excitação coletiva pela incidência de radiação no visível de comprimento de onda 

com dimensão do tamanho da nanoparticula ou maior. 

Esta onda de excitação ao se propagar em estruturas nanométricas possui 

uma frequência que depende da geometria e do tamanho das nanopartículas, sendo 

denominada plasma de superfície.17,18 

Comportamento plasmônico é um conceito físico que descreve a oscilação 

coletiva dos elétrons de condução de um metal.19 Alguns metais, tais como Au e Ag, 

podem ser tratados, até certa extensão, como sistemas com elétrons livres, cujas 
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propriedades eletrônicas e ópticas são determinadas basicamente pelos elétrons de 

condução. Tais metais podem ser considerados como um plasma, uma vez que 

possuem igual número de íons positivos, os quais estão fixos, e de elétrons de 

condução, livres e com alta mobilidade. Sob a irradiação de uma onda 

eletromagnética, esses elétrons livres podem oscilar coerentemente em relação aos 

cátions fixos no retículo metálico, na frequência do plasma. Oscilações quantizadas 

do plasma são chamadas de plasmons.18 A frequência de ressonância de plasmons 

em metais é função do tipo do metal e de sua forma. Evidências experimentais têm 

mostrado que, através do controle preciso de dimensões de nanoestruturas 

metálicas com formatos bastante específicos, pode-se controlar os comprimentos de 

onda nos quais essas estruturas absorvem ou espalham luz (figura 2).  

 

 

Figura 2.  Esquema da excitação de LSPR para uma nanopartícula por uma radiação 

excitante plano-polarizada, mostrando o dipolo criado pela excitação coletiva da nuvem 

eletrônica (adaptado de Annu. Rev. Phys. Chem. (2007) 58, 26).20 

 

A excitação do plasmon leva a um grande aumento do campo elétrico nas 

vizinhanças da partícula. A observação de ressonâncias de plasmons em 

nanoestruturas é uma condição necessária para a observação do efeito SERS, e 

define a existência desse fenômeno. Desenvolve-se daí a base teórica para a 

explicação do mecanismo eletromagnético envolvido no efeito SERS. 
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Podemos ilustrar os fatores de intensificação SERS de moléculas adsorvidas 

sobre uma nanoestrutura através de relações matemáticas. Para isso chamaremos o 

campo elétrico induzido sobre uma nanopartícula pela radiação incidente de (g). A 

magnitude do campo radiado pela partícula (Es) será Es=gE0, em que E0, a 

magnitude do campo incidente. 

Assim uma molécula diretamente adsorvida sobre a nanopartícula será 

excitada por (Es), e o espalhamento Raman  produzido pela molécula será dado pela  

equação 06. 

                                                          Equação 06 

O espalhamento Raman produzido pela molécula também pode ser 

intensificado da mesma maneira por um fator (g’). Assim, o campo elétrico que 

promove a intensificação SERS terá amplitude dada pela equação 07.21 

                                                       Equação 07 

A intensidade SERS media será proporcional ao quadrado do moldulo de 

     , como podemos observar na equaçao 08, onde       ,    e    são  as 

intensidades SERS, o campo da radiação incidente e componentes do tensor 

Raman, respectivamente. 

                                                            Equação 08 

 

A magnitude do campo radiado pela partícula (Es) depende do seu raio ( 3r ), 

do campo incidente (E0), e das propriedades do metal, de acordo com a equação 09.   

   
3r

0)(  

02)(  
30

)(

1

dr
E


                                      Equação 09 
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Onde  ε (ω) e ε0 são função dielétrica do metal e constante dielétrica do meio, 

respectivamente e (d) a distância entre a partícula e  a molécula.  

Diferentemente para o efeito químico, onde a mélecula deve estar adsorvida 

na superficie da nanopartícula para que ocorra a transferência de carga, no efeito 

eletromagnético, a molécula não precisa estar necessariamente sobre a 

nanoparticula; contudo, seu espalhamento varia com a distância (d) de acordo com a  

equação 09.22  

Medidas de absorção de luz pelo plasma de nanopartículas metálicas podem 

ser obtidas nas regiões de ultravioleta, visível e infravermelho próximo. O aumento 

do tamanho da partícula provoca um deslocamento da banda do plasma de 

superfície do metal para regiões espectral de maiores comprimento de onda.23  

As propriedades ópticas de nanopartículas e sua dependência com o 

tamanho e forma podem ser descritas por teorias baseadas na eletrodinâmica 

clássica e também por modelos baseados em teorias quânticas. O problema geral 

da absorção e espalhamento de luz por uma única esfera de material arbitrário foi 

resolvido pela primeira vez, com um formalismo matemático rigoroso, por G. Mie em 

1908, no contexto da eletrodinâmica clássica. Ele obteve uma solução das equações 

de Maxwell, aplicando uma expansão em multipolos dos campos elétricos e 

magnéticos incidentes e condições de contorno adequadas. Essa abordagem não 

fornece informações sobre as propriedades microscópicas do material, tais como 

estados eletrônicos e movimento dos elétrons.24 A teoria de Mie, por outro lado, 

explica adequadamente o deslocamento da banda de extinção para o vermelho com 

aumento do tamanho das nanopartículas, bem como o surgimento de duas bandas 

com diferentes intensidades relativas em elipsóides. Para explicar as diferenças 
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observadas nas intensidades relativas nessas duas bandas e para determinar a 

seção de choque de extinção de nanopartículas de formas diferentes, torna-se 

necessário a utilização de métodos numéricos. Nos últimos anos, diversos métodos 

numéricos têm sido introduzidos. Para partículas isoladas em um meio dielétrico, o 

método DDA (discrete dipole approximation) tem se mostrado extremamente 

promissor.  

Nesse método, a partícula é representada por uma rede cúbica de N  

elementos com polarizabilidade αi. A polarização induzida em cada elemento é o 

resultado da interação com o campo local dado pela superposição do campo 

incidente com o campo gerado por todos os outros dipolos. Isto gera um sistema de 

3N equações, cujas soluções determinam o vetor de polarização, a partir do qual as 

seções de choque ou distribuições de campo podem ser obtidas.25  

Para os metais nos quais se observam ressonância de plasmon de superfície 

na região do visível, as estruturas que são comumente utilizadas para observação 

do efeito SERS estão no intervalo de diâmetros entre 10-100 nm, pois estes 

tamanhos permitem a ressonância com o plasmon de superfície com radiações 

excitantes acessíveis para obtenção dos espectros SERS.26 Para partículas com 

tamanhos menores que ca. 5 nm, dimensão menor do que o caminho livre médio 

dos elétrons nos metais, ocorre diminuição  da  condutividade efetiva das partículas 

devido às colisões dos elétrons de condução com a superfície da partícula. Isso faz 

com que a separação de cargas pela ressonância com a radiação excitante diminua, 

fazendo com que a intensidade da extinção pelo plasmon de superfície diminua 

fortemente.27 

 O efeito SERS pode então ser compreendido fundamentalmente como um 

fenômeno associado à intensificação de um campo eletromagnético ao redor de uma 
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pequena porção de um metal excitado próximo a uma intensa ressonância dipolar. O 

campo eletromagnético intensificado interage com o adsorbato. Em circunstâncias 

apropriadas, a intensificação será proporcional à quarta potência do campo elétrico 

local, ou seja, parte significativa da intensificação observada nos experimentos 

SERS é devida a efeitos eletromagnéticos.  

Fenômenos de ressonância envolvendo a radiação excitante e o plasmon de 

superfície do substrato metálico, levam à intensificação do campo elétrico tanto da 

radiação incidente quanto da espalhada. No caso do SERS, é extremamente 

importante o controle fino da posição do plasmon superficial para que se obtenha 

condição de ressonância com a radiação incidente.  

 

 

1.5. O modelo unificado para o efeito SERS 
 

Conforme exposto até o momento, as origens da intensificação do sinal 

Raman e a contribuição relativa de cada mecanismo em cada condição ainda hoje 

são debatidas. Em resumo, podemos dizer que três possíveis contribuições ao fator 

de intensificação são identificadas: a ressonância plasmônica de superfície da 

nanoestrutura metálica, a transferência de carga entre o metal e o adsorbato, e 

ressonâncias na própria molécula. Esses três componentes são normalmente 

tratados de maneira independente, como contribuindo independentemente para o 

fator de intensificação observado.  

Uma visão unificada dos mecanismos para o efeito SERS foi proposta 

recentemente por Lombardi e Birke.28,29 Nessa proposta, o acoplamento de 

Herzberg-Teller é utilizado para derivar uma expressão para o efeito SERS que 

inclui a contribuição das três ressonâncias de acordo com a seguinte equação: 
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A intensificação do sinal Raman na superfície é proporcional ao quadrado da 

polarizabilidade, ou |RIFK(ω)|2 onde I, F e K referem-se a um estado fundamental, um 

estado de transferência de carga e um estado  molecular excitado  do sistema  

molécula-metal, respectivamente. No denominador, observa-se o produto de três 

termos, sendo que cada um representa uma contribuição específica para o efeito 

SERS. O primeiro termo ([ε1(ω) + 2 εm] 2 + ε2
2) descreve a contribuição da 

ressonância  eletromagnética associada ao plasmon  de superfície quando ε1(ω)=-

2εm (mecanismo de EM). O segundo termo ((ω2
FK - ω

2 + γFK
2)) envolve a energia de 

Fermi do estado de transferência de carga dependente (F), promovendo uma 

ressonância de transferência de carga quando ω = ωFK (mecanismo de transferência 

de carga). O terceiro termo ((ω2
IK - ω 2 + γ2

IK)) envolve os estados fundamental e 

excitado da molécula, e conduz à ressonância molecular quando ω = ωIK 

(mecanismo Raman Ressonante).  

Portanto, a equação proposta prevê a possibilidade de ressonâncias de um, 

dois ou três termos, dependendo das características do metal e da molécula 

adsorvida, bem como do comprimento de onda de excitação, a força do oscilador, a 

largura de banda, a energia Fermi e o tamanho e a forma da nanopartícula.  

O numerador da equação fornece as regras de seleção para o SERS, uma 

vez que envolve os momentos de transição para a transição molecular, μKI, e para 

transição transferência de carga entre molécula-metal, μFK e também inclui o termo 

de Herzberg-Teller  hIF = <I|∂V/∂Q|F>  multiplicado pela integral vibracional <i|Qk|f>.  
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Uma vez que esses efeitos podem parecer de origens distintas, muitos 

modelos teóricos para o efeito SERS tratam dessas ressonâncias, associadas aos 

diferentes mecanismos (EM, CT e RR), de maneira separada. Um ponto importante 

na expressão acima é que o produto dos termos do numerador conecta as três 

ressonâncias do denominador através de considerações de simetria. Os três tipos 

de ressonância são relacionados por termos de acoplamento vibrônico de Herzberg-

Teller, e não podem ser considerados de maneira independente. Essa abordagem 

propõe, portanto, uma expressão única para o efeito SERS, que incorpora os três 

efeitos de intensificação, e identifica os parâmetros que governam as intensidades 

de cada contribuição.  

 

1.6. Hot Spots e SERS de uma única molécula 
 

Avanços na tecnologia da instrumentação dos equipamentos Raman e na 

preparação de substratos têm levado a técnica SERS a uma posição de destaque. 

Tornou-se possível, até mesmo, a observação do sinal Raman para uma única 

molécula – técnica que doravante denominaremos sm-SERS (single-molecule 

SERS). A partir dos registros dos espectros SERS de uma única molécula realizados 

independentemente por Nie e Emory30 e Kneipp e col.,31, as aplicações analíticas 

desta técnica tornaram-se ainda mais relevantes, permitindo o seu uso de forma 

muito mais abrangente, abrindo possibilidades de aplicação da espectroscopia 

vibracional para análise nas escalas de nano, pico e femtogramas.  

No trabalho de Nie e Emory foram utilizadas nanopartículas de Ag 

imobilizadas sobre vidro. Foi observado o espectro SERS do corante rodamina 6G 

no regime de uma única molécula. Os espectros foram obtidos com resolução 
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espacial que possibilitou o estudo de uma única nanopartícula. Kneipp e col. 

utilizaram microscopia Raman confocal para obter os espectros SERS do corante 

cristal violeta sobre nanopartículas de Ag. Neste trabalho, diferentemente do 

anterior, observou-se um comportamento estatístico em um histograma, envolvendo 

intensidades Raman que apresentam três máximos múltiplos. Esses valores 

múltiplos foram associados à presença de uma, duas ou três moléculas no volume 

investigado. Também foram observadas variações nos padrões espectrais, e um 

elevado número de espectros nos quais não se observavam sinais. Esse fenômeno 

foi denominado blinkling, tendo sido associado à reconstrução da superfície (metal e 

adsorbato) na presença do laser. 

Esses resultados chamaram a atenção sobre a técnica SERS, que agora 

encontra aplicações analíticas extremamente interessantes. Os novos avanços em 

espectroscopia SERS fizeram com que sua sensibilidade alcançasse a da 

fluorescência, primeira espectroscopia de uma única molécula. Entretanto, 

considerando-se a riqueza de informações contidas em um espectro vibracional, em 

comparação com um espectro de fluorescência, é de se esperar que a técnica SERS 

se torne cada vez mais importante na área de detecção química de traços. Estudos 

de uma única molécula apresentam ainda um grande potencial para se investigar 

interações moleculares do tipo molécula-superfície visando à compreensão de 

aspectos de dinâmica de moléculas sobre nanomateriais. 

As observações da intensificação do sinal Raman, que levaram ao aumento 

da sensibilidade da técnica e culminaram com a observação do espectro Raman de 

uma única molécula adsorvida, integram um conjunto de fenômenos apresentados 

por superfícies nanoestruturadas. A origem dessa extraordinária intensificação, 

entretanto, ainda é objeto de discussão. Observa-se que a intensificação do sinal 
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Raman não ocorre de forma homogênea sobre as partículas metálicas coloidais, 

mas tende a estar localizada em determinados pontos, as chamadas “áreas 

quentes” (hot spots).32  

Áreas quentes (ou hot spots) são, portanto, sítios altamente localizados na 

nanoestrutura, sendo caracterizados por plasmons muito altos, que resultam em 

parte das interações interpartículas, os quais podem ser sustentados por 

nanoestruturas com topologias complexas. Acredita-se que esses sítios sejam 

pequenos e especialmente ativos. Evidências experimentais e dados teóricos 

sugerem que os fatores de intensificação Raman nesses pontos seriam muito altos. 

Quando experimentos SERS são realizados em condições de single molecule, 

estima-se que o fator de intensificação seja na faixa de 107 – 1010 vezes, embora 

esse valor ainda seja discutido.33  

 Essencialmente, são essas estruturas denominadas hot spots que dão 

origem ao sm-SERS. Contudo, a distribuição dessas áreas não é homogênea: sua 

localização depende da geometria do objeto e do comprimento de onda da radiação, 

e seu tamanho é da ordem de alguns nanômetros.  

Em resumo, podemos considerar que existem dois tipos de SERS, sendo na 

prática importante distinguir entre esses dois tipos: 

- SERS médio: observa-se uma média estatística de um conjunto de nanoestruturas 

e adsorbatos. Esses experimentos levam a medidas bastante reprodutíveis que 

podem ser usadas em análises quantitativas. Os espectros são resultantes de 

médias – o produto do sinal de uma coleção de partículas e nanoagregados, 

caracterizado por um espectro estável com frequências bem definidas.34 

- Single-molecule SERS: é a faceta do efeito SERS que tem sido muito celebrada 

recentemente: espectros obtidos de uma única partícula ou agregado. Decorre da 
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existência de áreas quentes, regiões espaciais com fator de intensificação 

extremamente alto, que permitem a detecção de uma única molécula.35 

 As aplicações analíticas do chamado “SERS médio” são hoje um campo 

relativamente conhecido de estudo, e a tendência atual para seu desenvolvimento 

consiste em se preparar substratos especialmente adequados para classes 

específicas de compostos.  

 Por outro lado, o desenvolvimento do sm-SERS está apenas começando, e 

enfrenta desafios tanto experimentais quanto teóricos. Encontra-se hoje bem 

estabelecido que apenas restritas classes de nanopartículas ou nanoestruturas 

metálicas podem ser usadas para que se produza a intensificação gigantesca de 

sinal óptico para que se observem espectros em condições de submonocamadas. 

 

1.7. Substratos SERS 
 

A compreensão do efeito SERS baseia-se na maneira pela qual a luz interage 

com nanopartículas metálicas. Evidências experimentais têm mostrado que, através 

do controle preciso de dimensões de nanoestruturas metálicas, com formatos 

bastante específicos, pode-se controlar os comprimentos de onda nos quais essas 

estruturas absorvem ou espalham luz.  

Estudos atuais em espectroscopia SERS concentram a atenção sobre o papel 

das nanoestruturas. Existe um número crescente de estudos sobre as funções das 

nanoestruturas em SERS, mais especificamente fabricação de nanopartículas de 

diferentes tamanhos, formas e arquiteturas. Assim, para se desenvolver substratos 

SERS ativos é necessário considerar as propriedades eletromagnéticas que 

determinam a ocorrência do fenômeno, ou seja: (a) propriedades ópticas do metal 
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utilizado; (b) tamanho médio das partículas metálicas; (c) forma e empacotamento 

das partículas metálicas; (d) arranjo periódico das partículas metálicas sobre a 

superfície. 

Os substratos tradicionalmente utilizados para experimentos SERS incluem 

superfícies metálicas tratadas eletroquimicamente (através de ciclos de oxidação e 

redução) e soluções coloidais. Essas abordagens mais tradicionais podem ser 

consideradas simples e permitem boa intensificação do sinal Raman para muitas 

amostras. Por outro lado, apresentam pouca reprodutibilidade e pouca 

especificidade. Para fazer face a essas limitações, nos últimos anos vêm sendo 

desenvolvidas tecnologias mais sofisticadas, que permitem obter maiores fatores de 

intensificação, maior reprodutibilidade em sua preparação e maior especificidade. Os 

aperfeiçoamentos propostos nos processos de preparação dos substratos 

conduziram a ganhos importantes nas possibilidades de determinação quantitativa 

de espécies químicas. Deve-se ter em mente que uma questão chave para a 

aplicação prática de nanoestruturas metálicas em análise química é a sua fabricação 

de maneira controlada e reprodutível. 

