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Resumo 

Grasseschi, D. “Uma Abordagem Fundamental sobre Nanopartículas de Ouro” 2015. 280p. Tese 

de Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

 O estudo sistemático de nanopartículas de ouro utilizando conceitos fundamentais de 

química de coordenação e físico-química é o foco principal desta tese, que trata principalmente 

da natureza das interações moleculares na superfície de nanopartículas. Para tal finalidade, 

estudou-se como as variações dos parâmetros experimentais influenciam no mecanismo de 

formação das partículas pelo “método de Turkevich”. Observou-se que, não somente, a 

morfologia e as propriedades ópticas estão atreladas aos processos de nucleação e crescimento, 

mas também a composição e as propriedades químicas da camada molecular ao redor das 

partículas. Dessa forma, foi possível comprovar, teórica e experimentalmente, que um 

intermediário instável da reação de oxidação do citrato de sódio, a acetonadicarboxilato, se torna 

estável devido a coordenação aos átomos superficiais de ouro. Isto leva a propriedades químicas 

e espectroscópicas distintas, principalmente, frente a reações de troca de ligantes na superfície 

das partículas. Foi feito um estudo, teórico e experimental, sistemático das propriedades das 

moléculas de etanobis(tioamida) na superfície de diferentes nanopartículas de ouro, 

comprovando que a presença de acetonadicarboxilato, ao final da síntese das partículas, 

influencia drasticamente nas propriedades do sistema. 

Palavras chave: interfaces, superfícies, nanopartículas, SERS, química de coordenação 

  



 
 

 

Abstract 

Grasseschi, D. “A Fundamental Approach about Gold Nanoparticles” 2015. 280p. Ph.D Thesis – 

Graduate Program in Chemistry. Chemistry Institute, University of São Paulo, São Paulo. 

 The systematic study of gold nanoparticles using fundamental concepts of coordination 

and physical chemistry is the focus of this thesis, devoting an especial attention for molecular 

interactions nature at the particles surface. For this goal, the effects of many experimental 

parameters on the gold nanoparticles formation by the Turkevich method have been studied. It 

has been shown that not only the morphology and optical properties are controlled by the 

nucleation and growth processes, but also the chemical properties of the molecular layer at the 

particles surface. In this way, it has been proved, theoretical and experimentally, that an instable 

oxidation product of the sodium citrate reaction with the gold salt, a ketonedicarboxilate species, 

is stabilized by coordination with the superficial gold atoms. This fact leads to distinct chemistry 

and spectroscopic properties, mainly, related to the reactions at the gold surface. IN addition, a 

carefully theoretical and experimentally study has been carried out exploring the characteristics 

of the ethanebis(thioamide) molecules on the surface of different particles. It has been 

demonstrated that the ketonedicarboxilate presence, from the synthesis process, drastic 

influences the system properties. 

Key Words: interfaces, surfaces, nanoparticles, SERS, coordination chemistry 
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Superfícies podem tratadas como um quarto estado da matéria apresentando um grande 

gradiente de propriedades. Átomos e moléculas na superfície de um material experimentam 

ambientes diferentes das do seio do material ou da solução, apresentando diferentes valores de 

energia livre, estados eletrônicos, reatividades, mobilidades e estruturas. 

 Em materiais comuns, a estrutura como um todo determina a maioria das propriedades 

como condutividade elétrica, iônica e térmica, dureza e plasticidade. Porém em escala 

nanométrica as propriedades físicas e químicas dependem, em grande parte, das características 

da superfície e da sua interface, uma vez que a porcentagem de átomos na superfície cresce à 

medida que o tamanho das partículas diminui. 

Os sítios de coordenação dos átomos da superfície não estão completos, permitindo a ligação 

de espécies doadoras-receptoras, ou ligantes. A afinidade de nanopartículas de ouro a ligantes 

tiolados, por exemplo, sugere uma similaridade com a química de coordenação do 

correspondente íon metálico. Dessa forma, os conceitos clássicos de química de coordenação 

podem ser estendidos para nanopartículas de metais de transição, desvendando a natureza das 

interações na interface partícula-molécula. 

Uma vez que a aplicação eficiente de nanopartículas metálicas em diferentes sistemas 

envolve a comunicação das mesmas com moléculas em sua superfície, o estudo das propriedades 

espectroscópicas de nanopartículas funcionalizadas com ligantes, a interação destes com o 

ambiente químico ao seu redor, a elucidação dos processos de transferência de elétrons e/ou de 

energia entre as espécies envolvidas são de suma importância. Portanto, os estudos 

desenvolvidos têm como objetivo principal o avanço no nosso entendimento sobre esses 

processos. 

Para isso, buscou-se estudar como variações no método de síntese influenciam as 

propriedades físicas, químicas e físico-química de nanopartículas de ouro, tais como, morfologia, 

propriedades ópticas, estabilidade, carga superficial, natureza das moléculas adsorvidas, 

reatividade superficial e labilidade. Usou-se esses resultados para manipular a coordenação de 
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ligantes nas nanopartículas. Ampliou-se o conhecimento em relação aos processos interfaciais em 

nanopartículas, visando a criação de materiais mais reprodutíveis, sensíveis e específicos. 
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2.1 Cor 

 

A cor é um fenômeno físico e psicológico relacionado a percepção do sistema ocular do ser 

humano e, sua natureza é associada ao comportamento da luz. Portanto, o entendimento das 

cores passa pela compreensão sobre as propriedades da luz, como por exemplo do que é formada, 

como se propaga e como é gerada.  

Em um trabalho sobre a teoria da luz e das cores, publicado em 1672, Isaac Newton discute 

princípios da óptica geométrica baseados na teoria corpuscular da luz. Nele Newton chega à 

conclusão que a luz é constituída de uma “mistura heterogênea de raios com diferentes 

refrangibilidades”, ao observar que quando a luz solar passava através de um prisma a imagem 

formada no anteparo não era circular, como a fonte de luz utilizada, e apresentavam diferentes 

cores. Cada raio constituinte do feixe de luz branca era difratado de forma diferente pelo prisma 

dando origem as cores. Newton observou que os raios mais difratados exibiam a cor violeta e os 

menos, a cor vermelha.1,2 

Alguns anos depois, em 1678, surge a teoria ondulatória da luz no livro de Christiaan 

Huygens intitulado o “Tratado sobre a luz”.3 Nele Huygens explica o fenômeno de refração 

observado por Newton segundo um modelo baseado na luz como uma onda. No século XIX, com 

o desenvolvimento da teoria de interferência e difração de Thomas Young e Augustin Fresnel, da 

teoria das ondas eletromagnéticas de Maxwell e dos experimentos de Hertz, comprovou-se que a 

luz é uma onda eletromagnética. Juntamente com o conceito de quanta introduzido por Planck e 

de fóton introduzido por Einstein, no século XX, foi possível entender que a luz é formada por 

partículas com energia quantizada e que apresentam propriedades ondulatórias. 

Dessa forma a observação de Newton ganhou uma nova interpretação, na qual a luz é 

constituída de partículas sem massa, os fótons, que apresentam diferentes energia, e devido a 
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essa diferença cada partícula propaga em uma direção, e cada fóton é relacionado a uma onda 

eletromagnética de diferente frequência. 

Portanto a cor pode ser definida como sendo a impressão visual gerada por ondas 

eletromagnéticas de determinado comprimento de onda, ou seja, fótons com determinadas 

energias. E o conjunto de comprimentos de onda no qual as cores são visíveis para o olho do ser 

humano é denominado espectro visível, abrangendo a faixa de 380 a 780 nm. As radiações de 

comprimentos de onda de 380 e 780 nm, por exemplo, correspondem às cores violeta e vermelha, 

respectivamente.4 Na Figura 1 é mostrado o espectro eletromagnético como um todo e em 

destaque o espectro visível pelo olho Humano. 

 

Figura 1: Espectro Eletromagnético, com destaque para a região do visível. 

A nossa percepção de cor se dá a partir, primeiramente, pela interação da luz com a matéria 

através dos processos de reflexão, refração, difração, espalhamento, interferência e absorção. Os 

quatro primeiros processos estão relacionados as propriedades físicas dos materiais como índice 

de refração e constante dielétrica. O fenômeno de interferência ocorre devido a interação de 

diferentes ondas eletromagnéticas. Já a absorção está correlacionada com a troca de energia 

entre a radiação e o material, ou seja, envolve a assimilação dos fótons pela matéria.  

Corpos que refletem balanceadamente em todo espectro visível são vistos como brancos 

pelo observador. Já corpos que absorvem todo o espectro visível são vistos como pretos. Dessa 

forma o branco e preto não podem ser considerados cores e sim a presença e a ausência de todas, 

respectivamente. Em contra partida, objetos que refletem ou absorvem luz em um intervalo 
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limitado de comprimentos de onda do espectro visível exibem alguma cor. Por exemplo, objetos 

vermelhos refletem os comprimentos de onda referente ao vermelho (maiores do que 650 nm) e 

absorvem os demais (verde e azul). 

De acordo com a estrutura do olho humano todas as cores são vistas como combinações 

de três cores, tidas como primárias, vermelho, verde e azul. Para efeito de padronização a 

Comissão internacional de Iluminação (CIE - Comission Internacionale de l’Eclairage) definiu como 

comprimento de onda para as cores primárias os valores de 435.8, 546.1 e 700 nm para o azul, 

verde e vermelho respectivamente. 4 

As demais cores podem ser formadas a partir das cores primária por dois processos: a 

mistura aditiva e a subtrativa. Na mistura aditiva acorre o somatório dos comprimentos de onda 

e um objeto que reflete comprimentos de onda no verde e vermelho, por exemplo, devido ao 

processo de interferência entre as ondas, é visto com uma cor amarela, Figura 2.5,6 

 

Figura 2: Processo de formação das cores através da mistura aditiva (acima) e subtrativa (abaixo). 

 Na mistura subtrativa ocorre o processo de absorção de parte da luz, de forma que 

corantes ou pigmentos atuam como filtros seletores de luz, absorvendo determinados 
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comprimentos de onda, devido à excitação de seus elétrons pela interação com a radiação 

eletromagnética, Figura 2.5,6 

 Dessa forma, o modelo matemático adequado para a representação espectral da cor é um 

espaço vetorial de dimensão finita. O modelo tricromático de Young-Helmholtz utiliza as faixas de 

vermelho (red - R), verde (green - G) e azul (blue - B) em um espaço vetorial tridimensional. O 

espaço RGB é, portanto, representado por um cubo denominado “cubo das cores”, no qual a 

intensidade de cada componente varia de 0 a 255. Os vértices do cubo representam as cores 

primárias e secundárias aditivas, com exceção do vértice (0,0,0) e (255,255,255) que representam 

o preto e o branco, respectivamente, e na diagonal estão os tons de cinza. Qualquer ponto no 

interior do espaço de cores é resultado da combinação das três cores primárias.4 

 

Figura 3: Cubo de cores para o espaço RBG. 