Assim é preciso considerar que a sensibilidade e reprodutibilidade na 

espectroscopia SERS dependem da qualidade do substrato metálico. Embora a 

literatura do campo seja repleta de protocolos para a preparação de substratos, 

vários problemas são encontrados quando se busca construir uma superfície de alto 

desempenho.  

 O desenvolvimento de novos substratos com elevado desempenho vem 

ganhando importância na pesquisa, buscando expandir a aplicação da técnica em 

vários campos.  
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1.7.1. Preparação de substratos SERS através de métodos químicos 
 

Colóides metálicos têm sido uma das classes de nanoestruturas mais usadas 

em estudos SERS. Essas partículas se tornaram centrais na espectroscopia de uma 

única molécula, tendo sido o palco das primeiras observações de sm-SERS. A 

presença da solução tende a minimizar a queima da amostra, e se pode usar 

potências altas e radiação mais energética. Além disso, o uso de soluções permite a 

obtenção de um espectro médio e bastante representativo, devido ao movimento 

browniano que governa a solução coloidal. A síntese de novos colóides vem se 

desenvolvendo muito nos últimos anos, em função da demanda por um maior 

controle sobre as estruturas de nanopartículas. Muitos estudos existem sobre como 

se alterar condições experimentais – como temperatura, pH, concentrações de 

reagentes, presença de surfactantes, natureza dos contra-íons, entre outras – de 

maneira a moldar o tamanho e a forma das nanopartículas geradas. O controle da 

forma permite modificar as propriedades ópticas, catalíticas e eletrônicas das 

nanopartículas. Alguns exemplos bastante interessantes de geometrias de 

nanopartículas de ouro e prata que podem ser obtidas em solução são mostrados na 

figura 03.36  

 

 

Figura 3.  Ilustração de diferentes formas de nanoestruturas que podem ser sintetizadas em 

solução (adaptado de MRS Bull. 30 (2005) 338).18 
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A síntese de nanopartículas pela redução de íons metálicos em solução é um 

método versátil e de baixo custo se comparado a outros métodos de produção de 

nanoestruturas metálicas (litografia de elétrons, subdivisão mecânica de um material 

mássico ou eletrodeposição controlada). Uma das vantagens da produção de 

nanopartículas em fase líquida é o controle das propriedades e a possibilidade de 

manipulação, como a deposição controlada sobre uma superfície para obtenção de 

filmes, ou a formação de arranjos ordenados, por meios de ligantes, nos quais 

efeitos coletivos originados na interação entre as nanopartículas podem ser 

explorados.  

A estabilidade das nanopartículas depende intimamente da natureza e 

magnitude da interação entre as partículas constituintes e o meio. Basicamente, 

existem dois mecanismos de estabilização de nanopartículas coloidais: a 

estabilização eletrostática, na qual as nanopartículas se repelem devido à presença 

de moléculas carregadas na superfície, e a estabilização estérica, na qual a 

presença de moléculas de cadeias longas ou polímeros impede a aproximação das 

nanopartículas. Ou seja, a estabilidade de nanopartículas baseia-se nas mudanças 

de energia quando duas partículas se aproximam através de um potencial efetivo 

construído pelos potenciais de atração de van der Waals (curto alcance) e a 

repulsão eletrostática (longo alcance) em função da distância entre as partículas.37  

Um dos mecanismos geralmente difundido de formação de nanopartículas é o 

mecanismo de nucleação e crescimento.38,39 Nesse mecanismo, quando a 

concentração de átomos, íons ou complexos moleculares que irão formar a 

nanopartícula ultrapassa certo limite, conhecido como concentração crítica de 

nucleação, flutuações estatísticas levam a formação de pequenos aglomerados de 

átomos denominados de núcleos ou sementes. Uma vez que ocorre a nucleação, a 
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concentração dos monômeros disponíveis diminui, podendo ficar abaixo da 

concentração crítica de nucleação; a partir deste ponto ocorre somente o 

crescimento dos núcleos pré-formados pela incorporação dos monômeros, 

denominando-se essa fase de etapa de crescimento.  

Em alguns casos, após essa etapa, quando a concentração de monômeros 

torna-se menor que o valor crítico de crescimento, pode ocorrer também o processo 

de Ostwald rippening, que promove a dissolução das partículas menores e 

crescimento das maiores, ou mesmo o crescimento por incorporação de outros 

núcleos.40 

 Os ligantes têm papel importante na síntese: além de sua importante função 

na estabilização, os ligantes também podem ser utilizados para controlar o tamanho 

médio das nanopartículas. Através da variação da razão entre as quantidades de 

precursor e ligante, pode-se obter nanopartículas de diferentes tamanhos. Para altas 

concentrações de ligante em relação ao precursor, a área superficial total que pode 

ser estabilizada é alta, sendo que são formadas muitas nanopartículas pequenas. 

Por outro lado, se há pouco ligante disponível em relação ao precursor, a área total 

estabilizada será menor e, portanto, serão formadas menos nanopartículas de maior 

tamanho.  

O controle da distribuição de tamanhos depende da separação temporal das 

etapas de nucleação e crescimento. Desta forma, os núcleos crescem sem que haja 

a formação simultânea de outros núcleos.  

Um fator importante quando se deseja obter nanopartículas com estreita 

distribuição de tamanhos é a homogeneidade da nucleação. Neste sentido, busca-se 

realizar a síntese sob vigorosa agitação para minimizar gradientes de concentração. 

Assim, uma redução rápida, com um agente redutor forte, sob agitação vigorosa, 
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pode, por exemplo, levar a uma nucleação homogênea e, consequentemente, à 

produção de nanopartículas com uma distribuição de tamanhos estreita. Contudo, a 

distribuição de tamanhos pode ser reduzida consideravelmente através de métodos 

pós-síntese, como por exemplo, precipitação seletiva por meio de ciclos de 

centrifugação.  

Outro meio de controlar o tamanho médio das nanoparticulas é a utilização de 

sínteses mediadas por sementes (seeds). Nesses métodos, nanopartículas 

pequenas previamente formadas (seeds) são adicionadas à solução inicial contendo 

o precursor e o ligante. Utiliza-se então um agente redutor fraco, incapaz de romper 

a barreira de nucleação, mas que irá promover o crescimento das nanopartículas 

iniciais. Essa abordagem também vem sendo amplamente utilizada para o controle 

de forma e diversos trabalhos têm reportado a produção de nanopartículas 

anisotrópicas de prata e ouro com altas razões de aspecto, como nanobastões, 

nanofios41, nanocubos42 e nanoestrelas43.  

Atualmente o controle da morfologia é um grande desafio na síntese de 

nanopartículas de metais de transição, sendo a cinética da reação um fator crítico.  

A cinética de uma reação pode ser dominada pela incorporação dos átomos à 

nanopartícula em formação, sendo que as taxas de crescimento em diferentes 

direções serão determinadas pela probabilidade de incorporação dos átomos nas 

diferentes facetas cristalinas. A morfologia final determinada pela cinética será 

dominada por facetas de crescimento mais lento. Contudo, deve-se considerar que a 

nanopartícula em solução é estabilizada por moléculas que revestem a sua 

superfície podendo influenciar na energia de superfície. Assim, a interação do ligante 

com o metal pode ser diferente para os vários planos cristalinos, o que leva à 

estabilização preferencial de algumas facetas em detrimento a outras, alterando a 
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cinética do crescimento. Neste sentido, a ligação preferencial de moléculas 

estabilizadoras em diferentes facetas tem sido mencionada para explicar o 

crescimento dos nanobastões e nanofios pentagonais. Já para nanocilindros de 

ouro, foi observado que a razão de aspecto pode ser controlada pela adição de 

diferentes quantidades de íons prata e cobre. 

 

1.7.1.a. Nanocubos e nanofios de Ag 
 

A maioria dos colóides tem suas partículas de forma esférica. Porém, com o 

objetivo de se aumentar o fator de intensificação eletromagnético, algumas 

geometrias não esféricas foram criadas e novos métodos desenvolvidos.  Xia e 

col.44,45 utilizando o método poliol, o qual consiste na redução de um sal de prata em 

etilenoglicol na presença de polivinilpirrolidona (PVP), prepararam soluções coloidais 

de prata, com partículas com diferentes características e morfologias como nanofios, 

nanocubos, nanotriangulos e nanoprismas.  

 

1.7.1.b. Nanobastões (Nanorods)  
 

Outra geometria que permite certo controle sobre as propriedades 

plasmônicas é um tipo de nanopartícula unidimensional, chamada de nanobastão 

(nanorod). Quando uma partícula esférica é alongada, a banda plasmônica se divide 

em duas: uma transversal e uma longitudinal. Enquanto a banda transversal 

mantém-se aproximadamente na mesma posição que em uma partícula esférica, a 

banda longitudinal pode ser continuamente deslocada para a região do 

infravermelho, aumentando-se a razão de aspecto (relação entre comprimento e 

largura). Nanobastões são sistemas bastante promissores para o desenvolvimento 
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de espectroscopia intensificada na região do infravermelho. Tais partículas 

anisotrópicas, com diferentes razões de aspecto, têm mostrado bons resultados em 

estudos SERS. Murphy e col.46, utilizando o método de síntese mediada por 

sementes, mostraram que é possivel controlar a forma e as propriedades ópticas de 

nanobastões possibilitantado sua aplicação em diversos campos como sensores 

para detecção utilizando SERS, aplicações biomédicas e terapêuticas. 

 

 

Figura 4.  Esquema representativo de uma bicamada de surfactante sobre a superfície de 

uma nanoestrutura metálica, mostrando três regiões que podem estar envolvidas em 

diferentes processos químicos (adaptado de J. Phys. Chem. Lett. (2010) 1, 2867).47 

 

1.7.1.c. Nanoshells 
 

Uma família de partículas que combina a propriedade de controle do plasmon 

superficial com grande intensificação corresponde a nanopartículas híbridas, as 

chamadas nanoshells.  Essas nanopartículas são compostas por um centro isolante 

(por exemplo, SiO2) e uma casca condutora (por exemplo, ouro), de espessura 

controlável, ou ainda podem ser compostas por apenas metais com interiores ocos. 
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Essas nanoestruturas combinam campos locais bastante intensos com a capacidade 

de serem ajustados.48,49 

Para as nanoshells com interior isolante, as características do plasmon 

dependem basicamente da espessura da camada metálica, sendo que a 

ressonância se desloca para o azul conforme a espessura da camada de metal 

aumenta. Assim, dependendo da espessura do filme de ouro sobre a nanopartícula 

isolante, a frequência do plasmon observado pode variar desde o infravermelho 

próximo até o azul. Ou seja, o comprimento de onda de excitação no qual o 

substrato mostra maior eficiência pode ser controlado, considerando-se que cada 

espécie química a ser adsorvida sobre a nanopartícula responde melhor em 

determinado comprimento de onda. Além disso, esse tipo de estrutura promove uma 

enorme intensificação de campo local. Esses campos extremamente fortes e 

localizados tornam essa geometria de nanopartícula muito interessante para o efeito 

SERS. 

 

1.7.1.d. Nanopartículas bimetálicas 
 

No caso das partículas bimetálicas de ouro e prata, temos também partículas 

do tipo nanoshell, porém com o interior oco. Essa abordagem usa partículas 

metálicas coloidais, sendo que o metal do centro deve ter potencial de redução 

menor do que o metal da camada externa. Assim, quando uma nanoestrutura sólida 

de prata, por exemplo, é refluxada na presença de um sal de ouro, transforma-se em 

uma nanoshell com o interior oco. A seguinte reação pode ocorrer:50 

 

3Ag(s) + AuCl4
 -

(aq)    Au(s) + 3Ag+ (aq) + 4Cl- (aq)    
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Assim, a nanoestrutura de prata serve não apenas como fonte de elétrons 

(agente redutor), mas também como molde sobre o qual o ouro se deposita. Os 

átomos de prata difundem no retículo do ouro e forma-se uma nanoshell bimetálica.  

 

1.7.1.e.  Preparação de substratos SERS através de métodos físicos 
 

Também é possível obter nanopartículas metálicas através de métodos 

físicos. A construção de filmes de ilhas metálicas pode ser realizada gerando-se 

vapor pelo bombardeamento de um alvo de prata ou ouro com plasma de argônio 

sob pressão reduzida. O vapor é depositado sobre vidro funcionalizado com grupos 

tiol ou amino, para garantir a adesão do metal. A espessura do filme formado pode 

ser controlada por uma balança de quartzo. Assim são geradas ilhas, cujas 

dimensões e razões de aspecto podem ser controladas pela espessura do filme 

inicial, pela temperatura e pelo tempo de recozimento.89 

 

1.8. Aplicações de SERS em Sistemas de Interesse Ambiental 

 

Muitos esforços vêm sendo conduzidos nos últimos anos no sentido de 

identificar, caracterizar e quantificar poluentes encontrados no meio ambiente, assim 

como de desenvolver meios para remediar os danos causados pela presença 

dessas substâncias. Neste contexto, aplicações envolvendo SERS na área 

ambiental como ferramenta analítica tornam-se bastante convenientes: por um lado, 

o efeito SERS é muitas vezes acompanhado por uma forte extinção da fluorescência 

(característica de muitas moléculas interesse ambiental, como os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, por exemplo), o que permite estender o grupo de compostos 

estudados por espectroscopia Raman; por outro lado, a alta sensibilidade da técnica 
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permite também que sejam obtidos espectros de moléculas em concentrações da 

ordem de ppb (parte por bilhão) ou ppt (parte por trilhão) em amostras ambientais 

complexas. Uma variedade de poluentes já foram investigados em experimentos 

SERS e novos arranjos vêm sendo desenvolvidos para diminuir os limites de 

detecção.51,52 Como exemplo, mencionamos o trabalho de Wang e col.,53 que 

funcionalizaram nanopartículas de ouro com mono-6-tio-β-ciclodextrina na detecção 

do herbicida metilparation. A ciclodextina possui cavidade interna hidrofóbica usada 

para aumentar a adsorção dos herbicidas.  

A determinação de concentrações de espécies químicas em amostras de 

interesse ambiental, de seus produtos de degradação e o impacto ambiental 

resultante da disseminação dessas espécies são questões que têm requerido a 

atenção dos pesquisadores da área. Podemos citar como exemplo os estudos para 

a determinação de pesticidas e herbicidas em águas subterrâneas e superficiais, 

que experimentaram um grande aumento nos últimos anos.  

Herbicidas e pesticidas constituem classes de substâncias que têm 

mobilizado grandes esforços na área de química ambiental. Sua larga utilização, 

muitas vezes de maneira indiscriminada, tem levado à sua disseminação pelo meio 

ambiente. 

 Assim, levando-se em conta essa importância, investigamos a possibilidade 

aplicar técnicas espectroscópicas intensificadas para a identificação e quantificação 

dessas substâncias. No presente estudo, o interesse recai mais especificamente 

sobre herbicidas e pesticidas (compostos triazínicos, organofosforados e 

organoclorados) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 
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1.8.1. Compostos Triazínicos 
 

Uma questão ambiental preocupante da atualidade é a contaminação do meio 

ambiente com substâncias que interagem com os sistemas endócrinos de seres 

humanos e animais.54 Tais substâncias são denominadas desreguladores 

endócrinos ou disruptores endócrinos químicos (DEC) e, como outros poluentes 

ambientais, apresentam uma variedade de fontes. A mais comum delas advém dos 

cursos d’água, como descargas de efluentes industriais e esgotos domésticos. Os 

DEC apresentam grande potencial agressor à saúde humana. Torna-se assim muito 

útil e importante o estudo do comportamento químico dessas espécies. Dentre os 

compostos considerados DEC, encontram-se os herbicidas triazínicos, os quais são 

um dos focos do presente trabalho. 

Alguns herbicidas da família das s-triazinas são utilizados no preparo de 

áreas para o plantio de diferentes culturas. Derivados de triazinas são herbicidas 

modernos, baseados na estrutura aromática simétrica que apresenta átomos 

alternados de carbono e nitrogênio em um anel de seis membros. Por serem 

relativamente persistentes no meio ambiente, devido à sua pequena 

biodegradabilidade, tendem a se acumular em determinadas áreas. Estes herbicidas 

são amplamente empregados em plantações de milho, cana-de-açúcar e sorgo para 

o controle de ervas daninhas. 

O membro mais conhecido desde grupo é a atrazina, que foi introduzida em 

1958 sendo um dos herbicidas mais utilizados no mundo, empregado em cerca de 

80 países. Recentemente, tem havido controvérsias com respeito à permissão de 

sua utilização devido à contaminação de águas subterrâneas como resultado de sua 

toxicidade. Este composto atua como um desregulador endócrino, apresenta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sorgo
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potencial cancerígeno para o homem, e conexão epidemiológica a baixa contagem 

de espermatozóides/diminuição da fertilidade. Outras triazinas com usos similares 

são a simazina e a ametrina.  

Neste trabalho foram investigando herbicidas da família das s-triazinas, como: 

a atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina), ametrina (2-etilamina-4-

isopropilamina-6-metiltio-s-2,4,6-triazina2-etilamina-4-isopropilamina-6-metiltio-s-

2,4,6-triazina) e a simazina (2-cloro-4,6-bis-etilamino-s-triazina). 

 

 
1.8.2. Compostos Organofosforados 

 

 

Compostos organofosforados são amplamente utilizados como pesticidas, 

sendo caracterizados pela presença de grupos funcionais fosfato, fosfonato ou 

fosfonotioato, ligados a diversas estruturas orgânicas.  

Os compostos organofosforados são uma classe de pesticidas prioritários 

para estudos ambientais devido ao seu amplo uso na agricultura em todo o mundo. 

Pesticidas organofosforados são compostos que afetam o sistema nervoso pelo 

bloqueio da atividade das enzimas que regulam a ação da acetilcolina, um 

neurotransmissor. A maioria dos compostos organofosforados é usada como 

inseticida e seu efeito nestes organismos é similar ao observado em humanos, 

entretanto, eles não são tão persistentes no meio ambiente quando comparados aos 

compostos organoclorados.55 

Existem, até o momento, poucos trabalho na literatura que reportam 

espectros SERS de compostos organofosforados.56 Dentre as razões para isso, 

podemos mencionar a baixa afinidade destes compostos por superfícies metálicas, 
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sua baixa seção de choque Raman, e a decomposição catalítica e fotoquímica 

desses compostos quando adsorvidos sobre nanoestruturas e expostos à radiação 

laser. Torna-se, portanto, necessário o desenvolvimento de um substrato SERS 

apropriado e de elevado desempenho para possibilitar o estudo qualitativo dessa 

importante classe de compostos através do efeito SERS.  