 

2.2 Cor de Nanopartículas de Ouro 

 

A cor de nanopartículas, embora sem essa conotação dimensional, intriga a humanidade há 

séculos. O primeiro relato de objeto com nanopartículas de ouro data do século IV a. C, o Cálice 

de Licurgo. Fabricado pelos romanos, é constituído de partículas de ouro e prata em uma matriz 
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de vidro, que ao ser iluminado externamente enxerga-se uma coloração amarela-esverdeada, 

devido aos processos de espalhamento de luz. Já ao ser iluminado por dentro do cálice, enxerga-

se a luz transmitida e com ela uma coloração vermelha, característica de nanopartículas de ouro, 

Figura 4 

 

Figura 4: Cálice de Licurgo 

 Devido à suas cores, nanopartículas de ouro prata e cobre foram amplamente utilizadas 

na Idade Média na fabricação de vidros coloridos para decoração de vitrais de igrejas. Porém o 

estudo propriamente dito de partículas de ouro tem início no século XIX, quando Michael Faraday 

realizou a síntese destas utilizando fósforo como agente redutor e disulfeto de carbono como 

solvente e estabilizante. Mesmo sem uma caracterização precisa, Faraday sugeriu que as 

variações no tamanho das partículas teriam influência na coloração das mesmas.7 

 Porém apenas na década de 1950, com o advento de técnicas de microscopia de alta 

resolução, como por exemplo, a microscopia eletrônica de transmissão e microscopia de 

tunelamento, que o estudo de nanopartículas começou a ganhar espaço na ciência. Na década de 

1950, Turkevich, Stevenson e Hillier realizaram o primeiro estudo que racionalizou a síntese de 

nanopartículas de ouro em meio aquoso.8,9 Através da redução do ácido tetracloroaurico (HAuCl4) 

com citrato de sódio em meio aquoso, altas temperaturas e sob vigorosa agitação eles mostraram 

que o tamanho, consequentemente a cor, das partículas dependiam da concentração de 

reagentes e da temperatura. 
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 A partir desse estudo surgiram inúmeros métodos de síntese capazes de controlar o 

tamanho, forma e composição das nanopartículas. Dentre eles destacam-se os métodos utilizando 

matrizes poliméricas e método mediado por sementes. No primeiro utiliza-se polivinilpirrolidona 

(PVP) como agente estabilizante e citrato de sódio, PVP ou etilenoglicol como agentes redutores.10 

Já no método mediado por sementes utiliza-se micelas de brometo de cetiltrimetilamônio como 

molde para o crescimento de nanopartículas pré-sintetizadas de 3 nm.11,12 

 Portanto sabe-se que a cor de nanopartículas metálicas está relacionada ao seu tamanho 

e forma. Porém qual é a origem física dessas cores? 

 Como discutido na seção anterior nossa percepção de cor vem dos processos de interação 

da luz com a matéria. As interações de metais com campos eletromagnéticos podem ser descritas 

classicamente utilizando as equações de Maxwell, mesmo nanoestruturas com dimensões 

menores que o comprimento de onda da radiação podem ser descritas classicamente. 

 Como sabemos de nossa experiência cotidiana superfícies metálicas são altamente 

refletoras em toda região do espectro eletromagnético visível, adquirindo uma coloração 

prateada. Nessas condições uma aproximação de um condutor perfeito com uma condutividade 

finita fixa é válida para a maioria das aplicações. Contudo, para radiações de maiores frequências, 

na faixa do ultravioleta, os metais adquirem um caráter dielétrico, permitindo a propagação de 

ondas eletromagnéticas em seu interior, porém, com diferentes graus de atenuação dependendo 

da sua estrutura eletrônica. 

 Essas propriedades dispersivas podem ser descritas por uma função dielétrica complexa 

em função da frequência da radiação incidente ε(ω). Em uma ampla faixa de frequências, as 

propriedades dos metais podem ser descritas através do modelo de plasma, onde considera-se 

um gás de elétrons livres de densidade finita movendo-se sobre os núcleos positivos fixos. Nesse 

modelo, os elétrons oscilam em resposta ao campo eletromagnético aplicado e seu movimento é 

amortecido devido às colisões elétron-elétron e elétron-núcleo. Resolvendo a equação de 
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movimento para o plasma de elétrons livres, obtém-se a constante dielétrica apresentada na 

Equação 1. Na qual, ωp é a frequência natural de oscilação do plasma de elétrons, descrita em 

função da densidade de elétrons (n), da massa dos mesmos (m) e da constante dielétrica do meio 

(ε0).13 

 

Equação 1 

 A partir da constante dielétrica pode-se calcular o índice de refração complexo dos metais 

como sendo: ñ = n(ω) + iκ(ω) = ε-1/2. Onde n(ω) descreve os processos de refração da luz e κ é o 

coeficiente de extinção, descrevendo os processos de absorção e espalhamento de ondas 

eletromagnéticas. A dependência de κ com a frequência da radiação incidente explica, por 

exemplo, por que apenas o ouro e cobre metálicos são de fato coloridos.  

 Portanto a cor dos metais está relacionada a resposta do mar de elétrons livres a um 

campo eletromagnético aplicado. Para nanopartículas a cor também é originada da interação da 

radiação com os elétrons livres, porém, deve-se levar em consideração que a dimensão das 

partículas é menor que o comprimento de onda da luz visível. Dessa forma, os processos de 

espalhamento e absorção da radiação apresentaram uma dependência com o tamanho das 

partículas. O tratamento mais detalhado será apresentado e discutido no Capítulo 5. 

 

2.3  Química de Coordenação de Nanopartículas de Ouro 

 

As propriedades diferenciadas de nanomateriais, principalmente em relação a interação da 

luz com os mesmos, têm grande impacto em diferentes áreas da ciência, englobando a química, 
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física, biologia, engenharia, medicina, dentre outras. O uso de nanopartículas em biomedicina,14–

16 catálise, eletrocatálise, 17–23 sensoriamento, 24–29 fotônica, computação óptica,30–35 geração de 

energia,36–39 dentre outras, vêm crescendo constantemente e é de grande interesse da 

comunidade científica. 

A aplicação das nanopartículas requer um controle fino de suas propriedades como tamanho, 

forma, composição e propriedades superficiais. A síntese de nanopartículas utiliza ligantes 

capazes de controlar a nucleação e o crescimento dos cristais, proporcionando estabilidade ao 

colóide. Tióis são os ligantes mais utilizados para essa finalidade pois adsorvem em superfícies 

metálicas formando monocamadas automontadas conferindo estabilidade à superfície e 

controlando suas propriedades químicas e físico-químicas. Além disso, o uso de ligantes pontes 

multifuncionais pode ser explorado na coordenação simultânea de metais de transição na 

superfície das partículas,24,25,40 estendendo os conceitos de química de coordenação para o design 

de novos materiais híbridos com propriedades supramoleculares, ópticas, químicas e físico-

químicas diferenciadas. 

A formação de uma forte ligação covalente entre o átomo de enxofre e o metal diminuem a 

energia livre superficial das nanopartículas e, as interações intermoleculares previnem a 

agregação, conferindo estabilidade às nanopartículas. Já as características dos grupos terminais 

na interface molécula/solvente determinam as propriedades físico-químicas e a reatividade 

superficial das partículas e, sendo mais acessível a técnicas experimentais, suas características e 

propriedades são mais bem conhecidas e controladas. Em contrapartida a natureza e a estrutura 

das interações metal-ligante na interface molécula-partícula ainda não foram completamente 

elucidadas. Contudo esse conhecimento é crucial para a aplicação eficiente das nanopartículas 

nas diferentes áreas. 

Em busca de um entendimento mais completo acerca das propriedades interfaciais de 

nanopartículas funcionalizadas e suas aplicações, diversos grupos de pesquisas vêm 
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desenvolvendo estudos teóricos e experimentais. Dentre os estudos teóricos a utilização de Teoria 

do Funcional de Densidade independente do tempo (DFT) e dependente do tempo (TD-DFT) vem 

se destacando no entendimento das propriedades dos estados fundamental e excitados de 

sistemas envolvendo pequenos clusters metálicos e moléculas orgânicas simples, como piridina e 

bezenotiol e seus derivados.41–45  

O principal foco desses trabalhos tem sido o estudo das alterações das propriedades 

moleculares, como estrutura eletrônica, polarizabilidade e distribuição de cargas, devido a 

interações entre os estados fundamentais da estrutura metálica e do ligante; e a existência de 

transferências de elétrons entre a nanoestrutura metálica e os ligantes, bem como a distribuição 

dos carregadores de cargas negativas (elétrons) e positivas (buracos) no estado excitado. A 

compreensão de tais propriedades é de vital importância para aplicações de nanopartículas em 

fotocatálise, por exemplo, onde as propriedades do estado excitado definem a eficiência da 

catálise; e em estudos de efeitos como o espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS), 

no qual variações de polarizabilidade e a existência de transições eletrônicas definem a magnitude 

da intensificação do sinal Raman. 

Schatz, Jensen e Zhao discutem a natureza da interação metal-ligante em nanopartículas com 

base nas interações dos orbitais de fronteira, chegando a conclusões em relação as forças de 

ligação, com base na existência de sistemas π de simetria adequada para a existência de 

retrodoação, e suas consequências no espectro Raman do sistema como um todo.43,46,47 Lombardi 

e Birke também consideram as interações entre os orbitais moleculares, porém a partir da simetria 

dos mesmos concluiram que deve ocorrer um acoplamento entre os níveis eletrônicos e 

vibracionais dos complexos para que as diferenças de polarizabilidade e de intensidade dos modos 

vibracionais sejam explicados.48,49  

Hongxing Xu apresenta um método interessante de visualização das densidades de cargas no 

estado excitado baseado na diferença de densidade eletrônica entre os estados excitados e o 



36 
 

 

estado fundamental.50 Dessa forma, mostraram que quando há transições de transferência de 

carga ligante-metal os elétrons se concentram nas extremidades do cluster metálico enquanto 

que os buracos estão localizados preferencialmente no HOMO dos ligantes. 

Esses trabalhos representam um grande avanço no entendimento das propriedades dos 

compostos formados na superfície de nanopartículas, porém, o foco tem sido restrito às 

propriedades espectroscópicas de sistemas pequenos utilizando moléculas modelos. Do ponto de 

vista de química de coordenação, há pouco entendimento das características dos complexos 

formados na superfície de nanopartículas, principalmente em relação as propriedades ácido-base 

e da labilidade dos ligantes coordenados à superfície. Uma vez que a criação de nanopartículas 

funcionais envolve sucessivas etapas de reações superficiais, o entendimento de tais 

propriedades, do ponto de vista de química de coordenação, é crucial para aplicação das mesmas. 

Experimentalmente, o estudo da natureza dos complexos superficiais é um tópico desafiador, 

uma vez que poucas técnicas são capazes de fornecer informações diretas a respeito da interação 

metal-ligante em superfícies metálicas. Além disso, a complexidade da análise dos dados e a falta 

de reprodutibilidade são problemas constantemente enfrentados na caracterização das 

propriedades dos complexos formados. Dessa forma, muitos trabalhos se concentram 

principalmente na síntese e caracterização das NPs, faltando uma discussão mais detalhada a 

respeito das naturezas das interações e das propriedades do sistema. 

Contudo, mesmo não havendo um consenso geral sobre a interação metal-ligante em 

nanopartículas, existem inúmeros protocolos para funcionalização e aplicação de nanopartículas. 

Em um artigo de revisão Beloglazkina e colaboradores51 mostram diferentes métodos de 

funcionalização de nanopartículas de ouro com ligantes apresentando grupos multifuncionais 

(fluorófilos, cromóforos, receptores, ativos eletroquimicamente) ligados a um grupo tiol; e sua 

aplicação em sensores e catalisadores. Nele os autores agrupam os métodos de modificação de 
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NPs em dois tipos: por troca de ligantes na superfície e por modificação de um já existente na 

superfície.  