Neste trabalho foram estudados compostos da classe dos organofosforados 

com diferentes grupos funcionais (P=O e P=S) utilizando nanocubos de prata como 

substrato SERS. Os compostos estudados incluem dimetilmetilfosfanato (DMMP) e 

metilfosfonotionato (EMPT) utilizados como o moléculas modelo, bem como 

pesticidas amplamente utilizados como o triclorfon (dimetil 2,2,2-tricloro-1-

hidroxietilfosfonato) e o  glifosato (N-(fosfonometil)glicina).  

 

 

1.8.3. Compostos organoclorados 
 

 

Compostos organoclorados estão presentes em ambientes aquáticos como 

resultado do seu emprego em pesticidas e como matéria prima em muitos processos 

industriais. Resíduos de pesticidas, especialmente organoclorados, ocorrem em 

todos os compartimentos ambientais, desde campos agrícolas até as áreas mais 

remotas. Em 1935 apareceram os primeiros herbicidas sintéticos e por volta de 

1944, surgiram os compostos que imitavam hormônios de crescimento das plantas. 

Esses compostos possuem baixa biodegrabilidade e tendem a acumular nos tecidos 

adiposos da maioria dos animais, por serem solúveis em gorduras.55   
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Entre os herbicidas geralmente usados, encontra-se o composto 

organoclorado ácido diclorofenoxiacético (2,4-D). Este composto vem sendo usado a 

mais de 50 anos na eliminação de ervas daninhas e para diversas aplicações 

domésticas. O 2,4-D é estável e tem contaminado águas e solo sendo uma ameaça 

direta a saúde dos organismos devido as suas propriedades genotóxica e por ser um 

desregulador endócrino. 

 

1.8.4. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) 
 

Uma classe de compostos de particular interesse e motivo de preocupação, 

devido a suas propriedades mutagênicas e efeitos cancerígenos, são os chamados 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Caracterizam-se por possuir dois ou 

mais anéis aromáticos condensados e são formados pela queima de combustíveis 

orgânicos na presença de quantidade limitada de oxigênio. Entre as fontes de 

emissão de HPA podemos citar a exaustão de motores a diesel ou gasolina, a 

exaustão de usinas de incineração de rejeitos, a queima de madeira e carvão em 

geral, a fumaça de cigarro e vários processos industriais. HPA são produtos de 

combustão incompleta em temperaturas relativamente baixas e estão presentes na 

atmosfera como poluentes voláteis, semivoláteis e material particulado, sendo 

classificados entre as substâncias orgânicas persistentes. 

A composição e a complexidade das misturas de HPA dependem das fontes 

emissoras. As misturas, em geral, são bastante complexas, com uma variedade de 

HPA em diferentes níveis de concentração. Mais de 150 HPA, contendo entre dois e 

sete anéis, sendo alguns deles substituídos com diversos grupos funcionais, já 

foram identificados como produtos na fumaça. As espécies com maior massa 
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comumente aparecem como depósitos superficiais de fuligem e outras partículas 

resultantes de combustão. A agência de proteção ambiental dos EUA (EPA) prioriza 

o estudo de dezesseis HPA, entre eles: naftaleno, antraceno, fenantreno, pireno, 

fluoreno, criseno, fluoranteno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno. Além dos próprios HPA, são bastante importantes, sob o 

ponto de vista ambiental, seus derivados dos tipos nitrados e oxigenados. Sua 

identificação e quantificação são passos importantes no processo de se esclarecer 

os mecanismos que conduzem à formação desses derivados.  

 

1.8.5. Limites permitidos no meio ambiente 
 

A Resolução No 357, de 17 de março de 2005 dispõe sobre a classificação e 

diretrizes ambientais para o enquadramento das águas e dá outras providências. 

Essa resolução define a água potável como: água para consumo humano cujos 

parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de 

portabilidade e que não ofereçam riscos a saúde. De acordo com os esses dados, 

buscamos comparar os valores tolerados de acordo com a resolução No 357 com as 

concentrações identificadas neste trabalho. Os dados utilizados são referentes a 

águas classificadas como classe 3: águas que podem ser destinadas ao 

abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado 

de acordo com a Resolução No 357 do conselho nacional do meio ambiente. 
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Tabela 1. Propriedades físico-químicas, limites permitidos e detectados de  

compostos estudados. 

Molécula 
Massa molar 

(g/mol) 

Solubilidade 
H2O (25ºC) 

mg L
-1 

Limite 
permitido 

(ppb) 

Concentração 
detectada (ppb) 

 
 
 
 
 

Simazina 
 

201,66  6,2 2,0  66  

 
 

 
 

Atrazina 
 

215,68  
33 

 
2,0  66 

 
 

 
 

2,4-D 
 

221,04 
23180 

 
30 66  

 
 
 
 

Glifosato 
 

169,05 10,1 280 55 

 
 
 

Cl
3
CCHP(OCH

3
)
2

OH

O

Triclorfon (trichlorphon)
 

 
Triclorfon 

 

257,43 8  100   84  

 
 
 

Benzo(a)pireno 

252,31 0,01  0,7  83 

 

Observa-se na Tabela 01 que os valores de limites permitidos variam de 

maneira significativa de acordo com a classe de compostos em estudo. Para os 

organofosforados, os limitem detectados estão abaixo dos valores permitidos; já 

N

N

N

NHNH
CH3CH3

Cl
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para os compostos triazínicos, 2,4-D e HPA tais limites ficaram acima dos valores 

permitidos.  

Considera-se que os resultados obtidos neste trabalho são satisfatórios, pois 

acreditamos que devido ao alto desempenho dos substratos desenvolvidos e a 

afinidade desses compostos pelas nanoestruturas, pode-se abaixar o limite 

detectado para próximo ou igual ao permitido. Outro ponto importante é que a 

técnica SERS possibilita a detecção dos espectros sem a necessidade de pré 

concentração e extração, vantagem que a torna atrativa quando comparadas com 

técnicas tradicionais geralmente empregadas como cromatografia.  

 

1.9. Objetivos  
 

Neste trabalho, é proposta a construção de substratos SERS de alto 

desempenho para uso como sensores analíticos na identificação, quantificação e 

estudo de aspectos relacionados à reatividade de substâncias de interesse 

ambiental. São também desenvolvidos estudos espectroscópicos sistemáticos 

dessas espécies. O enfoque está voltado ao uso de técnicas espectroscópicas 

avançadas, com especial destaque para o desenvolvimento de metodologias de 

espectroscopia vibracional intensificadas. Os objetivos específicos deste trabalho 

incluem:  

• estudo e desenvolvimento de metodologias para a síntese de nanopartículas 

coloidais de ouro e prata com controle preciso de dimensões e formatos 

(nanobastões, nanocubos, nanofios e partículas bimetálicas); 

• desenvolvimento de protocolos para a imobilização das nanopartículas de ouro e 

prata em substratos sólidos; 
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• caracterização morfológica e eletrônica das nanopartículas visando estabelecer a 

correlação entre suas propriedades ópticas, sua nanoestrutura e sua atividade 

SERS; 

• avaliação do desempenho das nanopartículas como substratos SERS-ativos em 

condições de sub-monocamada; 

• utilização dos substratos para o desenvolvimento de metodologias para a análise 

espectroscópica vibracional de alta sensibilidade e seletividade para aplicações 

analíticas; 

• estudo espectroscópico de substâncias de interesse ambiental como herbicidas e 

pesticidas (compostos triazínicos, organofosforados e organoclorados) e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
                       

2.1. Instrumentação 
 

Os espectros eletrônicos de absorção foram obtidos em um espectrofotômetro 

UV-VIS-NIR Shimadzu, modelo UV-3101PC, que permite a obtenção de espectros 

ópticos por transmissão e reflexão na região entre 190 nm e 3200 nm.   

Os espectros Raman foram obtidos utilizando-se o espectrômetro Raman Renishaw 

3000 acoplado a um microscópio óptico, equipado com detector CCD e lasers de 

argônio (radiação em 514,5 e 488,0 nm) e hélio-neônio (radiação em 632,8 nm) e o 

espectrômetro Raman inVia Reflex (Renishaw, A-9803-0413) acoplado a 

microscópio óptico, equipado com detector CCD e laser hélio-neônio (radiação em 
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632,8 nm).  A potência do laser foi de 0,7 mW na amostra. Os experimentos foram 

realizados em condições ambiente. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (SEM, Scanning Electron 

Microscopy) foram obtidas no equipamento JEOL microscópio, Mod.: FEG-SEM JSM 

7401F (IQ-USP). As análises de microscopia eletrônica de transmissão (TEM, 

Transmission Electron Microscopy)) foram realizadas em um JEOL microscópio, 

Mod.: FEG-SEM JSM 6330F (Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS). 

 

 

2.2. Reagentes 
 

Os seguintes reagentes foram obtidos da Sigma-Aldrich ou Merck, e foram 

usados sem purificações adicionais: CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio), C6H8O6 

(ácido ascórbico), NaBH4 (borohidreto de sódio), HAuCl4.3H2O( ácido tetracloroaurico 

trihidratado), EG (etileno glicol), PVP poli(vinilpirrolidona), 55.00 g/mol), AgNO3 

(nitrato de prata 99%), 9-nitroantraceno, pireno,  benzo(a)pireno, 1-propanotiol, 

MPTMS (3-mercaptopropil trimetóxissilano), HNO3 (ácido nítrico), H2SO4 (ácido 

sulfúrico), NaOH (hidróxido de sódio), CuSO4 (sulfato de cobre), DMMP (dimetil-

metilfosfonato), atrazina C8H14ClN5 (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina), 

ametrina (2-etilamina-4-isopropilamina-6-metiltio-s-2,4,6-triazina2-etilamina-4-

isopropilamina-6-metiltio-s-2,4,6-triazina), simazina C7H12ClN5 (2-cloro-4,6-bis-

etilamino-s-triazina), CV (cristal violeta), 2,4-D (ácido 2,4- diclorofenoxiacético), 

EMPT (o-etil metilfosfonotionato), triclorfon (dimetil 2,2,2-tricloro-1-

hidroxietilfosfonato) e  glifosato (N-(fosfonometil)glicina). 
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2.3. Preparação de substratos SERS ativos 

 

Descrevemos a seguir os procedimentos utilizados na preparação de seis 

diferentes tipos de substratos, a saber:  

 Filme metálico formado sobre superfície de vidro tratada com organo-

trialcoxissilano; 

 Estruturas 1-D (nanobastões de ouro); 

 Nanocubos de prata; 

 Nanofios de prata; 

 Nanocubos de ouro; 

 Nanotubos bimetálicos Ag/Au.      

      

a) Filme metálico formado sobre superfície de vidro tratada com organo-

trialcoxissilano57 
 

Esse substrato, formado por duas camadas, é preparado a partir da redução 

química de sal de ouro sobre uma superfície de vidro recoberta com partículas 

coloidais. Esse método é constituído por duas etapas. A primeira etapa consiste na 

síntese da solução coloidal e deposição dessas partículas sobre a superfície de 

vidro tratada com um organo-trialcoxissilanos. A segunda etapa consiste na 

deposição de uma segunda camada metálica por meio de redução química de sal de 

ouro sobre o filme de nanopartículas coloidais. O procedimento encontra-se 

detalhado a seguir. 
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Preparação da solução de ouro coloidal 

 

A solução de ouro coloidal foi preparada de acordo com o seguinte 

procedimento: em um balão de fundo redondo contendo 100 mL de água foi 

adicionada, sob vigorosa agitação, 1 mL de  solução de HAuCl4 1%. Após um minuto 

adicionou-se 1 mL de solução aquosa de citrato de sódio 1%. Um minuto após a 

adição da solução de citrato de sódio, 1 mL de solução aquosa de NaBH4 0,075% / 

citrato de sódio 1% foi adicionada. O sistema foi mantido sob agitação por 5 minutos.  

 

Preparação do filme metálico formado sobre superfície de vidro tratadas 

com organo-trialcoxissilanos 

A preparação dos filmes consiste nas seguintes etapas: 

Etapa 1: Funcionalização da lâmina de vidro com (3-mercaptopropil) 

trimetóxissilano (MPTMS) 

Substratos de vidro são cortados em pedaços de ca. 0,5 cm x 0,5 cm. Esses 

substratos são lavados com solventes de diferentes polaridades a fim de eliminar as 

impurezas aderidas na superfície do vidro. Em seguida são tratados com solução 

alcalina de NaOH 5 molL-1 por dez minutos, lavados várias vezes com água,  

solução sulfonítrica (1:1:1 água, HNO3 e H2SO4) e solução piranha (1:1 H2O2 e 

H2SO4). Após realizar o procedimento de limpeza, os substratos são colocados em 

soluções de MPTMS 1:3 em etanol por 1 hora a 60 ºC sob vigorosa agitação.58 Ao 

serem retirados da solução, são lavados com etanol para remover o MPTMS não 

ligado de maneira covalente. Esses substratos são em seguida aquecidos a 100ºC 

por dezesseis horas. O processo de aquecimento tem por objetivo a polimerização 

do MPTMS ligado ao vidro de acordo com o esquema abaixo.   



57 
 

Por 16 horas

100 Graus
V

I

D

R

O

SH

OCH
3

SiO

OCH
3

OCH
3

Si SHO

OCH
3

OCH
3

Si SHO

SHO

SHSiO

O

O Si SH

O

Si

OCH
3

O

O

Si

Si SH

SHO

O

V

I

D

R

O

 

Figura 5. Esquema  de polimerização por aquecimento do MPTMS. 

 

Etapa 2:  Fixação da solução coloidal sobre as lâminas de vidro 

funcionalizadas. 

A derivação da superfície de vidro com o grupos mercaptopropil visa a 

posterior fixação de partículas coloidais. Isso possibilita uma distribuição uniforme 

das partículas sobre a superfície. As lâminas de vidro funcionalizadas são deixadas 

em solução coloidal por diferentes períodos de tempo (30 minutos a 17 horas). Em 

seguida são lavadas com água até eliminar o colóide não ligado.  

 

Etapa 3:  Redução química do sal de ouro 

 

Essa parte do processo consiste na adição de uma segunda camada de ouro 

sobre a superfície de vidro coberta por nanopartículas de ouro. As placas de vidro 

cobertas com nanopartículas coloidais são colocadas em 1 mL de solução aquosa 

de HAuCl4 0,01%. Em seguida é adicionado o agente redutor: 25 μL de solução 

aquosa de NaBH4 5 mg L-1.  Essas placas são então lavadas com água. Após essa 

etapa os filmes são tratados com 1-propanotiol 10%v/v por 12 horas. 

Um esquema representativo das etapas adotadas na construção desse 

substrato é apresentado a seguir: 
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Figura 6. Representação do procedimento experimental utilizado para a obtenção dos 

filmes de ouro. 

 

O procedimento usado no recobrimento da superfície do vidro com esferas 

coloidais tem por objetivo criar pontos sobre o vidro (denominados seeds) onde 

ocorrerá em seguida o crescimento controlado das nanopartículas de ouro. Assim, 

espera-se que esse procedimento favoreça a formação de partículas com tamanho 

relativamente homogêneo, tornando o filme relativamente monodisperso, 

maximizando sua atividade SERS para cada radiação excitante. 

 

b) Estruturas 1-D (nanobastões de ouro)59,60 

 

Para a preparação de um nanobastão é necessário que se suprima ou 

minimize o crescimento das partículas em duas das suas dimensões, o que pode ser 

conseguido pelo uso de surfactantes.  A metodologia abordada neste trabalho para a 

síntese dos nanobastões consiste em três etapas detalhadas a seguir: 

 

Etapa 1:  preparação da solução semeadora 

Na primeira etapa ocorre preparação da solução semeadora. Essa solução 

servirá de semente (seed) para o crescimento dos nanobastões. A síntese foi 

realizada da seguinte maneira: em um balão de fundo redondo, contendo 20 mL de 
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solução aquosa de HAuCl4 1,25x10-4 molL-1 e citrato de sódio 2,50x10-4 molL-1 em 

temperatura ambiente, adiciona-se, sob vigorosa agitação, 0,3 mL de  solução de 

NaBH4 0,01 molL-1 recém preparada.  A solução resultante é mantida na geladeira 

(ca. 4ºC) até o seu uso. 

Etapa 2: preparação da solução de crescimento 

Na segunda etapa, é preparada a solução de crescimento, do seguinte modo: 

em um balão de fundo redondo contendo 10 mL de água deionizada adicionou-se 

0,029 g de CTAB (brometo de cetiltrimetilamônio), 50µL HAuCl4 2% em massa e 25 

µL de ácido ascórbico 0,1 molL-1. Essa solução foi mantida sob vigorosa agitação 

até o seu uso. 

Etapa 3: preparação dos nanobastões 

As soluções sintetizadas nas etapas anteriores são misturas em proporções 

adequadas. Para um maior controle manteve-se a concentração da solução de 

crescimento constante e variou-se a concentração da solução semeadora pela 

adição de volumes entre 10-100 µL. Após a adição de alíquotas da solução 

semeadora à solução de crescimento, observou-se que a solução inicialmente 

incolor tornou-se azulada. Em seguida, a solução resultante foi centrifugada a 9000 

RPM por 10 minutos. Essas etapas aparecem esquematizadas na figura a seguir. 

 

Figura 7. Esquema do procedimento experimental utilizado para a obtenção dos 

nanobastões de ouro. 
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 c) Nanocubos de ouro42  
 

As nanoestruturas anisotrópicas e/ou contendo pontas agudas (nanocubos, 

nanobastões e nanofios, por exemplo) apresentam maiores intensificações 

eletromagnéticas quando comparadas a nanoestruturas esféricas de tamanho 

similar, pois as pontas agudas possibilitam uma maior concentração de cargas e, 

consequentemente, campos eletromagnéticos de superfície. A seguir reportamos o 

procedimento usado na síntese dos nanocubos de ouro.  