A primeira abordagem consiste em substituir o ligante já existente na superfície das 

partículas por diferentes ligantes, que apresentam a atividade desejada. Portanto a labilidade do 

ligante presente na superfície influenciará a cinética de troca de ligantes e, consequentemente, a 

estrutura do complexo final. Dessa forma é preferível a utilização de nanopartículas lábeis, 

normalmente sintetizadas pelo método de Turkevich, através da redução de um sal de ouro com 

citrato de sódio.  

O segundo método consiste em utilizar as nanopartículas como plataformas para realização 

de reações orgânicas convencionais, gerando grupos terminais com a funcionalidade desejada. 

Em ambos os métodos deve-se levar em consideração a estabilidade do colóide durante todo 

processo de funcionalização, evitando a agregação das partículas, a diminuição do rendimento 

das reações e da atividade do ligante. 

Apesar da grande variedade de métodos para funcionalização de nanopartículas, os efeitos 

da formação da ligação ligante-metal na estrutura eletrônica, atividade e reatividade das 

moléculas ainda é pouco conhecido. Vohlídal et al. tentam explicar o efeito da interação entre 

nanopartículas de prata e complexos de ferro(II) terpiridina nos níveis eletrônicos do complexo e, 

como essa perturbação altera a espalhamento Raman do sistema, em relação ao complexo de 

ferro isolado.52 Através do perfil de excitação do espectro Raman do complexo isolado e na 

superfície das nanopartículas de prata os autores mostram que não ocorre perturbação dos níveis 

eletrônicos do complexo, contudo nesse caso não há a formação de uma ligação covalente entre 

a terpiridina e a prata. Apesar de se tratar de apenas uma adsorção física, esse artigo mostra uma 

abordagem interessante para o estudo dos efeitos da interação na interface partícula-molécula.  

Ferrer et. al mostraram que nanopartículas de ouro funcionalizadas com complexos de 

ferro(II) com derivados de terpiridina (tpy), Figura 5, apresentam uma separação de cargas de 
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tempo de vida longo, sob excitação utilizando um laser, e a natureza das espécies transientes 

depende do comprimento de onda de excitação. O autor propõe que com a excitação em 308 nm 

há a geração de espécies [Fe(tpyR)2]+3 e (AuNP)-1, devido a transferência de um elétron do 

complexo de ferro para a nanopartículas de ouro, provavelmente mediada pela formação da 

ligação entre a terpiridina modificada e a superfície do ouro.53 Adicionalmente, os autores 

mostram que essas cargas podem ser utilizadas para geração fotocatalítica de H2. Contudo, a 

origem exata do estado excitado e o efeito da coordenação na superfície do ouro não são 

conhecidos. 

 

Figura 5: Funcionalização de AuNP com complexos de ferro(II) e derivados de terpiridina. Adaptado da referência 53 

 Paine e colaboradores mostraram por XPS que a interação do ligante TPASH@C8, Figura 

6, ocorre através da formação de ligações covalente entre as espécies Au0 e S-1. Os autores 

mostram um aumento da atividade catalítica dos complexos de ferro(II) formados na superfície 

das partículas funcionalizadas com TPASH de cerca de 8 a 10 vezes para reações de decarboxilação 

do benzilformiato,54 além disso, observaram um aumento no número de ciclos catalíticos. Os 

autores justificam essas mudanças apenas em função do aumento da área superficial e da auto-

organização dos complexos na superfície do ouro, o que facilitaria o acesso do substrato ao sitio 
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ativo do complexo, deixando de lado os efeitos da interação eletrônica entre as nanopartículas e 

o complexo. 

  

 

Figura 6: Funcionalização de AUNP com ligante TPASH e complexos de ferro. 

Outro efeito interessante observado a partir da interação entre nanopartículas de ouro e 

complexos superficiais é a alteração das propriedades magnéticas de complexos de disprósio 

utilizando tiocianato como ligantes pontes. Habib et al. comprovaram por medidas de 

magnetização que não há mudanças significativas das propriedades magnéticas do complexo livre 

e na superfície das AuNPs, quando aplicado um campo contínuo. Porém, as propriedades 

magnéticas dinâmicas, quando aplicado um campo alternado, mudam drasticamente.55 Contudo, 

a explicação é somente devido a mudanças na anisotropia local dos complexo, e não foram 

explorados aos efeitos da influência da nanopartículas de ouro nas propriedades do complexo. 

Li et al. mostraram uma alteração no perfil de fluorescência de porfirinas, base livre e 

metaladas, coordenadas à superfície de nanobastões de ouro, porém não chegaram em nenhuma 

conclusão sobre a causa da alteração.56 Scaiano et al. discutem os efeitos da interação entre 
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nanoestruturas metálicas e ligantes com base em três mecanismos: o aumento de geração de 

estados excitados, transferências de pares elétrons buracos e o aquecimento local, causado pela 

interação da nanoestrutura com a luz. Os dois primeiros mecanismos estão diretamente 

correlacionados com o grau de sobreposição dos estados eletrônicos da nanoestrutura e do 

ligante, ou seja, com o grau de covalência da interação entre os mesmos.19,57 

Os exemplos dados evidenciam a exploração de diferentes propriedades de moléculas e 

complexos na superfície de nanopartículas, tais como propriedades espectroscópicas, 

fotoquímicas, magnéticas e catalíticas, no entendimento da natureza e do efeito das interações 

na interface partícula-molécula. Contudo as conclusões ainda não são concretas e algumas de 

natureza especulativa. Isso mostra a necessidade de um entendimento mais fundamental a 

respeito da natureza das interações na superfície das nanopartículas, revisitando conceitos 

clássicos de química de coordenação, espectroscopia, química analítica, fotoquímica e fotofísica 

e, aplicando-os no estudo da influência que um ligante causa na superfície das partículas e vice-

versa. 

Portanto o estudo mais aprofundado de moléculas simples facilita a aplicação e ampliação 

de conceitos clássicos para o entendimento da química de coordenação de nanopartículas. Com 

isso, estudos envolvendo sistemas mais complexos, para diferentes tipos de aplicações, poderiam 

ser planejados de maneira mais consciente e com maior eficiência. 

Como foi apresentado nas seções anteriores a aplicação de nanopartículas passa pelo 

entendimento de suas características morfológicas, como tamanho, forma e composição; 

propriedades ópticas, relacionadas a sua interação com a luz; e propriedades químicas, 

dependentes das interações nas interfaces ligante-metal e ligante-solvente. Portanto, faz-se 

necessário um ajuste fino dos processos sintéticos e de funcionalização, aliados a um melhor 

entendimento das propriedades físicas, químicas e físico-químicas dos sistemas. 
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Tendo isso em mente, esta tese tem como objetivo um estudo aprofundado do sistema 

nanopartículas-ligante como um todo, abordando desde a síntese de nanopartículas e sua 

caracterização até as propriedades superficiais como: natureza das ligações metal-ligante, 

labilidade dos complexos e mecanismos de reações de troca de ligantes na superfície das 

partículas. Procurou-se aliar técnicas experimentais com um detalhado estudo teórico. Dessa 

forma, a síntese e caracterização morfológica das partículas foram realizadas utilizando um 

planejamento fatorial de experimentos e uma análise estatística dos resultados, possibilitando um 

entendimento mais amplo e um melhor controle dos processos de nucleação e crescimento das 

partículas. Para caracterização das propriedades ópticas das nanopartículas foram combinadas 

técnicas de microscopia e espectroscopia, como microscopia hiperespectral de campo escuro e 

espectroscopia eletrônica, possibilitando o estudo das propriedades ópticas de nanopartículas 

isoladas e em dispersão. Já a caracterização da interação metal-ligante na superfície das partículas 

foi realizada por espectrometria de massa e espectroscopia Raman, juntamente com uma 

modelagem teórica dos sistemas.  

 Com um estudo de todas etapas, desde a síntese até a funcionalização das partículas, foi 

possível mostrar que além de controlarem o tamanho e forma das partículas, os parâmetros de 

síntese podem controlar as propriedades químicas de suas superfícies e o tipo de complexo 

formado. As alterações de tais propriedades levam a diferentes mecanismos para as reações de 

troca de ligantes na superfície das partículas, modificando as propriedades das partículas 

funcionalizadas.  
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3 Materiais e Métodos  
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3.1 Métodos 

 

3.1.1 Espectroscopia Eletrônica 

 

Os espectros eletrônicos e de extinção foram obtidos com um espectrofotômetro com 

detector de rede de diodos da marca Hewlett Packard modelo 8453A para estudos na região de 

190 a 1100 nm, utilizando cubetas de quartzo de duas faces com caminho ótico de 1,0 cm.   

Para espectros na região do visível e infravermelho próximo foi utilizado um 

espectrofotômetro de fibra óptica Field Spec da AnalyticalSpectralDevices (ASD), equipado com 

uma lâmpada de tungstênio. 

 

3.1.2 Espectroscopia Vibracional 

 

Para espectros Raman e SERS foi utilizado um espectrômetro com fibras ópticas, portátil 

da marca In Photonics modelo INP-AA-78ZZ, com laser de diodo de comprimento de onda de 785 

nm na faixa de 2000 a 350 cm-1, potência máxima de 100 mW. E um microscópio Raman confocal 

the WITec, equipado com laser de Ar, Nd:YAG e He-Ne, foi usado para aquisição de espectro SERS 

utilizando comprimento de onda de excitação de 488, 532 e 633 nm, respectivamente, com 

potências variando na faixa de 0.1 a 40 mW. 

 

3.1.3 Espectrometria de Massas 
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Os espectros de massas foram adquiridos utilizando o espetrômetro Bruker Daltonics 

MicroTOF Esquire 3000 Plus no modo positivo, capilaridade de 400V, nebulizador com 12 psi de 

pressão, fluxo de gás de 5L/min e uma temperatura de 320 0C. 

 

3.1.4 Espalhamento de Luz Dinâmico 

 

Os histogramas de distribuição de tamanho das partículas foram registrados em um 

equipamento que mede o Espalhamento de Luz Dinâmico (DLS) modelo Nanotrac 252 da 

Microtrac, operando com configurações do tipo heterodyne e com sensibilidade entre 0,8 nm e 

6,0 µm. 

Tais medidas são capazes de aferir a distribuição de tamanho das partículas, sendo que o 

raio medido é o raio de cisalhamento. 

 

3.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As amostras para Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram preparadas por drop 

casting de suspensões de nanopartículas, sem diluição, sobre vidro condutor, e secadas sob vácuo. 

As imagens foram realizadas utilizando um microscópio com emissão de campo da marca JEOL, 

modelo 7200. As condições de aquisição das imagens estão apresentadas nas figuras e legendas 

das mesmas. 

Os histogramas de distribuição de tamanho de partículas foram calculados a partir da 

medida de maior e menor eixo de 1000 partículas em dez imagens diferentes de cada amostra, 

utilizando o software Image J. 
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3.1.6 Microscopia Hiperespectral de Campo Escuro (MHCE) 

 

Um sistema de ultra resolução da CytoViva, composto de um arranjo hiperespectral 

montado em um microscópio Olympus BX51, foi utilizado para registrar imagens de campo escuro 

e o espectro de espalhamento Rayleigh de nanopartículas isoladas.  

 A configuração de campo escuro gera um cone oco de luz, que é focado na amostra. 

Apenas a luz espalhada e difratada no interior do cone atinge a lente objetiva, que apresenta uma 

abertura numérica menor que a abertura numérica da lente condensadora. A ordem zero de 

difração da luz não é coletada, e as partículas aparecem como pontos coloridos em um fundo 

preto. 