 

Etapa 1:  preparação da solução semeadora 

Na primeira etapa ocorre preparação da solução semeadora. Essa solução 

servirá de semente (seed) para o crescimento dos nanocubos. A solução semeadora 

foi preparada dissolvendo-se 0,69 g de CTAB em 18,7 mL de água, seguido pela 

adição de 6,25 mL de uma solução aquosa de  HAuCl4 1,0x10-3
 molL-1 e 0,15 mL de 

uma solução aquosa de NaBH4 0,1 molL-1 sob agitação magnética a temperatura 

ambiente. Esta solução semente foi armazenada a 4 ºC até sua utilização.  

Etapa 2: preparação da solução de crescimento 

Numa etapa seguinte, uma “solução de crescimento” foi preparada pela 

dissolução de 0,145 g de CTAB em 20 mL de água, seguido pela adição de 5 mL de 

uma solução aquosa de HAuCl4 2,0x10-3 mol L-1, 3 mL de uma solução aquosa de 

ácido ascórbico 0,1 molL-1 e 50 L de uma solução aquosa de CuSO4 1,0x10-2 molL-

1 sob agitação magnética.  

Etapa 3: preparação dos nanocubos 

Os nanocubos foram então preparados através da adição de 10 L da 

“solução semente” à “solução de crescimento” a temperatura ambiente, levando a 
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uma mudança da coloração para o azul (a solução de crescimento era inicialmente 

incolor). A mistura reacional foi deixada sob agitação por 1 h. O produto foi isolado 

por centrifugação e lavado com água através de ciclos sucessivos de centrifugação 

e decantação. 

 

d) Nanofios de prata  
 

O método de preparação das nanopartículas de prata na forma de nanofios foi 

baseado no procedimento reportado por Xia e col. 61. 5,0 mL de etileno glicol foi pré-

aquecido a 165 oC por 1 h. Numa próxima etapa, 3 mL de uma solução de AgNO3 

0,1 molL-1 em etileno glicol e 3 mL de uma solução de PVP 0,6 molL-1 em etileno 

glicol foram adicionadas, simultaneamente, ao etileno glicol pré aquecido através de 

uma bomba peristáltica em uma velocidade de 0,4 mL min-1 sob agitação magnética. 

A mistura reacional foi mantida a 165 oC por mais 1 h. O produto foi isolado por 

centrifugação e lavado com água através de ciclos sucessivos de centrifugação e 

decantação. 

 

e) Nanocubos de prata  
 

O método de preparação das nanopartículas de prata na forma de nanocubos 

foi baseado no procedimento reportado por Xia e col.44 Etileno glicol (EG) (5 mL) foi 

previamente aquecido por uma hora a 145 ºC. Em seguida, duas soluções de EG (3 

mL), uma contendo AgNO3 (94 mmolL-1) e outra PVP (polivinilpirrolidona) (144 

mmolL-1) com NaCl (12 mmolL-1)  simultaneamente, ao etileno glicol pré aquecido 

através de uma bomba peristáltica em uma velocidade de 0,4 mL min-1. Este sistema 
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foi mantido sob agitação a temperatura constante por uma hora. Em seguida, as 

nanopartículas foram centrifugadas, lavadas com acetona e re-dispersas em água. 

 

f) Nanotubos bimetálicos de ouro e prata 
 

O método de preparação das nanopartículas foi baseado no procedimento 

reportado por Xia e col.62 Em 5 mL de um solução aquosa de PVP (1 mg mL-1)  

foram adicionados 100 L de nanopartículas de prata, nanofios e nanopartículas 

esféricas, sendo essa solução aquecida a 100 ºC. Em seguida foram adicionados 

1,0 mL de solução de HAuCl4  1,0x10-4 mol L-1. Essa solução foi mantida 100 ºC por 

10 minutos. O produto foi isolado por centrifugação e lavado com água através de 

ciclos sucessivos de centrifugação e decantação. 

 
2.4. Preparação das amostras para medidas dos espectros SERS e 
Microscopia 

 

Para as obtenção dos espectros SERS, as amostras foram preparadas pela 

adição de 100 μL de suspensão contendo as nanoestruturas de ouro ou prata a 50 

μL de uma solução de analito de concentração 1,0x10−6 molL−1. As concentrações 

finais do analito foram de 3,3x10−7 molL−1  e a concentração de Ag e Au resultante 

de   4.5 x 10-2 molL−1. Os espectros SERS foram registrados para as suspensões 1 

hora após sua a preparação para permitir adsorção das moléculas de interesse 

sobre a superfície das nanoestruturas metálicas.  

Para a obtenção das imagens MEV e EDS, foram utilizados substratos de 

silício por apresentarem superfícies planas e devido à diferença de número atômico 

em relação ao ouro e prata, o que facilita a identificação e caracterização das 
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nanopartículas. Assim, uma gota da solução coloidal foi depositada sobre a 

superfície do silício deixando o solvente evaporar em condições ambiente. 

 

2.5. Detalhes computacionais - Cálculos de frequências vibracionais e 
otimização de geometrias 

 

Os cálculos ab initio foram realizados através do programa Gaussian 03 

utilizando o método DFT (density functional theory)63 utilizando o funcional híbrido 

B3LYP64 (Becke’s gradient-corrected exchange correlation in conjunction with the 

Lee-Yang-Parr correlation functional with three parameters) e o conjunto de bases 

atômicas 6-311++g(d,p). Este método foi escolhido essencialmente por ser um dos 

mais difundidos na literatura e por ter uma boa relação entre o custo computacional 

e precisão dos dados obtidos. Todas as geometrias foram otimizadas e a análise de 

frequências vibracionais não apresentou nenhum valor negativo, indicando que as 

geometrias estavam em um mínimo da superfície de energia potencial. Os espectros 

Raman DFT foram plotados utilizando um programa desenvolvido por Daniel J. Ross 

da University of Windsor, ON, Canadá, em que foi considerado um fator de 

escalonamento de 0,9669 e largura de banda igual a 5 cm-1. Os cálculos DFT foram 

realizados em colaboração com Prof. Dr. Rômulo A. Ando. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A espectroscopia SERS apresenta-se como uma ferramenta com elevado 

potencial para atender à crescente demanda em busca de desenvolvimento técnicas 

para análises seletivas e sensíveis de poluentes ambientais.65 Contudo, a aplicação 

de SERS em misturas complexas e reais é rara. Isso ocorre porque o espectro 

SERS geralmente exibe uma forte dependência em relação ao sítio da interação 

entre a substância e o substrato metálico, bem como em relação à orientação 

relativa da substância a analisar com relação à superfície do metal. Como átomos 

e/ou grupos funcionais em uma determinada substância podem exibir diferentes 

afinidades em relação a diferentes metais (Au ou Ag, por exemplo), os espectros 

SERS podem também apresentar uma forte dependência em relação à natureza 

química do metal empregado como substrato SERS-ativo.66 Torna-se assim evidente 

que a compreensão da interação entre uma substância alvo e a superfície de uma 

nanoestrutura metálica usada como substrato é essencial para a utilização da 

espectroscopia SERS como ferramenta analítica. Isto pode permitir, por exemplo, 

uma melhor escolha da composição do substrato (Au ou Ag) que pode exibir melhor 

interação em termos de adsorção, orientação e intensificação do sinal SERS de um 

determinado analito de interesse.   

Com base nesta observação, buscamos construir nanoestruturas de Au e Ag 

com morfologias que possibilitem sua utilização como substratos SERS com alta 

intensificação eletromagnética para aplicação na detecção de herbicidas em baixos 

níveis de concentração. Especificamente, esse trabalho divide-se em duas etapas: a 

primeira parte deste trabalho concentrou-se na obtenção e caracterização de 

nanoestruturas de Au e Ag com morfologia e dimensões definidas, sendo que 
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nanocubos de ouro e nanofios de prata são inicialmente investigados. A segunda 

etapa concentra-se na utilização destas nanoestruturas como substratos SERS para 

a detecção ultra-sensível de herbicidas, isto é, a detecção destas espécies em 

solução aquosa com concentrações na faixa de 10-7 mol L-1. 

 

3.1. Triazinas 
 

Inicialmente, escolhemos os herbicidas simazina e atrazina, que pertencem à 

classe da s-triazinas. Compostos da classe das triazinas, por serem relativamente 

persistentes no meio ambiente devido à sua baixa (bio)degradabilidade, tendem a se 

acumular em determinadas áreas. Além disso, são comumente utilizados em todo o 

mundo, e têm sido tema de estudos por contaminarem águas subterrâneas, solo e 

por seus efeitos deletérios à saúde.67 

 

3.1.1. Estudo da simazina e atrazina 
 

Para os estudos com simazina e atrazina utilizamos duas classes de 

materiais: i) nanocubos de Au; e ii) nanofios de Ag. Além da presença de pontas 

agudas que podem levar tais estruturas a maiores intensificações eletromagnéticas 

quando comparadas a nanoestruturas esféricas de tamanho similar, tem sido 

demonstrado que monocamadas de nanofios de Ag podem ser longitudinalmente 

alinhados por auto-montagem, o que é interessante para a confecção de substratos 

SERS contendo uma grande concentração de hot spots e, portanto, altas 

intensificações eletromagnéticas.68  

A Figura 8A mostra uma imagem MEV das nanostruturas de Au que foram 

sintetizadas neste trabalho. O produto consiste em uma mistura de nanocubos e 
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nanobastões de Au, na qual os nanocubos estão presentes como produto 

majoritário. 

 

 

Figura 8. Imagens MEV (microscopia eletrônica de varredura) para (A) nanopartículas de 

ouro (nanocubos e nanobastões) e (B) nanofios de Ag. As barras de escala nas inserções 

(cantos superiores direitos) equivalem a 100 nm.  

 

Os nanocubos apresentam largura de aresta em torno de 51 nm, enquanto 

que os nanobastões apresentam dimensões de ~51 nm em largura e 175 nm em 

comprimento (valores médios). Esta síntese envolveu a preparação de 

nanopartículas “sementes” de Au seguida pela adição de uma quantidade 

apropriada da “solução semente” a uma “solução de crescimento” contendo CTAB, 

HAuCl4 e ácido ascórbico. Neste caso, a formação de nanocubos ocorre como 

resultado do balanço entre a tendência do agente estabilizante (CTAB) em interagir 

preferencialmente com facetas de superfície específicas e a cinética de crescimento, 

ou seja, a velocidade de adição de átomos de Au às diferentes facetas de superfície 

das nanopartículas “sementes”. Neste sentido, tem sido estabelecido que a 

morfologia das “sementes” produzidas na presença de CTAB é cuboctaédrica, 

contendo facetas de superfície {100} e {111}. Neste sistema, as facetas {111} se 
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apresentam mais acessíveis, como resultado da interação mais forte das moléculas 

de CTAB com as facetas {100} em relação às facetas {111}. Portanto, as moléculas 

de CTAB diminuem a velocidade de crescimento das facetas {100}, ou seja, a 

formação e deposição de Au pode ocorrer com maior velocidade sobre facetas 

{111}, levando ao seu desaparecimento durante o crescimento dos nanocristais e à 

formação do nanocubo contendo facetas {100} como produto majoritário.42 

A Figura 8B mostra imagens MEV para os nanofios de Ag obtidos neste 

trabalho. Os nanofios apresentam largura em torno de 90 nm e comprimento > 3 µm. 

Uma característica interessante é que eles apresentam pontas piramidais e seção 

transversal pentagonal. Quando a redução de íons Ag+ em solução se inicia, núcleos 

(nuclei) com estruturas flutuantes são formados. É importante ressaltar que os 

núcleos, neste estágio, incorporam defeitos do tipo contorno de macla (twin 

boundary) para minimizar sua energia superficial. Durante as etapas de crescimento 

destes núcleos, as flutuações cessam e uma mistura de sementes contendo 

nenhum, um ou múltiplos contornos de macla são formadas (sementes 

monocristalinas, singly-twinned e multiply twinned, respectivamente). Neste caso, 

sementes decaédricas contendo 5 contornos de macla correspondem a uma das 

espécies de menor energia e de grande abundancia. Na presença de PVP no meio 

reacional, estas sementes são capazes de crescer para gerar nanofios com seção 

transversal pentagonal. Neste processo, AgNO3 é reduzido em etileno glicol na 

presença de PVP. Nos estágios de crescimento, átomos de Ag depositam-se 

preferencialmente nos sítios de defeitos (sítios de maior energia) levando ao 

anlongamento não axial do decaedro em um nanobastão pentagonal, cuja superfície 

contém facetas {100}. Como as moléculas de PVP interagem mais fortemente com 

facetas do tipo {100} relativo à {111}, ambas extremidades do nanobastão são 
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acessíveis à incorporação de átomos de Ag formados, enquanto a superfície lateral 

se torna passivada pelo PVP (PVP reduz a velocidade de crescimento ao longo da 

superfície lateral). Como resultado, os nanobastões crescem então para gerar 

nanofios longos e uniformes apresentando seção transversal pentagonal.69 

A Figura 9 ilustra os espectros de extinção no UV-Vis obtidos a partir de 

suspensões aquosas das nanoestruturas de Au e nanofios de Ag.  

 

Figura 9. Espectros de extinção para as nanopartículas de Au (nanocubos e  nanobastões, 

linha vermelha) e nanofios de Ag (linha preta).  

 

Os espectros de extinção observados estão de acordo com a morfologia dos 

nanomateriais. Para as amostras de Au (linha vermelha), duas bandas de absorção 

são detectadas no espectro, uma em 593 e outra em 711 nm. A banda centrada em 

593 nm corresponde à frequência de ressonância dos plasmons característicos de 

nanocubos de Au com largura de aresta de ~50 nm. Já a banda em 711 nm está de 

acordo com o modo longitudinal da ressonância dos plasmons dos nanobastões de 

Au. Os nanobastões de Au também apresentam um modo transversal de 

ressonância, que ocorre tipicamente em 520 nm e, em nosso caso, coincide com a 

ressonância proveniente dos nanocubos.70 A linha preta representa o espectro UV-
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Vis obtido para uma suspensão aquosa contendo os nanofios de Ag mostrados na 

Figura 88B. Neste caso, podemos observar apenas uma banda em 397 nm atribuída 

ao modo transversal de ressonância dos plasmons nos nanofios. Devido aos seus 

comprimentos relativamente longos, nenhum pico relacionado ao seu modo de 

ressonância longitudinal é observado.69  

Estes nanomateriais foram então utilizados como substratos SERS para a 

detecção ultra-sensível de espécies s-triazinas. Em particular, nos concentramos em 

dois herbicidas: i) atrazina, 6-cloro-N-etil-N´-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, e ii) 

simazina, 6-cloro-N,N´-dietil-1,3,5-triazina-2,4-diamina. Podemos observar que estes 

dois herbicidas apresentam fórmulas estruturais semelhantes (Figura 10), 

diferenciando-se apenas pela presença de grupamento N´-propil (atrazina) e N´-etil 

(simazina). Os espectros estão apresentados na (Figura 11) e as atribuição são 

dadas nas (Tabelas 2 e 3). 
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Figura 10. Geometrias otimizadas para (A) simazina and (B) atrazina obtidas com método 

B3LYP/6-311+G(d,p)-LanL2DZ. Cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e hidrogênio (H) são 

descritos como esferas verdes, azuis, cinzas e brancas, respectivamente. As posições N1, 

N3 e N5 no anel triazínico estão numerados como 1, 3 e 5, respectivamente. 

 

 

 

Figura 11. Espectros Raman obtidos a partir de amostras sólidas dos herbicidas atrazina e 

simazina (exc. = 632.8 nm).  
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Tabela 2. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman e atribuição dos modos 

vibracionais da simazina. 

Simazina (experimental) Simazina (calculado) Atribuição 
 

623 676 (6a) 
800 773 (CH2) + (CH3) 
847 883 (-Cl) + (CH2) + (CH3) 
930 923 (1) + (CH3) 
980 964 (12) + (C-C) 
1018 995 (C-C) + (15) 
1072 1042 (C-C) + (NH) + (CH3) 

 1125 (CH2) + (CH3) 
1250 1247 (14) + (CH2) 
1301 1316 (19a) + (CH2) 
1347 1362 (CH3) + (CH2) + (NH) 
1370 1374 (CH3) + (CH2) 
1443 1451 (CH3) 
1455 1478 (CH2) 
 1513 (8a) + (NH) 
1550 1569 (8b) + (NH) 
1621  (NH) + (C-N) 
*Os modos do anel são apresentados com a notação de Varsanyi (Apêndice I)

71
 ( = twisting,  = 

stretching,  = wagging,  = bending,  = rocking) 
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Tabela 3. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman e atribuição dos modos 

vibracionais da atrazina. 

        Atrazina     
(experimental) 

           Atrazina  
        (calculado) 

       Atribuição 

646 634 (CH2) 

682 676 (6a) 

837 826 (C-C) + (CH3) 

871 869 (CH3) + (CH2) 

921 932 (CH3) 

962 961 (12) + (C-C) 

990 1021 (19b) + (NH) + (C-N) 

1062 1058 
(C-C)  + (CH3) + 

(NH) 

1082 1107 (C-C) + (CH3) 

1130 1148 (H3C-C-CH3) +(CH3) 

1172  (14) + (NH) 

1250 1252 (14) + (CH2) 

1303 1301 (19a) + (CH2) + (CH) 

1320 1333 (NH) + (CH) 

1370 1362 (CH3) + (CH) + (NH) 

1383 1401 (NH) + (CH2) + (CH) 

1445 1434 (CH2) + (CH3) 

1467 1452 (CH3) 

1547 1512 (8a) + (NH) 

1598 1566 (8b) + (NH) 

1612 1577 (NH) + (C-N) 
*Os modos do anel são apresentados com a notação de Varsanyi (Apêndice I) 

 

A Figura 12 mostra os espectros SERS obtidos para os herbicidas atrazina e 

simazina utilizando as nanoestruturas de Au (Figura 8A) como substratos. Os 

espectros foram registrados a partir de uma suspensão aquosa das nanoestuturas e 

uma concentração dos herbicidas de 3,0x10-7 molL-1.  
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Figura 12. Espectros SERS obtidos para soluções aquosas de concentração 3,0x10-7 molL-1 

dos herbicidas atrazina e simazina empregando-se as nanoestruturas de Au mostradas na 

Figura 13A como substratos (exc. = 632.8 nm). 

 

Podem-se observar nos espectros SERS da Figura 12 os principais modos 

vibracionais dos herbicidas, indicando que sob estas condições, a utilização das 

nanoestruturas permite a detecção destas espécies na faixa de concentração de 

~10-7molL-1. É importante mencionar que, na ausência de nanoestruturas de Au, não 

foi possível observar nenhum sinal dos herbicidas nessa faixa de concentração.  