O poder de resolução do microscópio é limitado pela difração da luz. Contudo o sistema 

da CytoViva utiliza uma condensadora desenvolvida por Vainrub e colaboradores58 que apresenta 

uma abertura angular que possibilita a coleta de maiores ordens de difração. Aumentando o poder 

de resolução para λ/5. A Figura 7 mostra o arranjo experimental do microscópio de campo escuro 

utilizado. Aliado com as propriedades ópticas das nanopartículas de ouro, esse sistema de ultra 

resolução permite a análise de nanopartículas isoladas em meio aquoso. 
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Figura 7: Esquema do miscroscopio hiperespectral de campo escuro. 

 Com essa configuração é possível registrar imagens ópticas, em uma ccd convencional 

(dage-XL), compostas por um espectro de três canais RGB, com uma resolução espacial de 64 nm. 

Nessa imagem cada canal de cor (vermelho, verde ou azul) carrega a informação de uma faixa 

ampla de comprimento de onda, podendo haver sobreposição das faixas, como mostrado na 

Figura 8. 

  Adicionalmente é possível registrar uma imagem hiperespectral, utilizando uma ccd 

Specim, com resolução espacial de 64 nm e espectral de 1 nm, na qual cada pixel é constituído por 

um espectro de espalhamento na região 400 a 1000 nm. Nesse caso a imagem RGB é reconstruída 

utilizando o valor de apenas um comprimento de onda como entrada para cada canal de cor. 

Foram utilizados os comprimentos de onda de 465, 545 e 635 nm para os canais azul, verde e 

vermelho, respectivamente.  

 Como será discutido no Capítulo 5.3, essa característica dos diferentes tipos de imagens 

possibilita o processamento das imagens utilizando um procedimento de separação de cada canal 

RGB em uma imagem diferente. Dessa forma espécies que apresentam espectro de espalhamento 
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com intensidades diferentes nos comprimentos de onda utilizados para reconstrução da imagem 

hiperespectral podem ser estudadas separadamente. Esse tipo de processamento foi realizado 

utilizando o software Image J. 

 

Figura 8: Faixa de composição de comprimentos de onda par cada canal de cor do espectro RGB. 

 O preparo das amostras para MHCE foi realizado pingando 1 μL de suspensão de 

nanopartículas de ouro diluídas pela metade em um vidro ultra limpo classe B NEXTERION® 

modificados com aminopropiltrimetoxisilano (APTS). Um cover slip ultra limpo da NEXTERION® 

foi colocado sobre a gota de forma que essa formasse um filme fino e homogêneo sobre o vidro. 

A amostra foi selada com fita adesiva e esmalte sem cor, para evitar a penetração de óleo durante 

a análise.  

 A modificação dos vidros ultra limpos com APTS foi realizada de acordo com o seguinte 

procedimento. Mergulharam-se lâminas de vidro ultra limpo classe B em uma solução 5 % (v/v) 

de APTS em CHCl3 por 3 min. As lâminas de vidro modificadas foram então submetidas a 5 rápidos 

banhos sucessivos em béqueres contendo água ultra pura. A comprovação da silanização veio pela 

hidrofobicidade aparente.  Os vidros foram sinterizados em estufa pré-aquecida a 180 ºC por 2 
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horas. Após esfriar, passou-se um fluxo de nitrogênio guardou-se as lâminas em dessecador até o 

uso. 

 

3.1.7 Análise de Imagens em Tempo Real – MasterView 

 

As análises em tempo real das sínteses de AuNP foram realizadas utilizando o programa 

MasterView desenvolvido pelo Núcleo de Desenvolvimento de Processos e Análises Químicas em 

Tempo Real (NQTR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.59,60 

Utilizando uma webcam convencional a luz refletida pelo sistema reacional é coletada, e 

o sinal gerado pela ccd da câmera é enviado para a placa de vídeo do computador. A partir desses 

sinais o programa reconstrói a imagem e armazena os valores médios dos canais do espectro RGB 

de cada frame em uma região espacial pré-determinada. Foram utilizados intervalos de tempo de 

um segundo entre cada aquisição de dados. Na Figura 9 é mostrada a interface gráfica do 

programa. 

 

Figura 9: Interface gráfica do MasterView 

 Foi utilizada uma webcam modelo Philips SPC530NC/00. Para evitar erros devido a 

configurações automáticas da câmera as opções de auto controle de branco, controle da abertura 
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da lente, ganho e compensação de luz de fundo foram todas desabilitadas. Tais opções fazem com 

que haja um ajuste do balanço interno de cor da câmera automaticamente podendo fazer com 

que os valores de RGB co-variem linearmente ou não. Na Figura 10 são mostradas as 

configurações utilizadas para a webcam. A reação foi realiza em uma capela fechada com insulfilm 

e a iluminação foi controlada com um arranjo de leds. 

 

Figura 10: Configuração da webcam 

 

3.1.8 Detalhes Computacionais 

 

A modelagem teórica foi realizada utilizando o software Gaussian 09, para Linux, instalado 

em um computador com processor Intel Core i7 de 3.2GHz de oito núcleos, 16 GB de memória 

RAM, DDR3, placa de vídeo GForce653M de 2GB e 125 GB de armazenamento em um HD de 

estado sólido. Para os cálculos das propriedades de moléculas orgânicas isoladas foi utilizado 

apenas 1 núcleo e 1500 MB de memória RAM. Já para os cálculos envolvendo os clusters de ouro 

foram utilizados 8 núcleos e 10GB de memória RAM. 
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Foi utilizado método de Teoria do Funcional de Densidade independente do tempo (DFT)61 

para os cálculos das propriedades do estado eletrônico fundamental, como geometria, densidade 

eletrônica, orbitais moleculares e espectro vibracional. Para o cálculo das propriedades dos 

estados excitados foi utilizado o método de DFT dependente do tempo (TD-DFT). Sendo que para 

os ligantes livres foi utilizado o funcional B3LYP62–64 com conjunto de bases 6-311G++(d,p). Para o 

estudo dos modos de coordenação dos ligantes na superfície do ouro foi utilizado um cluster com 

vinte átomos de ouro com uma geometria tetraédrica com a finalidade de simular a face {100}. Os 

cálculos foram realizados utilizando o funcional BP86 com o conjunto de bases 6-311G++(d,p) para 

os átomos de C, H, N e S. Para os átomos de Au foi utilizada a base LanL2DZ com seus respectivos 

valores de pseudopotencial para os elétrons das camadas internas e correções para efeitos 

relativísticos presente nos átomos de ouro.65 Para os cálculos de TD-DFT foram utilizdas as 

mesmas bases descritas acima e o cálculo foi restringido para os cinco primeiros estados 

excitados. 

 

3.1.9 Reagentes 

 

 Ácido Tetracloroáurico 99,9 % (HAuCl4) –  Aldrich  

 Citrato de Sódio (Na3C6H5O7.2H2O) – Carlo Erba 

 Cloreto de Sódio (NaCl) PA ACS – Synth  

 Ácido Clorídrico PA ACS (HCl) – Synth  

 Ácido Nítrico 70 % PA ACS (HNO3) – Synth 

 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazina - Aldrich  

 CHCl3  –  Synth 

 Aminopropriltrimetoxisilano (APTS) –Aldrich 

 Mica – Ted Pella Inc. 
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 Vidro ultra limpo para microscopia NEXTERION glass B e cover slip - Schott 

Todos reagentes foram utilizados como entregues, sem prévia purificação. Quando foi 

necessário purificar o reagente o procedimento será descrito na seção experimental do respectivo 

capítulo.  
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4 Estudo dos Mecanismos de Formação de 

Nanopartículas de Ouro 
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4.1 Introdução 

 

4.1.1 Cristalização e Crescimento de Nano cristais  

 

A Cristalização é definida como um processo de geração de uma fase sólida cristalina a 

partir de uma fase homogênea podendo ela ser uma solução, sólidos fundidos ou uma fase gasosa. 

Este processo envolve basicamente duas etapas, nucleação e crescimento. A etapa de nucleação 

consiste na geração de núcleos a partir dos monômeros, unidades básicas necessárias para iniciar 

a cristalização, no caso de partículas metálicas os monômeros seriam os átomos metálicos em 

solução. A segunda consiste no aumento de tamanho dos núcleos através da incorporação dos 

monômeros à superfície dos cristais, esse processo é basicamente controlado pela difusão dos 

monômeros na solução.66 

 O método mais utilizado para formações de nano-cristais consiste na síntese química de 

cristais inorgânicos via processos coloidais, conhecidos como métodos bottom-up. Por questões 

didáticas os processos de nucleação e crescimento de nano-cristais por métodos coloidais podem 

ser separados em cinco etapas:66 

I. Reações entre os precursores gerando o monômero de interesse. Por exemplo: a 

redução de um sal metálico por um agente redutor gerando átomos metálicos em 

solução; 

II. Interação entre os monômeros gerando clusters, ou núcleos, e início do 

crescimento destes. Essa etapa é reversível uma vez que as reações de dissolução 

dos núcleos e de formação dos mesmos apresentam a mesma ordem de grandeza 

de velocidades; 

III. Formação de clusters com um tamanho crítico, tornando o processo de 

crescimento irreversível; 
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IV. Crescimento dos cristais controlado pela difusão dos monômeros no gradiente de 

concentração da dupla camada elétrica dos cristais. A combinação de agentes 

estabilizantes, solventes e condições experimentais controlam a cinética de 

crescimento; 

V. A última etapa consiste na interação entre os nanocristais formados na etapa 

anterior produzindo estruturas maiores. Tal processo é governado pelas interações 

partícula-partícula e partícula-solvente. 

Do ponto de vista termodinâmico a formação dos cristais está relacionada à variação de 

energia livre durante as cinco etapas do processo. De fato o cristal irá crescer em um arranjo 

geométrico de forma a minimizar sua energia superficial. Na Figura 11 é representada a variação 

de energia livre para cada uma das 5 etapas de formação dos cristais em função do tamanho dos 

clusters. Nas etapas I e II o processo de cristalização é reversível, porém quando o tamanho crítico 

do cristal é atingido, a variação de energia livre é máxima. A partir desse ponto o crescimento se 

torna irreversível e as partículas tendem a adotar um tamanho e forma que minimizem sua 

energia livre.66 

 

Figura 11: Esquema da variação de energia livre de Gibbs durante as etapas de formação de nanocristais 
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Essa divisão em cinco etapas é válida somente para processos ideais e a maior dificuldade 

no controle de forma e tamanho de nanopartículas se dá na separação dos processos de nucleação 

e crescimento. Uma condição ideal de reação é apresentada na Figura 12, onde a etapa de 

nucleação em função de uma determinada condição experimental (temperatura, concentração de 

reagente, pH, tempo de reação, etc.) não se sobrepõe à etapa de crescimento. Essa condição é 

ideal pois nela o número de núcleos pode ser alterado sem interferir no processo de crescimento. 

Quando há uma sobreposição das duas etapas, os processos não podem ser manipulados 

separadamente e consequentemente o controle de tamanho, forma, dispersão de tamanhos, 

morfologia e estabilidade da fase coloidal será baixo. 66 

 

Figura 12: Representação da separação entre as etapas de nucleação e crescimento 

 

Mecanismo Clássico de Nucleação e Crescimento 

 

 O mecanismo clássico de formação de cristais foi proposto por LaMer67 e consiste em uma 

etapa de nucleação homogênea seguida por uma etapa de crescimento controlada por difusão. 