Uma característica interessante é que ambos os herbicidas apresentam 

espectros SERS muito semelhantes com respeito à posição e intensidade relativa 

dos modos vibracionais, sugerindo que a adsorção destas moléculas na superfície 

de Au é similar.  

Em ambos os espectros os modos vibracionais com maior intensidade relativa 

quando comparados aos seus respectivos espectros dos compostos sólidos são: 

1577/1564 cm-1 (modo do anel e (NH)), 1588 cm-1 (modo do anel e (NH)) e 
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1615/1617 cm-1 ((NH) e (CN)). Este resultado sugere que a adsorção da simazina 

e atrazina sobre a superfície Au ocorre preferencialmente através da posição N3 do 

anel triazínico (Figura 10). 

A intensificação das bandas em torno de 997 cm-1 (modo anel e (C-C)), 1164 

cm-1 (simazina, (CH2 e CH3); atrazina: (CH3) e (CH3-C-CH3)) e 1190 cm-1 (modo 

de anel e (NH)) também corroboram esta proposta. 

Cálculos teóricos e uma análise espectroscópica cuidadosa baseada na 

atribuição de cada banda foram efetuados para determinar o sítio de adsorção, bem 

como a orientação relativa destas moléculas sobre a superfície de Au. Isso é 

possível através da inspeção das regras de seleção SERS de superfície, que 

permitem estabelecer uma relação entre a atividade de um modo vibracional e 

intensidade de uma banda com a orientação molecular sobre uma superfície 

metálica. Neste contexto, é bem estabelecido que a adsorção sobre uma superfície 

pode levar a mudanças sobre a atividade e intensidade de uma dado modo 

vibracional. 

Por exemplo, a regra de superfície mais direta que é amplamente utilizada em 

espectroscopia de absorção no infravermelho é que apenas modos vibracionais com 

componentes de momento de dipolo perpendicular relativo à superfície serão ativos. 

No caso da espectroscopia Raman, devemos considerar o tensor polarizabilidade. 

Neste contexto, assumindo-se que a direção da vibração determina a contribuição 

do tensor de polarizabilidade, as regras de seleção de superfície no SERS se tornam 

semelhantes à descritas no infravermelho, ou seja, os modos vibracionais 

perpendiculares à superfície devem dominar o espectro SERS resultante. Com base 

nestas observações, uma análise preliminar indica que as moléculas de atrazina e 
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simazina assumem uma orientação na qual o anel triazínico encontra-se 

perpendicular a superfície de Au. Neste caso, os sinais mais intensificados nos 

espectros SERS correspondem a modos vibracionais perpendiculares à superfície.  

 Cálculos DFT assumindo vários tipos de adsorção em Au foram realizados a 

fim de obter informações sobre a interação de moléculas simazina e atrazina com a 

superfície de Au. Mais especificamente, consideramos que a interação ocorra em 

posições N3 e N5 do anel triazina para simazina (N1 e N5 são equivalentes, Figura 

10) e o N1, N3 e N5 para atrazina. Os resultados são mostrados na Figura 13.  

 

 

Figura 13. Geometrias otimizadas (esquerda) e espectros calculados (direita) considerando 

a adsorção de simazina e atrazina em um átomo de Au. Em (A) e (B), a adsorção foi 

considerada para envolver as posições N3 e N5, respectivamente, do anel triazínico. Ouro 

(Au), cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e átomos de hidrogênio (H) são descritos como 

esferas de amarelas, verdes, azuis, cinzas e brancas, respectivamente. 
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Quando a adsorção através da posição N3 foi considerada, os espectros 

calculados para simazina e atrazina foram muito semelhantes (Figura 13A, direita). 

Além disso, os picos na região entre 1500-1620 cm-1 foram mais intensos. Ambas 

observações estão de acordo com nossos dados experimentais e sugerem que 

simazina e atrazina adsorvem sobre o Au através do N3 do anel. 

É importante observar que as geometrias otimizadas para as duas moléculas 

(Figura 13A, esquerda) mostraram que o anel triazínico assumiu uma orientação 

vertical com relação ao átomo Au, na qual o átomo Au e o anel são coplanares.  

Figura 13B mostra as geometrias otimizadas (esquerda) e os espectros 

calculados (direita) considerando-se a interação da simazina e atrazina com Au via 

N5 do anel. Nessa configuração, o átomo Au também foi coplanar com o anel 

triazínico. No entanto, os espectros calculados não concordam com nossos 

resultados experimentais (Figura 12). Em primeiro lugar, os espectros calculados 

para simazina e atrazina, nestas condições, foram diferentes. Também, os espectros 

calculados exibem picos intensos em 1037 e 1027 cm-1 (para simazina e atrazina, 

respectivamente) que não são observados nos espectros experimentais.  

Consideramos também a adsorção da atrazina sobre o Au através da posição 

de N1 do anel triazínico. Neste caso, o espectro calculado foi semelhante ao descrito 

para adsorção através de N5. No entanto, esta geometria de adsorção não foi 

incluída aqui por acreditarmos que o efeito estérico do grupo isopropílico deverá 

favorecer a adsorção por N5. 

Estes resultados indicam que os dois herbicidas adsorvem de maneira 

semelhante à superfície das nanoestruturas de Au, ou seja, através de sítios e 

orientações relativas com respeito à superfície que são semelhantes entre si. 
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Consequentemente, a utilização de substratos de Au não permite a diferenciação 

entre estes dois herbicidas.  

Por outro lado, a utilização dos nanofios de Ag como substratos levou a 

espectros SERS significativamente diferentes para a atrazina e simazina, como 

mostrado na Figura 14.  

 

 

Figura 14. Espectros SERS obtidos para soluções aquosas de concentração 3,0x10-7 molL-1 

dos herbicidas atrazina e simazina empregando-se os nanofios de Ag como substratos (exc. 

= 632.8 nm). 

 

Observa-se ainda que ambos os espectros diferem daqueles registrados 

utilizando-se nanoestruturas de Au como substratos (Figura 12). Estes resultados 

indicam que, enquanto os substratos de Au não permitem a diferenciação entre 

estes dois pesticidas, a utilização de substratos de Ag é sensível à natureza destas 

moléculas. Além disso, esses dados indicam que as moléculas de atrazina e 
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simazina apresentam orientações distintas sobre a superfície de Ag e também 

diferentes com respeito à superfície de Au. É plausível que a adsorção ocorra 

também através de sítios distintos.  

Este resultado indica que, ao contrário das nanoestruturas de Au, nanofios Ag 

foram seletivos como substrato, permitindo a discriminação entre as moléculas 

simazina e atrazina. Os espectros SERS para simazina e atrazina não 

corresponderam aos obtidos com Au, indicando que a adsorção destas moléculas 

sobre superfícies Au e Ag foi diferente.  

Para os espectros SERS da simazina (Figura 14) os principais modos 

vibracionais correspondem respectivamente a: 1252 cm-1 (modo do anel e (CH2)), 

1307 cm-1 (modo do anel e (  CH2)), 1330 cm-1 ((CH2) e (NH)), 1350 cm-1 ((CH3), 

(CH2) e (NH)), 1540 cm-1 (modo do anel e  (NH), 1586 cm-1 (modo do  anel  e 

(NH), 1607 cm-1 (modo do anel) e 1627 cm-1 ((NH) e (CN) que foram 

intensificados  quando comparado com o espectro do composto sólido. Contudo, o 

espectro SERS de atrazina (Figura 14) apresenta modo vibracional intenso em torno 

de 1051 cm-1 ((CC), (CH3) e (NH)) que não foi detectado no espectro da 

simazina. Para entender essas variações espectrais, realizamos cálculos DFT 

considerando geometrias de adsorção de diferentes pontos para a simazina e 

atrazina em Ag, ilustrados na Figura 15. 
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Figura 15. Geometrias otimizadas (esquerda) e espectros calculados (direita) considerando 

a adsorção de simazina e atrazina em um átomo de Ag. Em (A) e (B), a adsorção foi 

considerada para envolver as posições N3 e N5, respectivamente, do anel triazínico. Prata 

(Ag), cloro (Cl), nitrogênio (N), carbono (C) e átomos de hidrogênio (H) são descritos como 

esferas de azuis, verdes, azuis, cinzas e brancas, respectivamente. 

 

A Figura 15 mostra as geometrias otimizadas (esquerda) e os respectivos 

espectros calculados (direita) considerando a adsorção de simazina e atrazina sobre 

Ag através da posição N3 do anel triazínico. Geometrias otimizadas mostraram que 

o átomo Ag está fora do plano do anel triazínico. Além disso, observa-se que 

ocorreu inclinação do anel triazínico em relação ao átomo Ag. Como consequência, 

os espectros calculados sob esta geometria de adsorção não corresponderam aos 
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descritos para Au na Figura 13, que está de acordo com a geometria de adsorção 

diferente de simazina e atrazina em Ag relativo ao Au. 

Acredita-se que essas variações estão relacionadas com a maior afinidade de 

simazina e atrazina pelo Au quando comparado com a Ag. Por exemplo, os cálculos 

mostraram que a interação via N3 com Au foi mais forte do que com a Ag, conforme 

expresso pelas menores distâncias de Au-N3 (206 pm para simazina e atrazina) do 

que Ag-N3 (219 pm para simazina e atrazina). Portanto, é plausível que a interação 

mais fraca das moléculas em questão com Ag permita que a pequena inclinação do 

anel triazina possa minimizar a repulsão estérica entre o átomo de Ag e os 

nitrogênios nas respectivas moléculas. 

Vale mencionar que os espectros calculados para simazina e atrazina 

assumindo a adsorção na Ag via N3 (Figura 15) foram bastante semelhantes entre 

si, em contraste com os espectros experimentais (Figura 13). Esta observação indica 

que a adsorção de simazina e atrazina em Ag também foi diferente. 

Quando se considerou a adsorção de simazina e atrazina em Ag na posição 

N5 (Figura 15), observaram-se variações importantes. Em primeiro lugar, o átomo 

Ag está no mesmo plano do anel triazínico. Além disso, as distâncias Ag-N5 (224 pm 

para simazina e atrazina) foram maiores em comparação a Au-N5 (209 pm para 

simazina e atrazina). Ainda, semelhante ao que foi observado na Figura 15B, os 

espectros de simazina e atrazina eram diferentes uns dos outros. Finalmente, os 

espectros calculados sob esta geometria de adsorção exibiram bandas fortes em 

1040 e 1029 cm-1 (para simazina e atrazina, respectivamente), que podem ser 

atribuídas aos modos vibracionais envolvendo (CC), (CH3) e (NH). De fato, uma 

banda intensa nesta região foi observada em todos os espectros calculados quando 

se considerou a adsorção via N5.  
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Comparando os espectros experimentais empregando Ag como substrato 

(Figura 14) com os espectros calculados (Figura 15), podemos observar que, 

enquanto para o caso da simazina não se observa nenhuma banda nesta região, o 

espectro da atrazina mostra um sinal em 1051 cm-1, que foi intensificado 

significativamente em comparação com o espectro de Raman do sólido. Portanto, é 

plausível sugerir que a simazina adsorve em Ag através da posição N3 e que o anel 

está ligeiramente inclinado com relação à superfície, enquanto a atrazina interage 

através da posição N5 com o anel vertical à superfície de Ag. 

Com base nos resultados acima mencionados, pode-se propor que a 

simazina e atrazina interagem mais fortemente com Au, ambos adsorvem através da 

posição de N3 resultando características espectrais semelhantes nos espectros 

SERS. Por outro lado, como a interação com a Ag é mais fraca, é possível que o 

efeito estérico do grupo isopropílico da molécula de atrazina seja forte o suficiente 

para dirigir a adsorção através da posição N5. Neste caso, obtiveram-se espectros 

SERS distintos para simazina e atrazina. Valores experimentais e teóricos de 

frequência Raman, SERS e atribuição dos modos vibracionais da simazina  e 

atrazina são apresentados nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais da simazina. A adsorção foi considerada através da posição N3 do anel 

triazínico para Au e Ag. 

Nanocubos Au como substrato Nanofios de Ag  como substrato 

Atribuição 
Experimental 

Cálculo da 
adsorção via 
N3 

Experimental 
Calculo da 
adsorção via  
N3 

- 704 690 694 (6a) 

803 786 761 792 (CH2) + (CH3) 

846 876 882 878 
(-Cl) + (CH2) 

+ (CH3) 

913 961 - 949 (1) + (CH3) 

997 972 992 971 (12) + (C-C) 

- 1028 1044 1031 
(C-C) + (NH) 

+ (CH3) 

1164 1130 1113 1121 (CH2) + (CH3) 

1197 1193 - - (14) + (NH) 

- 1264 1252 1264 (14) + (CH2) 

1314 1323 1307 1321 (19a) + (CH2) 

  1330 1323 (CH2) + (NH) 

- 1360 1350 1363 
(CH3) + (CH2) 

+ (NH) 

1364 1380 1377 1379 (CH3) + (CH2) 

 1409  1412 (NH) + (19b) 

1448 1451 1416 1451 (CH3) 

- 1471 1440 1472 (CH2) 

- 1520 1540 1530 (8a) + (NH) 

1588 1578 1586 1557 (8b) + (NH) 

- - 1607 - (8a) 

1617 - 1627 - (NH) + (C-N)  

*Os modos do anel são apresentados com a notação de Varsanyi (Apêndice I) 
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Tabela 5. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais da atrazina. A adsorção foi considerada através da posição N3 do anel 

triazínico para Au e via N5 para Ag. 

Nanocubos Au como substrato Nanofios de Ag  como substrato 

Atribuição 
Experimental 

Cálculo da 
adsorção via  
N3 

Experimental 
Cálculo da 
adsorção via 
N5 

- 646 - - (CH2) 

- 704 680 679 (6a) 

758 785 753 778 (CH2) + (CH3) 

802 829 808 830 (C-C) + (CH3) 

 878 890 878 (CH3) + (CH2) 

916 926 - 936 (CH3) 

997 962 953 966 (12) + (C-C) 

1059 1013 1051 1029 
(C-C)  + (CH3) 

+ (NH) 

- 1107 1092 1107 (C-C) + (CH3) 

1164 1146 1154 1139 
(H3C-C-CH3) 

+(CH3)  

1190 1193  1158 (14) + (NH) 

1266 1263 1261 1256 (14) + (CH2) 

1322 1303  1306 (NH) + (CH) 

1361 1355 1352 1339 
(CH3) + (CH) 

+ (NH) 

1383 1382 1382 1360 
(NH) + (CH2) 

+ (CH) 

 1452 - 1419 (CH2) + (CH3) 

1486 1485 - 1454 (CH3) 

1564 1519 1552 1505 (8a) + (NH) 

1588 1589 1598 1598 (8b) + (NH) 

1616 - 1620 - (NH) + (C-N) 

*Os modos do anel são apresentados com a notação de Varsanyi (Apêndice I) 

 

 

3.1.2. Estudo da ametrina utilizando nanocubos de prata e nanobastões de 
ouro 

   

Observamos nos espectros SERS das moléculas estudadas que as 

intensidades relativas e as frequências de alguns modos vibracionais variam 

fortemente entre os metais estudados, indicando que a interação com a superfície 

metálica depende da natureza da nanopartícula utilizada. Neste sentido, buscamos 

verificar o comportamento da ametrina, herbicida da classe da s-triazinas com 

enxofres e nitrogênios em sua estrutura (Figura 16).  
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Figura 16. Fórmula estrutural da ametrina. 

 

Particularmente, escolhemos o herbicida ametrina devido à presença de 

grupos funcionais distintos na sua estrutura. Como a superfície apresenta  

seletividade para grupos funcionais distintos, acreditamos que a orientação 

molecular possa ser distinta para diferentes substratos metálicos, podendo originar 

diferentes espectros SERS. Para isso utilizamos nanoestruturas bem definidas em 

termos de tamanho e geometria como substrato SERS: i) nanobastões Au; e ii) 

nanocubos de Ag (Figura 17).  

 

Figura 17.  Imagens MEV de (a) nanobastões de ouro sobre grafite e (b) nanocubos de 

prata sobre silício. 
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É possível observar na Figura 17(a) pela posição de algumas nanopartículas, 

sua geometria alongada, onde a dimensão longitudinal é ca. 100 nm e a dimensão 

transversal é ca. 30-40 nm. 

Uma importante característica dos nanobastões é a formação de duas bandas 

plasmônicas. Quando uma partícula esférica é alongada, a banda plasmônica se 

divide em duas: uma transversal e uma longitudinal. Essas duas componentes 

podem ser vistas na Figura 18 (linha vermelha) em 616 e 777 nm respectivamente, 

confirmando a presença de partículas anisotrópicas. À medida que se varia a razão 

de aspecto da nanoestrutura formada é possível deslocar as bandas plasmônicas 

posicionando-as em regiões favoráveis para obtenção dos espectros SERS. 

A Figura 17(b) apresenta imagem MEV para os nanocubos de prata com 

largura de aresta ca. 100 nm sintetizados utilizando-se a metodologia de síntese 

conhecida como a “síntese do poliol”. O espectro de extinção para os nanocubos é 

mostrado na Figura 18 (linha preta). O LSPR dá origem a uma banda intensa, com 

máximo em ca. 430 nm, sugerindo estreita distribuição de tamanhos adequados 

para os experimentos SERS na região do visível.  
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Figura 18. Espectros de extinção para as nanopartículas de Au (nanobastões, linha 

vermelha) e nanocubos de Ag (linha preta). 

 

Além da presença de pontas agudas que podem levar a maiores 

intensificações eletromagnéticas quando comparadas a nanoestruturas esféricas de 

tamanho similar, tem sido demonstrado que junções entre nanocubos de Ag são 

interessante para a confecção de substratos SERS contendo uma grande 

concentração de hot spots e, portanto, altas intensificações eletromagnéticas.72 

Após sua síntese e caracterização, nos dedicamos à utilização destas 

nanoestruturas como substratos SERS para a detecção ultra-sensível de herbicidas, 

isto é, a detecção destas espécies em solução aquosa com concentrações na faixa 

de 10-7 molL-1.  

A seguir temos os espectros da ametrina obtidos nos dois substratos, 

nanobastões de ouro e nanocubos de prata, e seu respectivo espectro Raman 

normal (Figura 19). 