 No processo de nucleação vários núcleos são gerados ao mesmo tempo, de forma 

instantânea, e iniciam seu crescimento sem que ocorra uma nucleação adicional. Dessa forma não 

há variação no número de partículas durante a etapa de crescimento e todas elas estão sujeitas 
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às mesmas condições de crescimento. Esse conceito, conhecido como nucleação explosiva ou 

burst nucleation, permite controlar o tamanho das partículas através da separação das etapas de 

crescimento e nucleação e tem sido adotado como conceito central para síntese de nanopartículas 

monodispersas.68–70 Para produzir cristais mais uniformes é necessário induzir um único evento 

de nucleação e prevenir etapas de nucleação subsequentes após o início do crescimento. 

 LaMer utilizou um processo de nucleação homogênea para descrever essa nucleação 

explosiva. Nesse processo a energia de ativação para que o sistema passe de uma fase homogênea 

em solução para uma fase heterogênea é alta, e essa energia é fornecida pela condição de 

supersaturação do meio. Um gráfico de variação da concentração do monômero em função do 

tempo (gráfico de LaMer), Figura 13, mostra que a concentração de monômero aumenta com o 

tempo, dependendo da cinética da reação de geração do mesmo. Porém a nucleação só inicia na 

etapa II, mesmo que a condição de supersaturação seja atingida. Isso ocorre devido à alta energia 

de ativação para o processo de nucleação.  

 

Figura 13: Gráfico de LaMer: variação da condição de supersaturação em função do tempo, onde S é a supersaturação 
e Sc a supersaturação crítica.70  

 A partir do início da nucleação os monômeros são consumidos e a condição de 

supersaturação diminui até que a taxa de nucleação seja zero, etapa III da Figura 13. A partir disso 
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o sistema entra na etapa de crescimento, na qual não é observada nucleação e as partículas 

crescem enquanto a solução estiver supersaturada.  

 A variação de energia livre de Gibbs para a etapa de nucleação, Equação 2, depende da 

energia livre superficial por unidade de área (γ) e da variação de energia livre entre os monômeros 

em solução e no cristal (ΔGv). Essa última é dada pela Equação 3, onde S é a supersaturação do 

meio, Vm é o volume molar, r é o raio do núcleo formado, T a temperatura e R a constante dos 

gases ideais. 

 

Equação 2 

 

Equação 3 

 A energia livre superficial sempre será positiva e a energia livre da transformação (ΔGv) 

sempre será negativa enquanto a solução estiver em condição de supersaturação. Plotando uma 

curva de variação de energia livre em função do raio do núcleo, Figura 14, observa-se uma região 

de máximo na qual define-se o raio crítico que o núcleo deve atingir pra que ele seja estável em 

solução. Dessa forma o comportamento do núcleo em solução supersaturada depende do seu 

tamanho. Sendo assim o núcleo será dissolvido se seu tamanho for menor que o raio crítico ou irá 

crescer se seu raio for maior que o raio crítico. Derivando e igualando a zero a Equação 2 obtém-

se o raio crítico dado pela Equação 4, e a energia livre crítica dada pela Equação 5, pra a etapa de 

nucleação.  

 

Equação 4 

 

Equação 5 



58 
 

 

 

 

Figura 14: Variação de energia livre em função do raio do núcleo.69 

 A taxa de variação do número de partículas N em função do tempo pode ser calculada na 

forma de equação de Arrhenius, Equação 6, definindo a taxa de nucleação. Onde γ é a energia 

livre superficial, Vm o volume molar, k a constante de Boltzman, T a temperatura, NA o número de 

Avogadro e S a supersaturação. 

 

Equação 6 

 Analisando a Equação 4 a Equação 6 tem-se que as variáveis experimentais que podem 

ser controladas são a temperatura, a supersaturação e a energia livre superficial. Conforme a 

supersaturação inicial aumenta, a concentração máxima de núcleos aumenta e o tempo para 

atingi-la diminui. Para valores elevados de supersaturação, ao final do processo de nucleação a 

supersaturação cai para níveis nos quais não há crescimento dos núcleos. Como um alto valor de 

supersaturação faz com que o raio crítico diminua, os clusters gerados tendem a dissolver e os 

monômeros formados são incorporados às partículas maiores. Dessa forma a concentração de 

partículas cai em tempos longos, Figura 15A. 
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Para valores de supersaturação menores a concentração de partículas é menor e o tempo 

para atingir o valor máximo é maior, porém os clusters crescem a uma taxa constante mantendo 

a supersaturação a um nível baixo e constante evitando uma segunda etapa de nucleação. O 

aumento de temperatura e a diminuição da energia livre superficial têm a mesma influência do 

aumento da supersaturação, Figura 15B e C.70 

 

Figura 15: Variação do número de partículas em função do tempo para diferentes valores de (a) supersaturação, (b) 
temperatura e (c) energia livre superficial. Adaptado da referência 70 

 Esse modelo termodinâmico para a etapa de nucleação apresenta algumas falhas quando 

trata-se de nanocristais. Geralmente é assumido que os valores de energia livre superficial e ΔGv 
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são constantes, porém esses valores apresentam uma forte dependência com o tamanho e forma 

das nanopartículas.71,72 Com o decréscimo do tamanho dos cristais a proporção de átomos na 

superfície cresce drasticamente, com isso há uma forte força motriz para que nanocristais 

diminuam sua energia livre superficial através de processos de reconstrução de superfície ou 

modificando a estrutura do cristal.66  

Uma etapa de crescimento sem nucleação adicional é essencial para uma distribuição 

estreita de tamanhos. O tratamento teórico mais simples do processo de crescimento de cristais 

leva em consideração apenas a difusão dos monômeros e o fluxo dos mesmos (J) para suprir a 

partícula. A taxa de crescimento (dr/dt) será dada pela Equação 7 

 

Equação 7 

  Quando a distância entre a superfície das partículas é grande o suficiente, a camada de 

difusão formada na periferia de cada partícula não é perturbada pelas partículas vizinhas. 

Consequentemente, o crescimento de cada partícula pode ser tradado individualmente. 

Considerando partículas esféricas em uma solução homogênea, existe um gradiente de 

concentração na sua superfície, Figura 16. A difusão dos monômeros nesse gradiente será dada 

pela lei de Fick de difusão e a taxa de crescimento da partícula será dada pela Equação 8: 

 

Figura 16: Gradiente de concentração de monômeros na periferia dos cristais.69 
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Equação 8 

Onde Cbulk é a concentração de monômeros no seio da solução, Cs a concentração de monômeros 

na superfície do cristal, D o coeficiente de difusão, Vm o volume molar e r o raio do cristal. Se Cbulk 

e Cs forem constantes para todas as partículas, a taxa de crescimento é inversamente proporcional 

ao raio. Como o fluxo de monômeros é proporcional a r2 e a taxa de crescimento é inversamente 

proporcional ao volume molar (r3), a taxa de crescimento do cristal diminui com o aumento do 

raio. Dessa forma, para uma população de partículas a variação da distribuição de raios pode ser 

calculada pela Equação 9, onde �̅� é a média dos raios.  

Quando Cbulk é maior que Cs o lado direito da Equação 8 é sempre negativo. Portanto, a 

variância da distribuição de tamanhos de uma população de partículas sempre diminui 

independente da distribuição de tamanhos inicial, desde que todas partículas estejam submetidas 

as mesmas condições e não ocorra uma segunda etapa de nucleação. Esse processo de 

autorregulação do crescimento é conhecido como efeito de foco (focusing effect).66,73,74 

 

Equação 9 

 Contudo, esse modelo focado apenas na difusão das espécies é uma simplificação pois 

não considera a cinética das reações de crescimento dos cristais, de dissolução dos mesmos e de 

reações que geram os monômeros catalisadas pela superfície dos cristais. Levando tais reações 

em consideração o fluxo de monômeros pode ser expressado em função da constante de 

velocidade das reações na superfície dos cristais (k), Equação 10. 
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Equação 10 

 Quando a difusão dos monômeros é o fator limitante para o crescimento dos cristais a 

taxa de crescimento pode ser simplificadamente expressada pela Equação 8. Porém se a 

velocidade das reações superficiais é o fator limitante para a variação de tamanho dos cristais a 

taxa de crescimento será dada pela Equação 11, onde Cr é a solubilidade da partícula. 

 

Equação 11 

Porém quando tanto a difusão das espécies quanto as cinéticas de reações superficiais 

controlam o crescimento das nanopartículas, a variação do raio em função do tempo é dada pela 

Equação 12, onde D é o coeficiente de difusão. 

 

Equação 12 

 De acordo com a relação de Gibbs-Thomson, a solubilidade de um cristal esférico varia 

com o seu raio devido a um potencial químico extra. Com isso Cr será dado pela Equação 13, onde 

Vm é o volume molar da cristal, r seu raio, T a temperatura e kb a constante de Boltzman. 

 

Equação 13 

 Substituindo a Equação 13 na Equação 12 obtêm-se uma expressão geral para o 

crescimento de nanopartículas, Equação 14. 
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Equação 14 

 Onde K o fator indica se o crescimento é controlado por difusão ou pela velocidade das 

reações superficiais. Se D << 1 a difusão é predominante sobre as reações superficiais. 

 Porém será que os modelos físico-químicos de nucleação e crescimento mostrados nessa 

seção são capazes de explicar o mecanismo de crescimento de nanopartículas de ouro? É possível 

controlar as diferentes etapas para proporcionar um melhor controle de tamanho e forma das 

partículas sintetizadas pelo método de Turkevich? Na próxima seção serão discutidos as 

semelhanças e diferenças entre os modelos apresentados nessa seção e os processos observados 

experimentalmente para a síntese de nanopartículas de ouro em meio aquoso. 

 

4.1.2 Síntese de Nanopartículas de Ouro 

 

 Dentre os métodos reportados na literatura para síntese de AuNP, como os desenvolvidos 

por Brust et al.75 em meio orgânico, e aqueles envolvendo sistemas anisotrópicos,12,76–81 o método 

de Turkevich et al.8,82 com algumas modificações introduzidas por Frens83, continua sendo o 

método mais utilizado para a preparação de nanopartículas esféricas de ouro em solução aquosa. 

Turkevich et al.8,82 foi o primeiro a demonstrar a possibilidade de variar o tamanho da partícula 
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através do controle da concentração de agente redutor e da temperatura da reação. A síntese se 

baseia na redução do ácido tetracloáurico com citrato de sódio e, apesar da simplicidade 

experimental, o mecanismo de formação das partículas ainda não foi completamente elucidado. 

Desde então, esse método tem sido extensivamente empregado uma vez que envolve 

reagentes e procedimentos simples. Contudo produtos preparados por diferentes laboratórios 

podem exibir diferentes propriedades espectrais e cinéticas, por exemplo. Muitos autores têm se 

preocupado com esse problema84–107, com inúmeras questões sendo respondidas com o passar 

do tempo, mas ainda necessitando de novas investigações do mecanismo envolvido. 

 Na literatura é estabelecido que o citrato apresenta três papéis diferentes: agente 

redutor82, agente estabilizante84 e controlador do pH.93 Dessa forma é possível controlar o 

tamanho e a forma das AuNP variando a proporção citrato/ sal de ouro, temperatura e agitação. 

Por exemplo, S. Biggs et al.84 investigaram como as espécies aniônicas podem influenciar nos 

potenciais de superfície durante a formação das AuNP por microscopia de força atômica. Eles 

mostraram que as forças entre as superfícies de ouro se tornam atrativas quando há uma alta 

concentração de [AuCl4]- na solução e um estado transiente de agregação das partículas é 

observado.  