 



87 
 

 

Figura 19. Espectro SERS da ametrina (solução aquosa 3,3 x 10-7 molL-1) em (a) suspensão 

de nanobastões de ouro, (b) suspensão de nanocubos de prata e (c) Raman do herbicida 

sólido. exc. = 632,8 nm. 

 

No espectro Raman normal da ametrina, as bandas em torno de 689 e 722 

cm-1 são atribuídas ao (C-S)73 e a banda em torno de 964 cm-1 é atribuída ao modo 

de respiração do anel triazínico.74 No espectro SERS da ametrina obtido com os 

nanobastões de ouro observa-se intensificação e deslocamento das bandas 

atribuídas ao (C-S) para 660, 720 e 946 cm-1. Estas variações sugerem que a 

molécula de ametrina está adsorvida sobre a superfície dos nanobastões pelo átomo 

de enxofre com o plano do anel perpendicular com a superfície. 

Por outro lado, observa-se no espectro SERS da ametrina obtido com os 

nanocubos de prata, que ocorre deslocamento da banda atribuída à respiração do 

anel de 964 para 1009 cm-1. Isso sugere que ocorreu a adsorção da ametrina sobre 

os nanocubos de prata pelos átomos de nitrogênio, comportamento que pode ser 

considerado característico de interação de cicloaminas com superfícies metálicas.75 

Outra observação importante é a intensificação da banda em torno de 1396 cm-1, 

atribuída ao (CC)anel, sugerindo interação dos átomos de nitrogênio com a 
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superfície dos nanocubos de prata.76 Tal dependência dos espectros SERS com a 

natureza do metal pode ser explicada devido à afinidade do enxofre pela superfície 

de ouro por um lado e dos átomos de nitrogênio pela superfície de prata, por outro. 

Como os espectros SERS dependem da natureza do metal utilizado, pode-se 

considerar que, neste caso, ocorre adsorção preferencial do enxofre e dos 

nitrogênios sobre os substratos de ouro e prata respectivamente. 

Para confirmar essas hipóteses, foram realizados cálculos usando DTF 

assumindo as interações citadas acima. As geometrias otimizadas obtidas pelo 

método DFT estão apresentadas na Figura 20. 

Ametrina_Ag 

(a)  

Ametrina_Au 

(b)  

Figura 20. Geometrias otimizadas da ametrina (a) adsorvida sobre prata e (b) adsorvida 

sobre ouro, obtidas pelo método DFT. 

 

Com os resultados obtidos por cálculos foi possível determinar os sítios de 

adsorção da ametrina para os diferentes substratos utilizados. As atribuições dos 

modos vibracionais da ametrina adsorvida sobre Ag e Au são apresentadas na 

tabela 6.  
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Tabela 6. Valores experimentais e teóricos de freqüência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais da ametrina. 

 
  

Raman 
Raman 
Calculado 

SERS Ag SERS Au 
Ametrina-Au 
Calculado 

Ametrina-Ag 
Calculado 

Atribuição 

415 435 439  417 421 (CNC) + (CSC) 
552 545 540 617 598 546 (NH) 

647 652 602 660 665 661 
(CS)+(NC)  fora do plano do 

anel 
689 699   670 698 (S-CH3) 
722 737 713 720 733 727 (NC) fora do plano do anel 

800 798 798 781 808 809 
(NC) fora do plano do anel + 

(CH3) 
841 853 854  851 858 (CC) 

883 898   880 898 
(NC)anel + (CS) + 

(CH3) 
928 937  910 906 938 (NC)anel + (CS) 
964 953  946 951 953 (NC)anel 
999 986 1009 1002 983 982 (CH3) + (NC)anel 

1066 1095   1080 1097 
(NC)anel + (NH) 

+(CH3) 
1130 1142 1132 1133 1142 1147 (C-C) 
1176 1186  1161 1186 1184 (CC) + (CH3) 
1232  1239 1236    
1271 1290 1279 1284 1277 1274 (NC)anel + (NH) 

1312  1308 1318 1319 1313 
(NC)anel + (CH) + 

(NH) 

1341 1376 1345 1362 1368 1374 
(NC)anel + (CH) + 

(NH) 

1405 1407 1396 1389 1399 1405 
(NC)anel + (CH) + 

(NH) 
1450 1445 1454 1428 1458 1448 (NH) + (NC) + (CH2) 
1545 1567 1533 1519 1530 1586 (NC)anel + (NH) 

 1623  1665 1654 1603 
(NC) + (NC)anel + 

(NH) 
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3.1.3. Conclusões parciais 
 

Nesta etapa investigamos a afinidade da ametrina, da simazina e da atrazina, 

herbicidas da família da s-triazina, em relação a diferentes nanoestruturas 

explorando sua afinidade específica por nanopartículas constituídas por diferentes 

metais. Nossos resultados mostraram que, enquanto a simazina e a atrazina 

apresentaram o mesmo padrão espectral quando nanocubos de ouro foram 

utilizados como substratos SERS, mudanças espectrais importantes foram 

observadas quando os espectros foram obtidos utilizando os nanofios de prata. 

Estas diferenças podem ser explicadas com base em suas geometrias de adsorção 

sobre Au e Ag, que foi corroborado com cálculos DFT. Os dados aqui apresentados 

mostraram que tanto a simazina quanto atrazina interagiram com o Au via posição 

N3 do anel triazínico. Já quando utilizamos os nanofios de prata como substrato 

SERS, verificamos que a simazina adsorve via N3 do anel, enquanto a atrazina 

adsorve via  N5 do anel triazínico. Assim, verificamos que os nanofios de prata 

mostraram boa seletividade como substratos para a detecção de SERS de simazina 

e a atrazina.  

O conhecimento da interação adsorbato–substrato é importante para o uso de 

SERS como uma ferramenta analítica. Isso ficou evidente no estudo da ametrina, 

onde observamos que a adsorção ocorre de maneira seletiva quando se muda a 

composição do substrato. Quando os nanobastões de ouro foram utilizados como 

substrato SERS observamos que sua adsorção se deu através do átomo de enxofre, 

já para nanocubos de Ag, sua adsorção se deu através dos átomos de nitrogênio. 

Essas variações podem ser explicadas pelas afinidades do enxofre pelo ouro e dos 

átomos de nitrogênio pela superfície de prata. Os resultados aqui apresentados 
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demonstram que a escolha adequada do substrato metálico pode desempenhar um 

papel importante em termos de seletividade para a análise de misturas contendo 

substâncias estruturalmente semelhantes. 

 

3.2. Estudo do desempenho do substrato SERS na análise do herbicida 
organoclorado ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D). 

 

3.2.1. Estudo do ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) sobre diferentes 
substratos 

 

Com o objetivo de investigar a influência do substrato sobre o espectro SERS 

de um composto organoclorado, usamos três classes de materiais com geometria e 

tamanho controlados no estudo do 2,4-D: nanocubos de Ag e nanobastões de Au. 

As imagens MEV dos nanocubos de Ag e nanobastões de Au foram apresentadas 

na Figura 17. 

A seguir temos os espectros do 2,4-D obtidos sobre dois desses substratos, 

nanobastões de ouro e nanocubos de prata, e o respectivo espectro Raman normal 

do 2,4-D (Figura 21). 
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Figura 21.  Espectros SERS do 2,4-D (solução aquosa 3,3x10-7 molL-1) obtidos sobre (a) 

nanobastões de Au; (b) nanocubos de Ag;  (c) espectro Raman do herbicida sólido. 0 = 

632,8 nm. 

 

O espectro SERS do 2,4-D obtido sobre os nanobastões de ouro é similar ao 

espectro Raman normal desse composto. Isso sugere que há fraca interação entre o 

analito e a superfície das nanopartículas de ouro, sugerindo uma adsorção 

predominantemente física. De fato, os resultados de cálculos obtidos pelo método 

DFT sugerem que a adsorção do 2,4-D sobre as nanopartículas de ouro ocorre 

apenas por um átomo de oxigênio do grupo carboxilato (Figura 22). Entretanto, o 

espectro SERS do 2,4-D obtido sobre os nanocubos de prata apresenta variações 

significativas nas frequências e intensidades relativas das bandas observadas, 

comportamento característico de um processo de quimisorção. As bandas 

observadas no espectro Raman normal em 412, 839 e 1112 cm-1 são atribuídas aos 

modos vibracionais envolvendo ligações C-Cl. Pode-se observar intensificação e 
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deslocamento dessas bandas no espectro SERS para 436, 800 e 1178 cm-1, 

sugerindo aproximação dos átomos de cloro com a superfície dos nanocubos de 

prata. Além disso, ocorre intensificação da banda em torno de 1623 cm-1, atribuída 

ao estiramento C-C do anel, sugerindo uma geometria de adsorção vertical com o 

plano do anel perpendicular à superfície. Diferentemente do observado para o 

espectro SERS sobre ouro, os resultados de cálculos obtidos pelo método DFT 

sugerem que a adsorção do 2,4-D sobre as nanopartículas de prata ocorre através 

dos dois átomos de oxigênio do grupo carboxilato (Figura 22). Valores experimentais 

e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos modos vibracionais do 2,4-D 

estão apresentados na tabela 7. 

 

(a) 2,4-D_Ag 

 

(b) 2,4-D_Au 

 

Figura 22.  Geometrias otimizadas do 2,4-D (a) adsorvido sobre prata e (b) adsorvido sobre 

ouro, obtidas pelo método DFT. 
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Tabela 7. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais do 2,4-D. 

Raman 
Raman 

Calculado 
SERS Ag SERS Au 

2,4D-Au 
Calculado 

2,4D-Ag 
Calculado 

Atribuição 

320    336 308 (CC)anel + (COO-
metal) 

356    346 346 (CC) fora do plano do anel 
391 385 422 391 400 389 (COC) + (CCl) 
412 408 436 410  410 (CC)anel + (C-Cl) 
456 454   453 456 (CC) fora do plano do anel 
561 557   570 562 (COC) + (CC) 
594 575 592 563 576 574 (CC) fora do plano do anel 
646 668  649 662 662 (CC)anel + (C-Cl) 
718 756  758 710 709 (COO-) + (CC)anel 
839 860 800 838 863 865 (CC)anel + (C-O) + (C-Cl) 
894 886   943 956 (C-COO-) 
1026 1065   1062 1063 (CC)anel + (CO) 
1053 1100   1090 1092 (CC)anel + (CO) + (CH)anel 
1112 1119 1178 1105 1116 1117 (CC)anel + (C-Cl) 
1162 1174  1153 1171 1173 (CH)anel 
1229 1270  1218 1273 1268 (CH2) 
1260 1274  1264 1281 1274 (CH)anel + (CO) 
1310 1318  1308 1323 1318 (CC)anel 
1396 1377 1372 1388 1382 1361 (CH2) 
1446 1410  1446  1428 s(COO-) + (CC) + (CH2) 
1530 1511   1510 1511 (CC)anel + (CH2) + (CH)anel 
1585 1604 1592 1585  1590 as(COO-) + (CC)anel 
1595 1623 1623 1618 1602 1601 (CC)anel + as(COO-) 
1673     1623 (CC)anel 
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3.2.2. O efeito SERS como instrumento de análise quantitativa 
 

Um dos grandes desafios para a aplicação do efeito SERS como ferramenta 

analítica é a construção de substratos que sejam reprodutíveis em termos de 

respostas lineares em função da concentração. O controle sobre parâmetros como 

geometria, sensibilidade e reprodutibilidade em termos de intensificação do sinal é 

extremamente difícil. Neste sentido, poucos trabalhos descrevem curvas de 

calibração ou que utilizam SERS como ferramenta analítica quantitativa.77 

Nessa parte de nosso trabalho buscamos construir um substrato SERS 

relativamente simples, fácil de fazer e que apresentasse boa intensificação em 

termos de sinal SERS. O procedimento adotado foi a construção de um substrato 

formado por duas camadas, ou seja, o substrato é preparado pela redução química 

de sal de ouro sobre uma superfície de vidro recoberta com partículas coloidais de 

ouro. A primeira etapa consiste na síntese da solução de ouro coloidal. Essas 

partículas são então depositadas sobre a superfície de vidro tratada com organo-

alcoxissilanos e em seguida faz-se a deposição de uma segunda camada metálica 

por meio de redução química de sal de ouro sobre o filme de nanopartículas 

coloidais. A Figura 23 mostra a imagem de microscopia eletrônica de varredura do 

substrato assim preparado. Pode-se observar a presença de nanopartículas de ouro 

com distribuição de tamanhos entre 40 e 100 nm, e geometria adequada para sua 

utilização como substrato SERS na região do visível.   
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Figura 23. Microscopia eletrônica de varredura do substrato SERS constituído de duas 

camadas. 

 

3.2.2.1. Construção da curva de calibração: variação da intensidade SERS em 
função da concentração do (CV) e do 2,4-D. 

 

O próximo passo foi determinar o limite de detecção do substrato 

considerando-se inicialmente o CV. Para isso, soluções aquosas de CV com 

concentrações na faixa entre 10-3 e 10-10 molL-1
 foram preparadas. Para cada uma 

das amostras obtivemos espectros de cinco regiões distintas do substrato a fim de 

obter uma média representativa das intensidades das bandas. Os resultados obtidos 

para cada concentração estão apresentados na tabela 8. 
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Tabela 8.  Intensidade SERS (contagens por segundo) do modo em 1170 cm-1 do CV sobre 

o substrato SERS-ativo para cada concentração de CV com seus respectivos valores de 

desvio-padrão (s). 

Concentração 

(molL-1) 

1 2 3 4 5 Média 

 

s % 

1,0x10-3 372 385 351 358 362 365,6 13,2 3,6 

1,0x10-4 270 250 248 238 230 247,2 15,1 6,1 

1,0 x10-5 215 220 178 189 195 199,4 17,7 8,9 

1,0x10-6 163 170 182 172 179 173,2 7,5 4,3 

1,0x 10-7 78 88 114 108 99 97,4 14,6 15,0 

1,0x10-8 15 24 76 58 78 50,2 29,3 58,4 

1,0x10-9 10 14 68 79 66 47,4 32,7 69,0 

1,0x10-10 67 8 5 89 78 49,4 39,9 80,8 

 

Podemos verificar que nestas condições, o limite detectado foi de 10-10 molL-1. 

Consideramos esse valor bastante satisfatório, pois está dentro dos limites utilizados 

em estudos de espectroscopia de única molécula (single-molecule spectroscopy). 

Após determinar o limite de detecção do substrato, nosso próximo passo foi 

verificar a variação da intensidade em função da concentração. Para isso 

construímos um gráfico relacionando a intensidade relativa do modo vibracional em 

1170 cm-1 e o logaritmo da concentração de CV, mostrado na Figura 24. 
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Figura 24. Variação da intensidade relativa SERS do modo em 1170 cm-1 do CV em relação 

ao log da concentração do CV em solução. 

 

Podemos observar duas regiões distintas na curva acima. A primeira 

correspondente à faixa de concentrações entre 1,0 x 10-8 e 1,0 x 10-10 molL-1  e a 

segunda correspondente a concentrações entre 1,0 x 10-3 e 1,0 x 10-8 molL-1. 

Observamos pouca variação da intensidade em função da concentração na faixa de 

concentração entre 1,0 x 10-8 e 1,0 x 10-10 molL-1. Como nessas condições o número 

de moléculas por área é relativamente baixo, dificilmente observam-se espectros 

reprodutíveis. Isso explica o fato de observamos pouca variação da intensificação 

em função da concentração e torna essa região imprópria para realização de 

medidas quantitativas. Entretanto, pode ser utilizada para análises qualitativas de 

traços de substâncias.  

Por outro lado, a segunda região (entre 1,0 x 10-3 e 1,0 x 10-8 molL-1)  é 

conhecida como região SERS-médio, na qual os espectros obtidos são médias 

representativas. Como podemos observar, existe uma linearidade, e as intensidades 
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são diretamente proporcionais às concentrações com coeficiente de correlação em 

0,99.  

Diante da alta sensibilidade do substrato, estendemos nossos estudos para 

outras classes de compostos. Seguindo a mesma metodologia utilizada para 

obtenção das curvas de calibração para o CV, buscamos verificar o limite de 

detecção do substrato para uma substância de interesse ambiental. Apresentamos a 

seguir os resultados obtidos no estudo do herbicida organoclorado ácido 2,4- 

diclorofenoxiacético (2,4-D).  

Preparamos soluções aquosas de 2,4-D com concentrações entre 1,0 x 10-3 e 

1,0 x 10-10 molL-1. Para cada uma das amostras obtivemos espectros SERS de cinco 

regiões distintas (do substrato) a fim de obter uma média representativa das 

intensidades das bandas. A variação da intensidade SERS do modo em 1242 cm-1 

do 2,4-D sobre o substrato SERS-ativo para cada concentração com seus 

respectivos valores de desvio padrão estão apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9.   Intensidade SERS (contagens por segundo) do modo em 1242 cm-1 do 2,4-D 

sobre o substrato SERS-ativo para cada concentração com seus respectivos valores de 

desvio-padrão (s). 

Concentração 

(molL-1) 

1 2 3 4 5 Média s % 

1,0x10-3 980 1036 1054 1059 1060 1037,8 33,7 3,2 

1,0x10-4 1006 920 931 952 994 960,6 38,0 4,0 

1,0x10-5 795 829 802 768 777 794,2 23,7 3,0 

1,0x10-6 492 518 562 536 512 524,0 26,4 5,0 

1,0x10-7 420 434 460 472 452 447,6 20,7 4,6 

 

Podemos verificar que nestas condições o limite mínimo detectado foi da 

ordem de 1,0x10-7 molL-1. Esse valor revela o elevado potencial do substrato para 
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aplicações analíticas em amostras reais. Observamos também boa linearidade entre 

sinal Raman e concentração, como mostra a Figura 25.Diante desses resultados, 

podemos concluir que o substrato preparado e caracterizado é adequado para 

realizar medidas quantitativas para o herbicida investigado com elevada 

sensibilidade. 