Pei et al.89 sintetizaram e estabilizaram nanofios apenas variando a proporção citrato:Au 

e realizando a reação a uma temperatura de 80°C, sendo que a proporção ótima, entre as 

concentrações de reagentes, para formação de fios é de 0.2. Adicionalmente os autores mostram 

por HRTEM que os fios são formados por partículas menores com diferentes estruturas cristalinas 

que coalesceram de maneira aleatória. Nessa mesma linha, Pong e colaboradores95 mostram a 

formação dos mesmos fios como um intermediário para geração de AuNP esféricas pelo método 

de Turkevich, sendo eles responsáveis para coloração preta-azulada observada no início do 

processo.  
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Xiaohui et al. 93 racionalizou o efeito do pH no processos de formação das AuNP, 

introduzido o terceiro papel do citrato e mostrando que nanofios também são gerados mantendo 

a proporção citrato:Au constante e ajustando o pH do meio pela adição de HCl e NaOH. Dessa 

forma os autores propuseram um modelo para o mecanismo de formação das AuNP, baseado na 

formação ou não dos fios em função do pH, Figura 17. 

 

Figura 17: Mecanismo proposto por Li et al. para formação das AuNPs pelo método de Turkevich. Retirado da 
referência 93 

 Apesar de numerosos trabalhos com intuito de elucidar o mecanismo de formação das 

AuNP existem poucos trabalhos apresentando estudos cinéticos em tempo real levando em 

consideração as cinéticas das reações de redução de ouro, de nucleação, agregação e 

crescimento. 

 Kumar e colaboradores94 realizaram uma modelagem cinética dos processos que ocorrem 

no sistema levando em consideração as reações de redução, desproporcionamento, nucleação e 

crescimento. Na etapa de redução, a espécie [AuCl4]- é reduzida gerando [AuCl2]- e há a oxidação 

do citrato gerando acetonadicarboxilato (ACDC), Figura 18. Na etapa de desproporcionamento 

ocorre a redução do [AuCl2]-  a Au0 catalisada pela formação de um complexo entre o [AuCl2]- e a 

ACDC gerando os primeiros núcleos, mostrando que a concentração de ACDC influencia 

diretamente na etapa de nucleação.  

Nas condições de síntese, a ACDC sofre decomposição térmica gerando acetona, que por 

sua vez pode atuar reduzindo o complexo [AuCl4]-, contribuindo para o aumento da concentração 
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de Au0 durante a etapa de crescimento dos núcleos. A partir desse modelo o autor mostra a 

possibilidade de calcular as constantes de velocidade de cada etapa e analisar a influência das 

concentrações de reagentes e temperaturas na morfologia final das partículas. Apesar das 

previsões coerentes feitas com o modelo, toda análise experimental é feita com base nas 

características finais das partículas, mostrando a carência de estudos cinéticos em tempo real para 

o sistema.  

 

Figura 18: Esquema de reações envolvidas no processo de formação de AuNP pelo método de Turkevich 

Recentemente, o tratamento teórico de Ojea-Jimenez et al.107 mostrou que o pH é um 

fator importante influenciando os caminhos dessas reações. Baseados em estudos cinéticos dos 

processos redox do íon [AuCl4]- reportaram um mecanismo onde o citrato substitui um cloreto da 

esfera de coordenação do ouro em uma etapa rápida. Após sucessivos rearranjos, a ACDC é 

formada como produto principal da oxidação do citrato.108 

 Um dos poucos trabalhos que mostram um estudo cinético experimental mais detalhado 

foi feito por Polte et al.100 Nele os autores realizam a síntese em uma capilar de quartzo e 
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acompanham a evolução temporal do sistema por SAXS e XANES. Utilizando temperaturas de 

cerca de 75 °C e uma proporção citrato:Au de 10:1 demostram que a etapa de redução é lenta e 

o estado de oxidação do ouro varia de 3 a 0, porém apresenta um máximo de cerca de 3.2 no 

início da reação devido a formação de complexos do tipo [AuClx(OH)4-x]-, Figura 19A.  

Por SAXS comprovaram que há uma etapa rápida de nucleação gerando partículas de 

aproximadamente 2nm. Em seguida há um crescimento lento dos núcleos (20 a 50 minutos), a 

partir de 50 minutos de reação há um rápido crescimento dos núcleos e consequentemente da 

banda de ressonância plasmônica, Figura 19B. Entre 20 e 50 minutos de reação há uma diminuição 

do número de partículas, indicando que os núcleos gerados são dissolvidos e as partículas crescem 

pelo mecanismo de Ostwald ripening, devido à baixa constante de velocidade da reação de 

redução do ouro. 

Adicionalmente, mostram que a etapa final de crescimento apresenta um efeito de 

diminuição da polidispersidade, indicando um crescimento controlado pela difusão dos 

monômeros em solução, Figura 19C. Porém é importante frisar que o estudo foi realizado fora das 

condições de volume de reação, temperatura, velocidade de agitação e concentração de 

reagentes comumente utilizadas devido à adaptação ao instrumento. 
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Figura 19: Cinética dos processos envolvidos na formação de AuNP pelo método de Turvkevich acompanhados por 

SAXS e XANES 

 Estudos sistemáticos em relação à morfologia, cinética e reprodutibilidade vêm sendo 

feitos, incluindo a adição correta de reagentes,101,105 uso de vidrarias específicas,106 utilização de 

tampão ácido cítrico/citrato.109 Porém as conclusões levam a crer que o mecanismo de nucleação 

e crescimento proposto por LaMer não se aplica a síntese de AuNP pelo método de Turkevich e 

apesar de inúmeros estudos não há um consenso a respeito dos mecanismos de formação das 

partículas de ouro. 

 Portanto, nesse capítulo vamos discutir o mecanismo de formação das AuNP sintetizadas 

pelo método de Turkevich em diferentes condições de concentração de reagentes, ou seja, 

diferentes valores de supersaturação, temperatura, velocidade de adição dos reagentes e 

velocidade de agitação. A discussão será feita com base na morfologia das partículas e em estudos 
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cinéticos em tempo real, procurando um melhor entendimento de todas as etapas da síntese, 

melhor controle das propriedades das partículas e maior reprodutibilidade.  

 

4.2 Parte Experimental 

 

Toda vidraria utilizada foi lavada com água régia (3HCl:1HNO3), de forma a garantir que não 

houvesse qualquer substância que pudesse interferir na redução do ouro, ou na nucleação das 

partículas. Preparou-se 10,0 mL de uma solução 1% de citrato de sódio – Na3C6H5O7.2H20. 

Preparada essa solução, pesou-se 10,0 mg de HAuCl4 em um frasco de 25,0 mL e transferiu-se para 

um balão de fundo redondo de três bocas de 125 mL seco. Então, foram adicionados 50,0 mL de 

água ultrapura, submetendo a solução a diferentes velocidades de agitação utilizando um agitador 

mecânico e uma haste de vidro. Utilizando um microcontrolador de temperatura baseado em 

Arduino com precisão de ±1 °C (a construção do microcontrolador é descrita no Apêndice 10.1) a 

solução de ácido tetracloroaurico foi submetida a aquecimento sob refluxo a diferentes 

temperaturas por 30 minutos. Com o auxílio de uma bomba peristáltica adicionou-se diferentes 

volumes da solução de citrato, mantendo a concentração de ouro sempre fixa. Rapidamente a 

solução ficou incolor, depois azul escura, roxa e finalmente vermelha. O aquecimento e a agitação 

foram mantidos por cerca de 5 minutos após a adição da solução de citrato e deixou-se o sistema 

resfriar à temperatura ambiente. 

Um estudo estatístico do efeito da concentração de citrato, temperatura, velocidade de 

agitação e de adição de citrato foi realizado através de um planejamento fatorial 24 dos 

experimentos. As variáveis experimentais variadas foram a temperatura, velocidade de agitação, 

concentração de citrato de sódio e velocidade de adição da solução de citrato. O volume de reação 

e concentração de ouro foram mantidos constantes. O efeito do pH foi desconsiderado e sua 

variação será correlacionada com a concentração de citrato utilizada. A concentração de citrato 
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foi escolhida, em um primeiro momento, para variar de uma proporção de citrato:Au de 1:1 a 

2.5:1, limites utilizados por Turkevich82 e Frens83 em seus trabalhos. 

 O efeito da velocidade de agitação foi incluído visando um aumento de escala da síntese 

em etapas futuras. A velocidade de agitação deve influenciar diretamente na difusão das espécies 

em solução, alterando a taxa de crescimento, contudo seus valores foram escolhidos 

empiricamente com base na estabilidade das a partículas sintetizadas. As condições experimentais 

são variadas entre seus níveis máximo (indicado com um sinal positivo) e mínimo (indicado com 

sinal negativo). A Tabela 1 sumariza as condições experimentais utilizadas para cada ensaio do 

planejamento. Adicionalmente são feitos ensaios em triplicata no ponto médio de cada fator com 

intuito de verificar a validade do planejamento. 

Tabela 1: Dados do planejamento fatorial 24 

 Temperatura 
(°C) 

Agitação 
(rpm) 

V citrato 
(mL) 

adição 
(μLs-1) 

- 85 900 0.65 100 

+ 95 1700 1.7 1000 

Ponto 
Médio 

90 1300 1.1 500 

     

Ensaio Temperatura 
(°C) 

Agitação 
(rpm) 

V citrato 
(mL) 

adição 
(μLs-1) 

1 - - - - 

2 + - - - 

3 - + - - 

4 + + - - 

5 - - + - 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + - 

9 - - - + 

10 + - - + 

11 - + - + 

12 + + - + 

13 - - + + 

14 + - + + 

15 - + + + 

16 + + + + 

17 P. Médio P. Médio P. Médio P. Médio 
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18 P. Médio P. Médio P. Médio P. Médio 

19 P. Médio P. Médio P. Médio P. Médio 

 

Além dos ensaios envolvidos no planejamento fatorial, com o objetivo de discutir o 

mecanismo de formação das AuNP foram realizadas sínteses utilizando soluções de citrato 3% e 

7%, adicionando um volume de 1.7 ml e mantendo a concentração de ouro fixa, atingindo 

proporções de citrato:Au de 7:1 e 14:1, respectivamente. Adicionalmente, foram realizadas 

sínteses mantendo a proporção de citrato:Au em 2.5:1 e utilizando um volume de 120 ml. 

Com o intuito de obter partículas de mesmo tamanho partindo de condições de sínteses 

diferentes foram feitas modificações nas sínteses, porém, mantendo a mesma concentração de 

ouro. Essas modificações são apresentadas na Tabela 2. As partículas sintetizadas nessas variações 

serão denominadas cit-AuNP e ceto-AuNP, em função do tipo de molécula que é encontrada na 

sua superfície, conforme será discutido no Capítulo 6. 