 

 

Figura 25. (A) Variação da intensidade relativa SERS do modo em 1242 cm-1 do 2,4-D em 

relação ao logaritmo da concentração em solução (entre 1,0 x 10-3 e 1,0 x 10-7 molL-1); (B) 

Espectros SERS em diferentes concentrações do 2,4-D obtidos a partir do substrato SERS-

ativo. 
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3.2.2.2. Conclusões parciais  
 

Nesta etapa usamos três classes de materiais (nanocubos de Ag, 

nanobastões de Au e o substrato formado por bi-camadas) com geometria e 

tamanho controlados com o objetivo de investigar a influencia do substrato sobre o 

espectro SERS dos compostos 2,4-D e CV, em análises químicas qualitativas e 

quantitativas com alta sensibilidade, buscando correlacionar mecanismos de 

intensificação SERS e propriedades das nanoestruturas metálicas.  

 O substrato SERS denominado bi-camada mostrou excelente desempenho 

SERS na detecção do 2,4-D em diferentes concentrações (1x10-3 a 1x 10-7 mol L-1). 

Observou-se um comportamento linear do sinal Raman versus o logaritmo da 

concentração para o 2,4-D e o CV, indicando alta reprodutibilidade da resposta 

SERS.  

Já para os nanocubos de Ag e os nanobastões de Au, observou-se que o 2,4-

D adsorve sobre as suas superfícies de maneira distinta. Com base em cálculos DFT 

e espectros SERS, sugere-se que o 2,4-D interage fracamente com a superfície do 

ouro, por meio de um processo de fisissorção. Por outro lado, na superfície Ag, 

observou-se que o 2,4-D adsorve de maneira bem orientada, com geometria de 

adsorção vertical, com o plano dos anéis perpendicular à superfície do metal. 
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3.3. Compostos organosforados utilizando nanocubos de Ag como substrato 
SERS. 

 

Embora compostos organofosforados sejam extensamente usados como 

pesticidas e herbicidas, a investigação SERS dessa classe de compostos é rara.  

Isso de deve, principalmente, às dificuldades em obter espectros SERS desses 

compostos, pois estes apresentam baixa afinidade por nanoestruturas metálicas, 

baixa secção de choque Raman e, principalmente, podem sofrer decomposição 

fotocatalítica, devido à exposição ao laser durante a obtenção dos espectros.  

Nesta parte de nosso trabalho foram estudados compostos da classe dos 

organofosforados com diferentes grupos funcionais (P=O e P=S) utilizando 

nanocubos de prata como substrato SERS. Os nanocubos de prata com largura de 

aresta ca. 100 nm sintetizados utilizando-se a metodologia de síntese conhecida 

como a “síntese do poliol”44,45 apresentados na  Figura 17. 

Os compostos estudados incluem o dimetil-metilfosfonato (DMMP), o-etil-

metilfosfonotioato (EMPT) como moléculas modelo, assim como o triclorfon (dimetil 

2,2,2-tricloro-1-hidroxietilfosfonato) e o glifosato (N-(fosfonometil)glicina).  

O triclorfon é um inseticida organofosforado comum que atua como inibidor de 

colinesterase, alterando o comportamento do organismo, sendo frequentemente 

detectado em águas superficiais em campos agrícolas.78 Já o glifosato controla 

ervas daninhas inibindo a síntese de aminoácidos aromáticos necessários para a 

formação de proteínas essenciais para os vegetais, sendo um dos herbicidas mais 

usados no mundo.79,80   
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3.3.1. Estudos SERS 
 

As atribuições vibracionais dos espectros foram feitas comparando os 

espectros dos sólidos, os espectros SERS e os seus respectivos espectros 

calculados usando DFT. Buscamos caracterizar os sítios de interação das moléculas 

com a superfície metálica com base nas variações observadas nos espectros SERS. 

 

3.3.1.1. Compostos modelo: DMMP e EMPT  
 

Como compostos modelo foram escolhidos o metilfosfonato (DMMP) e o-etil-

metilfosfonotioato (EMPT), por possuírem grupos funcionais P=O e P=S, 

respectivamente. 

 

a) DMMP  
 

Pode-se observar no espectro Raman normal do DMMP apresentado na 

Figura 26a, que as bandas mais intensas encontram-se em 500 cm-1, 710 cm-1 e 

1240 cm-1, sendo atribuídas aos modos (PO3), ((P-CH3) + (P-O) + (P-O-CH3) e 

((P=O) + umb(CH3)), respectivamente. Contudo, no espectro SERS observa-se que 

as intensidades relativas dessas bandas  diminuem drasticamente. Por outro lado, 

no espectro SERS observa-se intensificação da banda em torno de 1000 cm-1, 

atribuída ao modo (P=O) + (CH3). A intensificação dessa banda está relacionada à 

adsorção do DMMP na superfície do nanocubo de Ag. Isso fica mais evidente ao 

compararmos os espectros experimentais com os teóricos, obtidos com cálculos 

DFT. Podemos observar uma banda intensa em torno de 1110 cm-1 no espectro 

calculado para a DMMP adsorvido em prata. Já no espectro experimental, essa 
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mesma banda é observada em torno de 1000 cm-1. Essa discrepância entre os 

valores de frequência está relacionada ao fato de que o cálculo não descreve as 

ordens das ligações P-O e P=O de maneira adequada. 

Observa-se ainda que os modos envolvendo a ligação P-O  (673 cm-1) são 

subestimados em comparação aos os valores experimentais, enquanto aqueles 

envolvendo a ligação P=O (1110 cm-1) são superestimado (tabela 10).  

Tais mudanças espectrais sugerem uma geometria de adsorção do DMMP 

em prata envolvendo a adsorção da molécula através do átomo de oxigênio da 

ligação P=O, como mostrado na Figura 27. 

 

 

Figure 26. (a) Espectro Raman de DMMP sólido (inferior) e espectro SERS de 3,3 x 10-7 mol 

L-1 DMMP em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 632,8 nm; (b) espectros 

calculados do DMMP livre (inferior) e considerando a adsorção de DMMP em um átomo de 

Ag através do grupo metóxi (DMMP-Ag) (superior). 
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Figura 27. Geometria otimizada do DMMP adsorvido sobre prata. 

 

Tabela 10. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais do DMMP e Ag-DMMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) EMPT  
 

A Figura 28(a) mostra o espectro SERS do EMPT obtido com os nanocubos 

de Ag e o respectivo espectro obtido do EMPT sólido. A principal diferença 

observada ao comparar o espectro SERS com o espectro Raman do sólido é a 

separação da banda em torno de 593 cm-1 (espectro Raman) para 553 e 601 cm-1 no 

Raman 
DMMP 

Calculado 
SERS 

Ag 
DMMP-Ag 
Calculado 

Atribuição tentativa 

466 446 437 446 (P-O-CH3) 

500 479 503 455 (PO3)umbrella 

710 664 712 673 
(P-CH3) + (P-O)+ 

( P-O-CH3) 

788 737 760 763 as(O-P-O) 

819 771 800 796 (P-CH3) 

895 889 907 897 (CH3) 

-- -- 1000 1110 (P=O) + (CH3) 

1028 1014 1030 1030 
(O-CH3)+ as(O-P-

O) 

1057 1044 -- 1047 (O-CH3)+ s(O-P-O) 

1179 1156 1177 1152 (CH3) 

1240 1203 1205 -- (P=O) + (CH3) 

1419 1413 -- 1409 (CH3) 

1464 1454 -- 1448 (CH3) 
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espectro SERS. Na Figura 28(b) têm-se os espectros calculados para o EMPT livre e 

adsorvido sobre Ag, considerando-se duas possibilidades.  

Para o cálculo do espectro teórico da molécula adsorvida consideraram-se 

duas espécies de adsorção. No primeiro caso, considerou-se a interação da forma 

desprotonada do EMPT sobre os nanocubos e observou-se deslocamento da banda 

em torno de 575 cm-1 (P=S + O-P-O) para 512 cm-1. Esse deslocamento sugere que 

o aumento da ordem de ligação P=O provoca uma diminuição da ordem de ligação 

P=S. Por outro lado, esse resultado não explica o surgimento da banda em 601 cm-1 

no espectro de SERS. Por isso sugerimos que as duas formas possíveis de 

adsorção, envolvendo a molécula desprotonada e neutra, ocorram simultaneamente. 

 

Figura 28. (a) Espectro Raman do EMPT sólido (inferior) o espectro SERS de 3,3 x 10-7 mol 

L-1 EMPT em nanocubos de Ag (superior) obtidos em λexc.= 632,8nm; (b) espectros 

calculados do EMPT livre e considerando a adsorção de EMPT-Ag em um átomo de Ag e a 

soma dos espectros calculados considerando-se as duas espécies possíveis de adsorção 

(EMPT-Ag + EMPT-OH-Ag). 
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Figura 29. Geometrias otimizadas considerando duas possíveis geometrias de adsorção: (a) 

forma desprotonada e (b) forma neutra.  

 

Na Figura 28(b) é mostrada a soma dos espectros calculados considerando-

se as duas espécies possíveis de adsorção. Observa-se que uma banda aparece 

em torno de 527 cm-1, em maior número de onda, e outras bandas são ligeiramente 

modificadas, reforçando nossa hipótese. As bandas observadas, bem como a 

atribuição vibracional realizada com base nos cálculos DFT estão resumidas na 

tabela 11. 

 

Tabela 11. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais do EMPT. 

Raman 
EMPT 

Calculado 
SERS 

Ag 
EMPT -Ag 
Calculado 

Atribuição 
Tentativa 

450 431 455 436 (C-P-O) 

593 575 553 512 (P=S) + (O-P-O) 

-- -- 601 -- (P=S) + (O-P-O) 

758 750 753 712 (P-CH3) 

789 791 784 737 (P-O) + (CH3) 

872 894 882 882 (CH3) 

1032 1021 1025 1026 (OH) + (O-C)  

1097 1087 1099 1091 (C-C) + (CH3) 

1287 1264 1292 1263 (CH3) 

1409 1411 1407 1410  (CH3) + (CH3) 

1454 1453 1450 1453 (CH3) 
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3.3.1.2. Pesticidas: triclorfon e glifosato 
 

a)Triclorfon  
 

Podemos observar na Figura 30(a) o espectro SERS do triclorfon obtido com 

os nanocubos de Ag e espectro Raman do triclorfon sólido. Já na Figura 30(b) 

apresentamos os seus respectivos espectros calculados através de DFT. As bandas 

observadas, bem como a atribuição vibracional realizada com base nos cálculos 

DFT estão resumidas na tabela 12.  

 

 

Figura 30. (a) Espectro Raman de TCF sólido (traço inferior) e espectro SERS de 3,3 x 10-7 

mol L-1 TCF em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 632,8 nm; (b) espectros 

calculados do TCF livre e considerando a adsorção de TCF em um átomo de Ag (TCF–Ag). 

 

As bandas mais intensas no espectro SERS em torno de 610 cm-1, 773 cm-1, 

997 cm-1 e 1175 cm-1 são atribuídas aos seguintes modos vibracionais  (P=O), (C-

Cl), (C-C)  e  (CH3) + (P=O) respectivamente. 

Como podemos observar, ocorre intensificação de modos vibracionais 

envolvendo os grupos P=O e C-Cl. Isso sugere que estes grupos estão envolvidos 
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na adsorção da molécula. Ou seja, a comparação entre o espectro SERS e o 

espectro calculado através de DFT sugere que o triclorfon adsorve sobre os 

nanocubos de Ag através do grupo P=O  com os átomos de cloro próximos a 

superficie, conforme mostrado na Figura 31. 

 

Figura 31. Geometria otimizada do TCF adsorvido sobre prata obtida pelo método DFT. 

 

Tabela 12. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais do triclorfon. 

Raman 
TCF 

Calculado 
SERS Ag 

TCF-Ag 
Calculado 

Atribuição Tentativa 

438 418 438 417 (C-Cl) + (P=O-C) 
470 455 451 458 (O-P=O) 
531 515 517 524 (P=O3) 
--- --- 562 547 (CCl) + (C-P) 

618 645 610 682 (C-Cl) + (P-C) + (O-H) 
718 734 729 736 (P=O) + (C-Cl) 
783 763 773 763 (C-Cl) + (C-C-P) 
826 782 --- 794 (C-Cl) + (OH) + (C-P) 
850 802 --- 809 (P-O) + (O-CH3) + (C-OH) 
1018 978 997 966 (C-C) + (OH) 
1085 1061 1085 1067 (C-OH) 

  1175 1132 (CH3) + (P=O) 
1181 1158 --- --- (CH3) 
1185 1171 1193 1173 (OH) + (CH) 
1233 1229 --- --- (OH) + (CH) + (P=O) 
1292 1284 1310 1262 (CH) + (OH) 
1381 1337 1360 1346 (CH) + (OH) 
1449 1444 --- 1447 (CH3) 
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b)Glifosato 
 

Podemos observar na Figura 32 o espectro SERS do glifosato obtido a partir 

de uma suspensão de nanocubos de Ag, o espectro Raman do herbicida sólido e os 

respectivos espectros teóricos utilizando cálculos DFT. Podem-se notar diferenças 

significativas entre o espectro SERS e o espectro do glifosato sólido.  

 

 

Figura 32. (a) Espectro Raman de glifosato sólido (traço inferior) e o espectro SERS de 3,3 

x 10-7 mol L-1 glifosato em nanocubos de Ag (traço superior) obtidos em λexc. = 632,8 nm; (b) 

espectros calculados do glifosato livre e considerando a adsorção do glifosato em um átomo 

de Ag (glifosato–ânion-Ag e glifosato-zwitterionica-Ag). 

 

Figura 33. Geometrias otimizadas do glifosato adsorvido sobre prata nas formas (a) 

aniônica e (b) zwitteriônica. 
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O equilíbrio ácido-base do glifosato em solução envolve várias espécies, 

sendo bastante razoável que mais de uma espécie possa adsorver na superfície dos 

nanocubos. Cálculos teóricos sugerem que há adsorção tanto da espécie aniônica 

como da espécie zwitteriônica (Figura 33). Os principais modos vibracionais 

correspondentes à atribuição do ânion glifosato baseado em cálculos DFT estão  

mostradas na tabela 13. A atribuição vibracional da espécie zwitteriônica (não 

mostrada na tabela) é semelhante, sendo a principal diferença associada ao modo 

vibracional envolvendo (NH2
+), observado em 1619 cm-1.  

Comparando os espectros Raman e SERS, observam-se variações nas 

intensidades relativas, particularmente, diminuição da intensidade da banda em 

torno de 1037 cm-1, atribuída ao modo νs(PO2) e um aumento das bandas em torno 

de 1178 e 1375 cm-1, atribuídas a modos vibracionais que  envolvem (CH2). Essas 

variações estão de acordo com a adsorção de espécies aniônicas (Figura 32b) onde 

os espectros calculados mostram o desaparecimento das bandas em torno de 1029 

cm-1 e surgimento de bandas em torno de 1189 e 1349 cm-1. Outra evidência de 

adsorção das espécies aniônicas é o deslocamento da banda em torno de 1767 cm-1 

atribuída ν(C=O). No espectro calculado observa-se que ela aparece em torno de 

1762 cm-1. Por outro lado, observa-se no espectro de SERS a intensificação de duas 

bandas em torno de 1619 e 1590 cm-1, que não estão presentes nos espectros 

Raman calculados da espécie aniônica. A banda em 1619 cm-1, atribuída a (NH2
+), é 

uma indicação de que existe a co-adsorção da espécie zwitteriônica. 

 

 

 



112 
 

Tabela 13. Valores experimentais e teóricos de frequência Raman, SERS e atribuição dos 

modos vibracionais do glifosato (em suas formas neutra e aniônica). 

Raman 
(cm-1) 

Calculado 
forma iônica 

(cm-1) 

SERS sobre 
nanocubos 

de Ag (cm-1) 

Forma 
aniônica -Ag 
Calculado 

(cm-1) 

Atribuição Tentativa 

455 438 438 457 (CH2) + (OH)  

484 488 --- 506 
(OH) + (CH2) + 

(PO2) 

506 545 525 551 (OH) + (CH) 

573 582 525 587 (OH) + (OH-C=O) 

--- 718 731 710 (NH) + (C-P) 

774 781 762 788 
(NH) + (CH2) + 

(P-OH) 

863 859 808 839 
(CH2) + (NH) + 

(C-C) 

--- --- 916 880 (CH2) 

992 968 --- --- (CH2) + (OH) 

1037 1029 994 1007 s(PO2) + (OH) 

1081 1047 --- 1048 (C-N) + (C-OH) 

1197 1181 1178 1189 (CH2) + (OH) 

1238 1230 --- 1234 (CH2) 

--- 1245 1296 1264 (CH2) 

--- 1337 1375 1349 (CH2) +(C-C)  

1425 1426 --- 1427 (CH2) 

1433 1443 1440 1447 (CH2) 

1566 --- 1590 --- --- 

--- --- 1619 1619 (NH2
+) 

1732 1737 1767 1762 (C=O) 

 
 
3.3.2. Bandas SERS marcadoras para os compostos organofosforados 
estudados 
 

O passo seguinte foi agrupar os resultados obtidos para cada espécie a fim 

de determinarmos o conjunto de bandas marcadoras para cada composto e as 

frequências vibracionais dos principais grupos funcionais. Esses dados são 

reportados na tabela 14. 
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Tabela 14. Principais bandas marcadoras para os compostos organofosforados estudados. 

Composto Bandas SERS 
características 

Atribuições Tentativas 

DMMP (P=O) 712 cm-1 
1000 cm-1 

(P-O)+ (P-C)  +(P-O-C) 
(P=O) + (CH3)   

EMPT (P=S) 601 cm-1 

753 cm-1 

1099 cm-1 

(0-P-O) + (P=S) 
(P-CH3)   

(C-C) + (CH3) 
Triclorfon (P=O) 610 cm-1 

773 cm-1 

997 cm-1 

(C-Cl)+ (P-C) + (OH) 
(C-Cl) + +(C-C-P) 
(C-C) + (OH) 

Glifosato 916 cm-1 
1178 cm-1 
1375 cm-1 

(CH2) 
(CH2) + (OH) 
(CH2) +(C-C) 

 

Podemos observar que os conjuntos de bandas que apresentam maior 

intensificação nos espectros SERS estão em frequências diferentes para cada 

composto investigado, apesar da semelhança entre suas estruturas. Neste sentido, 

sugere-se a possibilidade de distinguir em uma mistura, utilizando a técnica SERS, 

as espécies presentes. Essa metodologia poderá ser aplicada para identificar tantos 

as moléculas em matrizes contento substâncias de outras classes como em matrizes 

contendo misturas de compostos organofosforados através de técnicas de 

espectroscopia vibracional. 