Tabela 2: Modificações das condições experimentais utilizadas no planejamento fatorial dos experimentos 

 Agitação 
(rpm) 

Temperatura 

(°C) 

V Citrato  

(mL) 

adição 

(µLs-1) 

cit-AuNP 900 100 1.7 47.3 

ceto-AuNP 1150 95 1.0 1000 

 

A caracterização das partículas foi feita por MEV, AFM, espectroscopia eletrônica e 

espalhamento dinâmico de luz, seguindo as especificações descritas no Capítulo 3. A análise da 

cinética da formação das AuNP foi realizada em tempo real através da análise de imagens, 

capturadas por uma câmera convencional, utilizando o programa MasterView, conforme discutido 

na Seção 3.1.7. Uma foto do sistema utilizado é mostrada na Figura 20.  
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Figura 20: Sistema de reação utilizado para síntese de AuNP e análise em tempo real da cinética de formação 

 

4.3 Resultados e Discussões  

 

4.3.1 Síntese de AuNP: Caracterização Morfológica  

 

Como apresentado no capítulo 4.1.2, o mecanismo geral de crescimento de cristais é 

baseado em uma nucleação instantânea com crescimento controlado pela difusão dos 

monômeros e pelas reações na superfície das partículas. Para produzir AuNP monodispersas seria 

necessário, portanto, separar temporalmente ou fisicamente a etapa de nucleação e crescimento. 

Porém as mudanças observadas no decorrer da síntese de AuNP, dependendo das condições 

experimentais, não seguem o mecanismo clássico proposto por LaMer. 

Buscando entender melhor o mecanismo de formação das AuNPs, analisou-se a influência 

de parâmetros experimentais cruciais para a síntese através de um planejamento fatorial dos 

experimentos. Esse tipo de planejamento é utilizado para determinar a influência de uma ou mais 

variáveis experimentais passíveis de controle, chamada de fatores, sobre uma ou mais 
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propriedades do sistema, denominadas respostas. Nesse caso o sistema atua com uma função 

desconhecida sobre as variáveis experimentais e produz como saída as respostas observadas. O 

foco desse tipo de método não é descobrir a função exata sob a qual o sistema atua e sim a 

obtenção de um modelo empírico semi-quantitativo baseado nas observações experimentais.110 

Uma discussão mais detalhada do método pode ser encontrada na referência 110. 

Para o sistema em questão foram escolhidos quatro fatores: temperatura, velocidade de 

agitação, volume e velocidade de adição de citrato. Foram escolhidas como respostas do sistema 

o diâmetro médio das partículas (d) e seu desvio padrão (σ), e a razão de aspecto (ra = 

diâmetro/comprimento). Os valores das respostas são apresentados na Tabela 3. O cálculo dos 

efeitos de cada fator sobre as respostas e o efeito da combinação da variação simultânea de dois 

ou mais fatores foram calculados pela equação matricial apresentada na Equação 15.110 Onde Xt 

é a matriz transposta dos coeficientes de contraste, que representa os limites máximos e mínimos 

de cada fator, apresentados na Tabela 1, e a interação entre os fatores; e y é a matriz coluna das 

respostas do sistema, apresentada na Tabela 3. Os valores dos efeitos de cada variável 

experimental estudada são apresentados na Tabela 4. 

 

Equação 15 

Tabela 3: Valores de diâmetro médio (d) e seu desvio padrão(σ) e razão de aspecto (ra) AuNP sintetizadas no 
planejamento fatorial 

Ensaio d (nm) σ ra 

1 59,78 22,83 1,25 

2 102,10 28,52 1,34 

3 58,27 26,92 1,18 

4 49,07 16,12 1,29 

5 36,52 7,90 1,30 

6 38,37 6,27 1,26 

7 22,43 4,27 1,19 

8 22,18 4,63 1,18 

9 61,51 32,28 1,26 
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Tabela 4: Valores dos efeitos de cada fator nas respostas do sistema 

1 Temperatura  

2 Velocidade de Agitação 

3 Concentração de citrato 

4 Velocidade de Adição 

  

 Efeitos em d Efeitos σ Efeitos 
em ra 

1 3,40 -3,92 -0,0029 

2 -13,98 -3,17 -0,0314 

3 -33,60 -18,92 -0,0127 

4 -2,52 1,44 0,0200 

12 -8,36 -2,29 -6,9E-05 

13 -6,47 2,21 -0,0452 

14 -5,28 -2,33 -0,0222 

23 6,17 1,24 -0,0158 

24 7,21 0,23 0,0083 

34 3,81 -1,09 0,0015 

123 8,88 2,88 0,0033 

124 5,03 1,33 -0,0054 

134 1,40 1,25 -0,0134 

234 0,11 0,48 -0,0071 

1234 -3,46 -1,734 0,00161 

 

 Os valores da Tabela 4 podem ser interpretados como a variação da resposta do sistema 

quando o valor do fator experimental é alterado de seu valor mínimo para o seu valor máximo. 

Por exemplo, quando a temperatura varia de 85 oC para 95 oC há um aumento no tamanho médio 

das partículas de 3.4%, indicado pelo valor do efeito no diâmetro de 3.4. Já quando há uma 

variação na concentração de citrato há uma diminuição do tamanho médio das partículas de 

33.6%, indicada pelo valor do efeito no diâmetro das partículas do fator 3 de -33.6. 

10 73,44 24,66 1,345 

11 57,20 29,72 1,28 

12 51,64 17,87 1,32 

13 35,92 8,21 1,41 

14 26,89 5,24 1,24 

15 33,35 6,81 1,32 

16 28,49 4,22 1,15 
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Nesse tipo de planejamento não se conhece a função pela qual o sistema atua nas 

variáveis experimentais alterando as respostas observadas, portanto, é comum supor que essa 

função possa ser expandida e uma série Taylor.110 Na qual os fatores individuais são termos de 

primeira ordem na série e a combinação de fatores dois a dois, e assim por diante, são termos de 

maiores ordens. Dessa forma espera-se que o efeito da combinação de três ou mais fatores sejam 

pequenos podendo ser desconsiderados para análise da sua influência sobre as respostas. Esse 

procedimento é equivalente a truncar a série no termo de segunda ordem. 

Contudo, os valores dos termos de terceira e quarta ordem podem ser atribuídos às 

flutuações aleatórias do sistema, representando o ruído de cada efeito. Dessa forma a variância, 

consequentemente o desvio padrão, dos efeitos podem ser calculados através da combinação de 

três ou mais efeitos. Os valores do desvio padrão calculado foram de 4% para o efeito no diâmetro, 

1.5% para os efeitos na distribuição de tamanhos e 0.1% para a razão de aspecto. Portanto os 

efeitos só serão significativos se o seu valor for maior do que o valor do seu respectivo erro.  

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram que os fatores mais significativos para as 

respostas do sistema são a concentração de citrato, a temperatura e a variação simultânea de 

temperatura e velocidade de agitação. Observa-se uma diminuição de cerca de 33% no diâmetro 

médio das partículas e de 18% na distribuição de tamanhos quando a proporção citrato:Au varia 

de 1:1 para 2.5:1. Ou seja, um aumento na concentração de citrato torna as partículas menores e 

mais monodipersas. Comparando os ensaios 12 e 16 (Tabela 1 e Tabela 3), nos quais a 

concentração de citrato aumenta do 12 para o 16 e todos outros fatores são mantidos no seu 

valor máximo, há uma diminuição no tamanho da partícula e em seu desvio padrão de 45 e 75 %, 

respectivamente. 

 Essa conclusão pode ser melhor visualizada através dos gráficos de distribuição de 

tamanhos Figura 21 e Figura 22. Os ensaios com maior concentração de citrato, ensaios 5 a 8 

(Figura 21) e 13 a 16 (Figura 22), apresentam um menor tamanho de partículas em relação aos 
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ensaios realizados com menor concentração de citrato, ensaios 1 a 4 (Figura 21) e 9 a 12 (Figura 

22). Isso sugere que a nucleação nesse sistema é do tipo explosiva e tende a apresentar apenas 

uma etapa. Em concentrações mais altas de citrato a condição de supersaturação é maior e 

atingida mais rapidamente, portanto são gerados um número maior de núcleos, levando a uma 

diminuição significativa do tamanho das partículas.69,111 Adicionalmente a menor distribuição de 

tamanhos nos ensaios realizados com maior concentração de citrato sugere uma separação maior 

entre a etapa de nucleação e crescimento. Para comprovar essa suposição um estudo cinético 

mais detalhado será discutido na próxima no próximo capítulo. 
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Figura 21: Distribuição de tamanhos para os ensaios 1 a 8, calculada a partir da contagem de 1000 partículas nas 
imagens de MEV. 
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Figura 22: Distribuição de tamanhos para os ensaios 13 a 16, calculada a partir da contagem de 1000 partículas nas 
imagens de MEV. 
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A velocidade de agitação apresenta uma influência significativa sobre as respostas do 

sistema, em média há uma diminuição de 14% no diâmetro e de 4% na distribuição de tamanhos 

quando a velocidade de agitação aumenta de 900 para 1700 rpm. 

  Analisando cuidadosamente a Tabela 3 observa-se que o efeito da agitação é mais 

pronunciado em temperaturas maiores e menor concentração de citrato. Por exemplo, 

comparando os ensaios 10 e 12, feitos nessas condições, houve uma diminuição de 

aproximadamente 30% no tamanho médio e polidispersidade das partículas. Já nos ensaios 9 e 

11, feitos em menores temperaturas e concentração de citrato, têm-se uma diminuição de apenas 

6% e 9% no diâmetro e seu desvio padrão, respectivamente. Esse efeito da combinação dos 

fatores pode ser visto na Tabela 4 através do valor na linha 12 e 13, e da combinação dos três 

fatores na linha 123. Apesar de pequenos, os valores desses efeitos estão dentro do intervalo de 

confiança, por tanto podem ser considerados efeitos reais. 

 A menor influência da velocidade de agitação em temperaturas e concentrações de citrato 

menores pode ser interpretada em função das velocidades das reações de redução do [AuCl4]- 

tanto antes da nucleação quanto durante a etapa de crescimento, Figura 18 e Equação 11.  

Em temperaturas mais baixas a velocidade de crescimento será determinada 

principalmente pela velocidade das reações na superfície das partículas. Dessa forma o 

crescimento é controlado pela taxa de redução do ouro catalisada pelos clusters e pela velocidade 

de incorporação dos átomos de Au0 ao retículo cristalino. A difusão das espécies não será 

determinante pois a velocidade de difusão será maior que a velocidade das reações, diminuindo 

o efeito da velocidade de agitação nas respostas do sistema em temperaturas mais baixas. 

 Contudo, em temperaturas altas as reações superficiais ocorrem em uma velocidade maior 

e a taxa dessas reações será controlada pela concentração superficial das espécies, ou seja, pela 

difusão das espécies através da dupla camada elétrica de cada partícula. Aumentando o efeito da 

velocidade de agitação no tamanho final das partículas. 
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O efeito da temperatura não é simples de ser analisado. Há uma série de reações 

dependentes da temperatura que apresentam efeitos interconectados atuando em diferentes 

etapas da formação das partículas. A taxa de redução do [AuCl4]- pelo citrato será determinante 

para a supersaturação do meio, que é atingida em concentrações de cerca de 10 nM de Au0, 

influenciando diretamente na etapa de nucleação. Quanto maior a temperatura, maior a 

velocidade de redução e maior será a supersaturação do meio, consequentemente menor serão 

as partículas geradas.  

Em contrapartida, temperaturas maiores também favorecem a decomposição da 

acetonadicarboxilato (ACDC) gerando acetona e CO2. Como é descrito na literatura, esta é 

responsável pela catálise da reação de desproporcionamento do [AuCl2]- gerando Au0, através da 

formação de complexos com geometria adequada que o favorecem.94  Portanto a ACDC atua 

diretamente na nucleação dos átomos de Au0. Então, a elevação da temperatura leva a uma 

nucleação mais lenta e a uma condição menor de supersaturação, aumentando o tamanho final 

das partículas.  