 

3.3.3. Conclusões parciais 
 

Nanocubos de prata foram utilizados com êxito como substratos SERS no 

estudo de compostos organofosforados, apresentando alta sensibilidade e 

seletividade. O uso da técnica SERS como ferramenta analítica requer a 

interpretação dos espectros SERS das espécies adsorvidas sobre o substrato. Para 

estabelecer correlações entre morfologia, composição química das nanoestruturas e 

os mecanismos de adsorção das diferentes moléculas sobre os nanocubos de Ag, 
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utilizamos cálculos DFT tanto para as moléculas livres como para as interações 

adsorbato-nanopartícula possíveis. Várias possibilidades de adsorção foram 

consideradas permitindo identificar a configuração que apresentasse melhor 

concordância como os resultados experimentais. Assim, o uso dos cálculos 

possibilitou o melhor entendimento dos processos de adsorção entre as 

nanoestruturas metálicas e as substancias de interesse, possibilitando a 

identificação dos sítios de ligações entre os compostos organosfosforados e os 

nanocubos de Ag. A comparação entre os espectros SERS experimentais e 

resultados de cálculos DFT mostrou que o DMMP (que possui grupo funcional P=O) 

interage com a superfície de Ag, principalmente, através do átomo de oxigênio da 

ligação P=O, enquanto para EMPT (que possui grupo funcional P=S) os resultados 

sugerem adsorção de duas espécies: uma neutra e uma desprotonada, envolvendo 

principalmente o grupo P=S. Já para os pesticidas, observou-se que adsorção do 

triclorfon envolve átomos de oxigênio da ligação P=O e átomos de cloro, enquanto 

para o glifosato, observou-se que tanto a espécie aniônica quanto a zwitteriônica 

estão adsorvidas na superfície dos nanocubos de Ag. A atribuição das bandas mais 

intensas das moléculas investigadas, que no espectro SERS estão relacionadas 

com o sítio molecular envolvido na interação com a superfície, permite a 

identificação do mecanismo de adsorção, e a compreensão das variações 

observadas entre os espectros SERS e Raman normal, sendo muito importante para 

o uso da técnica SERS como ferramenta analítica na investigação de moléculas de 

interesse ambientais. 

 

 



115 
 

3.4. Nanotubos Bimetálicos: Síntese e Aplicações como Substratos SERS. 
 

Nanoestruturas bimetálicas contendo interiores vazios e paredes ultrafinas 

representam uma classe atrativa de materiais, pois permitem a obtenção de maiores 

áreas superficiais em comparação a seus análogos sólidos e também a combinação 

de propriedades dos metais. Neste sentido, buscamos sintetizar nanotubos porosos 

formados por Ag_Au através de uma reação de substituição galvânica entre HAuCl4 

e nanofios de Ag, seguido pela sua aplicação como substratos SERS para a 

detecção de moléculas de interesse ambiental. 

Os nanofios de Ag foram obtidos através do método poliol, discutido 

anteriormente. A reação de substituição galvânica é um processo redox no qual a 

diferença no potencial de redução entre um metal (template de sacrifício) e íons de 

outro metal presentes em solução constitui a força direcionadora da reação.81,82  

A Figura 34 mostra as imagens dos nanofios de prata usados como 

precursores e dos nanotubos de Ag_Au obtidos através do procedimento descrito.  

 



116 
 

 

Figura 34. Imagens MEV de (A) nanofios de prata, (C, D) nanotubos de Au_Ag. (B) Imagens 

MET nanotubos de Au_Ag , obtidos via a reação de substituição galvânica entre nanofios de 

Ag e AuCl4
-. 

 

Quando uma nanoestrutura sólida de prata é refluxada na presença de um sal 

de ouro, transforma-se em uma nanoestrutura bimetálica com o interior oco. Neste 

caso, a nanoestrutura de prata serve não apenas como fonte de elétrons (agente 

redutor), mas também como molde sobre o qual o ouro se deposita. Observa-se que 

o produto de tal reação apresenta interior vazio com tamanho e morfologia 

uniformes.83 Os nanotubos apresentaram largura de 122 nm, o que corresponde a 

um aumento de aproximadamente 32 nm em relação aos nanofios (espessura de 

camada em torno de 16 nm). 

Os espectros UV-VIS (Figura 35) mostraram o deslocamento da banda 

associada a frequência de localized surface plasmon resonance (LSPR)  de 396 nm 

para 530 nm (comparando-se nanofios de Ag e nanotubos de Au_Ag). 
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Figura 35. Espectros de extinção dos nanofios de Ag (linha preta) e nanotubos Ag_Au (linha 

vermelha). Os espectros foram obtidos a partir de suspensões aquosas contendo as 

respectivas nanoestruturas. 

 

Esse resultado está de acordo com o esperado para a dependência do LSPR 

com respeito à morfologia vazia e presença de Au nos produtos.84 Neste caso, os 

átomos de prata da nanopartícula utilizada como molde se difundem no retículo do 

ouro e forma-se assim uma partícula de natureza bimetálica.85  

Os nanotubos bimetálicos são constituídas de 44,3% de Ag e 55,7% de Au 

(em massa), conforme podemos observar no espectro EDS (Figura 36).  

 

 

Figura 36. Espectro EDS e análise elementar de nanotubos Ag_Au .   
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As características morfológicas dos nanotubos de Ag-Au tornam esse material 

atraentes para aplicação como substratos SERS altamente sensíveis. Isso se deve, 

principalmente, às suas paredes porosas que possibilitam a formação de ilhas de 

Ag-Au estreitamente unidas gerando um grande número de hot spots em sua 

superfície que podem apresentar altos fatores de intensificação.86   

Buscamos primeiramente comparar o desempenho dos nanofios de Ag e dos 

nanotubos Ag_Au como substratos SERS. Para isso utilizamos a mesma 

concentração de nanoestruturas na obtenção dos espectros, bem como soluções de 

mesma concentração da molécula prova, CV.  

 

 

Figura 37. Espectros SERS do cristal violeta (10-7 molL-1) obtidos a partir de suspensão 

aquosa contendo (A) nanotubos Ag_Au e (B) nanofios de Ag. Os espectros foram obtidos 

utilizando a mesma concentração de nanotubos e nanofios exc. = 632,8 nm.  

 

 

Os resultados mostrados na Figura 37 indicam que os nanotubos Ag_Au 

apresentaram maior intensificação do sinal SERS para o CV em relação aos 
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nanofios de Ag. Mais especificamente, os nanotubos de Ag_Au apresentaram um 

fator de intensifição  de ~ 124 × em relação aos nanofios de  Ag. 

Tal efeito pode ser atribuído à superfície porosa dos nanotubos composta por 

ilhas Ag_Au de ca. 10-25 nm de tamanho, que fornecem um grande número hot 

spots ao longo da parede do nanotubo87, como se pode observar na Figura 34. Além 

disso, pode-se ter o aumento da intensificação em função do comprimento de onda 

de excitação empregado nos experimentos SERS (632,8 nm). Contudo, é importante 

mencionar que nessa estimativa consideramos que todos os nanofios foram 

convertidos em nanotubos durante a síntese, sem nenhuma perda de material. É 

importante notar que é plausível que algumas partículas tenham sido perdidas 

durante as etapas de preparação, principalmente no processo de purificação. Assim, 

a intensificação do sinal SERS para os nanotubos em relação aos 

nanofiosprovavelmente é subestimada, em vez de superestimada. Uma estimativa 

precisa do fator de intensificação dos nanotubos não foi incluída em nosso trabalho 

devido à sua complexa morfologia. Isso dificulta a estimativa precisa da sua área 

superficial e, assim, do número de moléculas que efetivamente contribuem para a 

intensificação do sinal SERS. 

Diante da alta sensibilidade do substrato, concentramos nossos esforços na 

obtenção do espectro SERS em condições de uma única molécula (single-molecule 

SERS). Para isso usamos o cristal violeta como molécula prova88 (concentração 1,0 

x 10-10 mol L-1). Assim, foi depositada uma suspensão de nanotubos de Au_Ag sobre 

uma lâmina de vidro. Após a secagem sob condições ambiente, este sistema foi 

imerso em uma solução aquosa de CV 1,0 x 10-10 mol L-1 por 1h. A lâmina de vidro 

contendo nanotubos de Ag-Au foi lavada com água, e seca em condições ambiente. 

A figura 44A mostra uma imagem de microscópio óptico 100 x 140 µm do filme de 
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nanotubos de Ag-Au utilizado no procedimento. Embora a concentração dos 

nanotubos seja baixa, pode-se facilmente detectá-los em algumas regiões do filme 

(como os pontos 1 e 2, marcados na Figura 38A). A Figura 38B mostra um mapping 

de intensidade SERS da região indicada na Figura 38A empregando a banda do CV 

em torno de 1170 cm-1. 

 

 

Figura 38. (A) Imagem (100 x 140 µm) obtida no microscópio óptico do filme contendo os 

nanotubos de Ag_Au. (B) Imagem SERS do filme contendo os nanotubos e cristal violeta 

1,0×10-10 molL-1. (C) Espectros SERS do cristal violeta obtidos nos pontos 1 e 2,  

selecionados na imagem (B) exc. = 632,8 nm.  

 

Pode-se observar que apenas os locais onde os nanotubos estão presentes 

(como evidenciado por manchas escuras na imagem óptica, tais como os pontos 1 e 

2 na Figura 38A) originaram sinais SERS intensos para o CV. Isso fica claro na 

figura 38C, que mostra dois espectros SERS típicos do CV obtidos dos pontos 1 e 2. 

Portanto, os resultados de mapeamento SERS para CV no regime única-molécula 

estão de acordo com a presença de hot spots altamente localizadas na superfície 

dos nanotubos devido a sua morfologia. 

Os nanotubos de Ag_Au também foram utilizados como substrato SERS para 

a detecção de compostos da classe dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(HPA), que representam uma classe importante de poluentes atmosféricos. Na  
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Figura 39 estão apresentados  os espectros SERS dos HPA obtidos utilizando os 

nanotubos Ag_Au como substratos SERS. Os espectros do 9-nitroantraceno e do 

benzo(a)pireno foram obtidos a partir solução aquosa de concentrações de 3,33 × 

10-7 mol L-1. 

 

 

Figura 39. Espectros SERS e espectros Raman dos compostos sólidos (A) 9-nitroantraceno 

(B) benzo(a)pireno. Os espectros foram obtidos a partir de suspensão aquosa contendo 

nanotubos Ag_Au e HPA 3,3 × 10-7 molL-1 exc. = 632,8 nm. 

 

Para o 9-nitroantraceno, observa-se que as bandas relacionadas as grupo 

(NO2) como 1371 e 1515 cm-1, atribuídas respectivamente aos estiramentos 

simétrico e antissimétrico, não são intensificadas no espectro SERS. Isso sugere 

que o grupo nitro não está envolvido na adsorção do 9-nitroantraceno. Contudo, 

observa-se o alargamento e deslocamento das bandas em 1266, 1403 e 1633 cm-1 

para 1236, 1391 e 1613 cm-1, respectivamente. Como não observamos 

intensificação de bandas envolvendo modos vibracionais fora do plano, pode-se 
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sugerir que o 9-nitroantraceno adsorve de maneira perpendicular a superfície sem a 

participação do grupo nitro.89 

Já para o benzo(a)pireno, observa-se  que  algumas   bandas observadas no 

espectro Raman do sólido como  1195, 1214, 1346 e 1427 cm-1 não estão presentes 

no espectro SERS. Contudo, observa-se intensificação e deslocamento de outras 

bandas nos espectros SERS, como 1067, 1146 e 1546 cm-1. Essas variações estão 

associadas a mudanças na estrutura eletrônica quando a molécula adsorve na 

superfície do nanotubo de Ag_Au. 

 

3.5. Herbicida ametrina como sensor SERS da composição superficial de 
nanopartículas bimetálicas Ag_Au 

 

Como observamos anteriormente que adsorção da ametrina depende da 

natureza do metal utilizado, buscamos utilizar essa molécula como uma sonda 

molecular para a investigação da composição química superficial da nanoestrutura 

bimetálica através de técnicas de espectroscopia vibracional. Na Figura 40 estão 

apresentados os espectros SERS da ametrina obtidos em pontos distintos dos 

nanotubos porosos de Ag_Au. 
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Figura 40. Espectro SERS do ametrina (solução aquosa 3,0 10-7 molL-1) em (a,b) em dois 

pontos de  suspensão de nanotubos Ag_Au, (c) espectro Raman do herbicida sólido. exc.= 

632.8 nm. 

 

Os espectros para a ametrina obtidos em pontos distintos da amostra foram 

significativamente diferentes. Observa-se que o espectro da Figura 40(a) apresenta 

modos vibracionais com as mesmas frequências (689, 722 e 946 cm-1) observadas 

nos espectro da Figura 41(a), sugerindo que nesta região a ametrina encontre-se 

adsorvida predominantemente sobre Au. Já o espectro da Figura 40(b) apresenta os 

modos vibracionais em 1396 cm-1 e 1009 cm-1, característicos da ametrina adsorvida 

predominantemente sobre prata, como na Figura 41(b). Dado que a geometria de 

adsorção de um determinado adsorbato sobre uma nanoestrutura depende da 

natureza química da nanopartícula, a técnica SERS pode ser usada para a 

determinação da composição química de nanoestruturas. Para isto, faz-se 
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necessário o uso de moléculas de prova que mostrem uma dependência do seu 

espectro SERS em relação à composição química do substrato SERS-ativo.  

 

Figura 41. Espectro SERS da ametrina em (a) suspensão de nanobastões de ouro, (b) 

suspensão de nanocubos de prata e (c) Raman do herbicida sólido. Espectros discutidos na 

Figura 19. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Para obtenção de espectros SERS em baixas concentrações com boa 

relação sinal/ruído é necessário o desenvolvimento de substratos de alto 

desempenho. Neste campo, a química de novos materiais tem se mostrado uma 

área de destacado interesse. O estudo de nanoestruturas apresenta-se atualmente 

como uma tendência bastante promissora no caminho que conduz a dispositivos 

baseados em plasmons superficiais, e à geração de nanoestruturas com tamanhos e 

formas controláveis.  

O conhecimento da natureza química da interação adsorbato-substrato é 

muito importante para o uso do efeito SERS como ferramenta analítica podendo 

fornecer respostas para uma série de problemas analíticos relacionados às 

complexas amostras ambientais, envolvendo a detecção e identificação de 

substâncias. Contudo, a interpretação das variações observadas nos espectros 

SERS, quando comparados com os respectivos espectros Raman, ou mesmo as 

variações observadas entre espectros da mesma substância quando obtidos em 

substratos de composição e morfologia diferentes, não é trivial. Neste sentido o uso 

de cálculos DFT (Density Functional Theory) para simular as interações adsorbato-

nanopartícula possíveis, possibilitou o melhor entendimento dos processos de 

adsorção entre as nanoestruturas metálicas e as substâncias de interesse. 

Para os herbicidas da classe das s-triazinas, nosso resultados mostraram 

que, enquanto a simazina e a atrazina apresentaram o mesmo padrão espectral 

quando nanocubos de ouro foram utilizados como substratos SERS, mudanças 

espectrais importantes foram observadas quando os espectros foram obtidos 

utilizando os nanofios de prata.  Assim, verificamos que os nanofios de prata 
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mostraram boa seletividade como substratos para a detecção de SERS de simazina 

e a atrazina. Para o herbicida ametrina, observamos que quando os nanobastões de 

ouro foram utilizados como substrato SERS, sua adsorção ocorre através do átomo 

de enxofre; já para nanocubos de Ag, sua adsorção se deu através dos átomos de 

nitrogênio. Os resultados aqui apresentados demonstram que a escolha adequada 

do substrato metálico pode desempenhar um papel importante em termos de 

seletividade para a análise de misturas contendo substâncias estruturalmente 

semelhantes. 

No estudo compostos organofosforados, os nanocubos prata apresentaram 

alta sensibilidade e seletividade. Várias possibilidades de adsorção foram 

consideradas permitindo identificar a configuração que apresentasse melhor 

concordância como os resultados experimentais. A comparação entre os espectros 

SERS experimentais e resultados de cálculos DFT possibilitou a determinação dos 

sítios da adsorção do DMMP, glifosato, triclofon e do EMPT. Para o EMPT, os 

resultados sugerem adsorção de duas espécies: uma neutra e uma desprotonada, 

envolvendo principalmente o grupo P=S. Para o glifosato, observou-se que tanto a 

espécie aniônica quanto a zwitteriônica estão adsorvidas na superfície dos 

nanocubos de Ag.  

A possibilidade de obter informações sobre estruturas e simultaneamente 

quantificar os analitos em uma amostra desconhecida, é grande valia para análises 

que envolvem amostras complexas, como as de interesse ambiental. Explorando 

essas possibilidades, e buscando explorar versatilidade da técnica SERS, buscamos 

construir substratos simples com elevado fator de intensificação e que fossem de 

fácil reprodução. O substrato desenvolvido neste trabalho, denominado bi-camada, 

mostrou excelente desempenho SERS na detecção do 2,4-D em diferentes 
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concentrações mostrando excelente linearidade da intensificação em função da 

concentração do analito.  

  Com base em cálculos DFT e espectros SERS, observou-se que o 2,4-D 

interage fracamente com a superfície do ouro, por meio de um processo de 

fisissorção, e de maneira bem orientada na superfície de Ag, com geometria de 

adsorção vertical, com o plano dos anéis perpendicular à superfície do metal. 

 Já para os nanotubos bimetálicos, observamos elevado desempenho como 

substrato SERS. Isso se deve às suas características morfológicas que os tornam 

atraentes para aplicação como substratos SERS altamente sensíveis devido às suas 

paredes porosas que possibilitam a formação de ilhas de Ag-Au estreitamente 

unidas gerando um grande número de hot spots. Contudo, estudos de 

caracterização, como mapeamento químico para determinar a distribuição dos 

metais ao longo do tubo são necessários. 

Concluímos assim, que o estudo realizado para os diferentes compostos de 

interesse ambiental forneceu resultados relevantes em relação aos processos de  

interações químicas dessas espécies com substratos metálicos possibilitando  

selecionar adequadamente o substrato de acordo com a classe de composto em 

estudo.  
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5. APÊNDICE 
 

Apêndice  I - Modos normais de vibração do benzeno na notação de Varsanyi 
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