Por fim, uma maior concentração de acetona, gerada pela decomposição da ACDC, leva a 

geração de Au0 em tempos mais longos, podendo favorecer uma segunda nucleação e uma 

mudança na taxa de crescimento, devido ao aumento da supersaturação, alterando o tamanho e 

distribuição de tamanhos das AuNP. Dessa forma, o efeito da temperatura não pode ser analisado 

apenas com base na morfologia final das partículas e será retomado na discussão da cinética de 

formação das partículas. 

 A velocidade de adição do citrato de sódio tem pouca influência na morfologia das 

partículas. Em média, há uma diminuição do tamanho de cerca de 3% e da distribuição de 

tamanhos de 1.5%, porém esses valores estão fora do intervalo de confiança. Analisando ensaios 

pontuais, observa-se que nos ensaios 2 e 10, 6 e 14 uma maior velocidade de adição leva a uma 
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diminuição de cerca de 30% no tamanho médio. Esses quatro ensaios têm em comum valores de 

temperatura e velocidade de agitação, sendo iguais a 95°C e 900 rpm, respectivamente.  

Para que ocorra uma diminuição no tamanho das partículas a concentração de núcleos ao 

final da etapa de nucleação deve ser elevada, portanto nesses ensaios uma maior velocidade de 

adição deve favorecer a etapa de nucleação, através do aumento da taxa de redução do ouro pelo 

citrato. Em contrapartida, nos ensaios 8 e 16 houve uma diminuição do tamanho da partícula com 

a diminuição da velocidade de adição de citrato. Podemos supor que uma velocidade de adição 

menor mantém a concentração de ACDC em níveis favoráveis durante toda etapa de nucleação, 

favorecendo a formação dos clusters. Porém, a determinação da variação da concentração de 

ACDC em função do tempo é uma tarefa extremamente complicada. 

A razão de aspecto (ra) apresenta pouca variação e o efeito dos quatro fatores estudados 

não é significativo. Em geral as partículas apresentam uma razão de aspecto de 1.1 a 1.3, sendo 

quase esféricas. A razão de aspecto leva em consideração a relação entre diâmetro e comprimento 

e é importante para a caracterização de nano bastões.79 Porém, quando se trata de partículas de 

diferentes formas, deve-se considerar as três dimensões para a caracterização das mesmas.112,113 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostram a formação de partículas 

planares, Figura 23 e Figura 24, dependendo da condição experimental utilizada. As sínteses que 

apresentam maior rendimento para a formação de partículas planares são aquelas que utilizam 

menores concentrações de citrato, ensaios 1 a 4 e 9 a 13. Sendo o ensaio 2 e 10 com o maior 

rendimento. Tais partículas apresentam um diâmetro médio de 100 nm, uma razão de aspecto de 

1.3 e uma espessura variando de 10 a 20 nm. Todos ensaios realizados com maior concentração 

de citrato apresentaram apenas partículas quase esféricas, como pode ser visto nas microscopias 

dos ensaios 5 a 8 e 13 a 16 apresentados nas Figura 23 e Figura 24. 
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Figura 23: Microscopias Eletrônica de Varredura dos ensaios 1 a 8 
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Figura 24: Microscopia Eletrônica de Varredura dos ensaios 9 a 16. 
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A forma das partículas está intimamente ligada ao mecanismo de formação e apenas 

analisando os efeitos dos fatores sobre a morfologia destas não é possível chegar a uma conclusão 

do porquê da tendência de formação de partículas planares em condições estequiométricas de 

citrato e Au(III), uma vez que o mecanismo de nucleação e crescimento de LaMer explica apenas 

a formação de partículas esféricas. Isso indica a necessidade de estudos cinéticos em tempo real 

para esse sistema. 

 Tendo em vista apenas a caracterização morfológica das partículas, de maneira geral um 

aumento na concentração de citrato leva à formação de partículas menores e mais 

monodispersas, sugerindo uma etapa de nucleação mais rápida devido à maior supersaturação 

do meio, segundo o mecanismo de LaMer. A temperatura apresenta um efeito mais complexo 

devido a regulação de diferentes reações atuantes em cada etapa da formação das partículas. Seu 

efeito é mais pronunciado quando combinado com a variação da velocidade de agitação, por 

exemplo, devido ao balanço das velocidades das reações na superfície e da difusão/convecção das 

espécies. Já a velocidade de adição de citrato aparentemente tem um efeito no controle da 

concentração de ACDC com o tempo favorecendo a nucleação das partículas. 

 

4.3.2 Estudos Cinéticos do Mecanismo de Formação de AuNP 

 

Para uma análise mais profunda do mecanismo de crescimento das nanopartículas é 

fundamental a obtenção de dados cinéticos dos processos envolvidos em cada etapa da síntese. 

Como foi discutido no Capítulo 4.1.2 existem poucos estudos cinéticos em tempo real. O método 

mais utilizado é a espectroscopia no UV-Visível, porém sua maior desvantagem é o fato de que a 

reação deve ser interrompida, através da diminuição brusca da temperatura ou adição de NaCl e 

HCl, comprometendo a resolução temporal do método.  
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Devido às propriedades plasmônicas das AuNPs, que serão abordadas em maior detalhe 

no Capítulo 5, o processo de formação das mesmas é acompanhado por intensas mudanças de 

coloração. Inicialmente a solução de [AuCl4]- apresenta uma coloração amarelada, devido às 

transições de transferência de carga do complexo de ouro na região de 300 a 400 nm. Com a 

adição do citrato sobre a solução de sal de ouro em ebulição, o sistema reacional passa a ser 

incolor, preto-azulado, roxo e finalmente vermelho, quando as partículas esféricas são formadas.  

 Uma alternativa para o estudo em tempo real dos processos envolvidos na formação das 

AuNP é a análise de imagens, na qual é feita uma decomposição do espectro RGB de uma região 

selecionada das imagens capturadas por uma câmera digital,59,60 conforme descrito nos Capítulos 

2.1 e 3.1.7. Nesse caso as partículas atuam como um filtro seletor absorvendo determinados 

comprimentos de onda e a cor captada pela câmera será proveniente da luz espalhada subtraindo 

os comprimentos de onda absorvidos. Nesse caso uma solução transparente, que não apresenta 

absorção, possuirá valores de RBG altos e próximos. Já uma solução preta, que absorve em uma 

faixa ampla do espectro visível, apresenta valores baixos de RGB. 

Cada mudança de coloração é indicativa de um determinado processo. Por exemplo, a 

redução de Au(III) a Au0, é indicada pela perda da coloração amarelada devido ao consumo do 

complexo de ouro. O processo de aglomeração e formação de fios é caracterizado pela coloração 

preta-azulada,95 e o crescimento das partículas esféricas é indicado pelo aparecimento da 

coloração vermelha. Portanto, a intensidade e a taxa de variação da coloração, acompanhada pela 

variação no espectro RGB, podem trazer informações cinéticas do mecanismo de formação de 

AuNPs. A principal vantagem da análise de imagens em tempo real é o acompanhamento da 

reação nas condições exatas de síntese (sem interrupções), facilitando a análise da influência de 

cada fator experimental no mecanismo de formação das AuNPs. 
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4.3.2.1 Validação do Método 

 

Para validar o método, primeiramente realizou-se uma síntese com uma concentração 

menor de reagentes e um volume maior para que fosse possível acompanhar a cinética da reação 

utilizando um espectrofotômetro de fibra óptica, juntamente com as análises de imagem, 

conforme descrito na parte experimental. Como o volume de reação e concentração de [AuCl4]- 

não foram incluídos no planejamento fatorial dos experimentos é importante ter em mente que 

essa condição de síntese apresenta fatores extras influenciando as propriedades e o mecanismo 

de formação das partículas. Portanto esse experimento teve como objetivo apenas correlacionar 

as mudanças observadas no espectro de extinção com as mudanças no espectro RGB, validando 

o método de análise de imagens para o estudo da cinética de formação das AuNPs, através da 

comparação com uma técnica já estabelecida. 

 Na Figura 25, são apresentadas as curvas de variação de absorbância em 535, 540 e 785 

nm e de intensidade do espectro RGB em função do tempo de reação. A adição de citrato foi feita 

em aproximadamente 15 segundos. Em cerca de 2 segundos a solução de [AuCl4]-, que 

inicialmente é amarela, torna-se incolor, indicando a redução dos íons de Au(III) a Au(I). O Au(I) 

formado sofre desproporcionamento gerando Au0,que será consumido na etapa de nucleação, e 

Au(III) que pode ser reduzido novamente, dependendo da quantidade de citrato presente na 

síntese. Essa etapa é marcada pelo crescimento dos três componentes do espectro RGB, região I 

da Figura 25. Entretanto, não é possível detectar essa etapa através da variação da absorbância 

devido às limitações da janela espectral do equipamento. O [AuCl4]- apresenta bandas de transição 

de transferência de carga em 215 e 350 nm, fora da janela de 400-2500 nm do equipamento. 

 Com a condição de supersaturação atingida os átomos de Au0 agregam formando os 

primeiros núcleos, que apresentam tamanho inferior a 2 nm100 e, portanto, não apresentam 

absorção no visível. Dessa forma, durante a etapa de nucleação a solução mantém-se incolor. Com 
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o crescimento dos núcleos até um tamanho de cerca de 5 nm, quando as partículas passam a 

apresentar absorção no visível,100 inicia-se a segunda etapa de formação das partículas marcada 

por uma coloração preta-azulada intensa. Indicada pela queda brusca dos três componentes do 

espectro RGB e acompanhado por um aumento da absorbância em 530 e 785 nm, região II da 

Figura 25. 

 

Figura 25: Variação de absorbância em 535, 540 e 785 nm (topo) e variação do espectro RGB (em baixo) em função do 
tempo. A região I representa a etapa de redução do sal de ouro dando início a etapa de nucleação. A região II 

representa a aglomeração dos núcleos formando fios. A região III indica o crescimento, em diâmetro dos fios. A região 
IV é marcada pelo processo de desagregação gerando partículas esféricas. Na região V a estabilização dos 

componentes do espectro RGB indica o término do crescimento. 

Comparando as mudanças observadas na Figura 25 na região II com os espectros iniciais, 

mostrados na Figura 26, observa-se que o aumento da absorbância é devido ao surgimento de 

uma banda larga na região de 500 a 900 nm, indicando a aglomeração dos núcleos gerados na 

etapa de nucleação em uma rede bidimensional de fios de ouro, conforme mostrado na 

literatura.89,95 A absorção em comprimentos de onda maiores é devido a oscilação dos plasmons 

longitudinalmente nos fios e a absorbância em 530 nm é referente à oscilações plasmônicas no 

diâmetro dos fios. 
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Na terceira região da Figura 25 a absorbância em 785 nm mantém-se constante, indicando 

que a banda plasmônica conserva-se alargada, sugerindo que a estrutura bidimensional dos fios 

persiste durante essa etapa da reação. Juntamente há um aumento da absorbância em 530 nm, 

correspondente a um aumento de diâmetro dos fios. No espectro RGB essa etapa é marcada por 

uma menor taxa de variação dos três componentes. Esse processo leva a uma variação 

diferenciada dos três componentes no espectro RGB e acredita-se que dependendo da taxa de 

crescimento do diâmetro dos fios há uma maior contribuição do componente azul. 

 

Figura 26: Variação do espectro de extinção ao decorrer da formação das AuNPs. As setas pretas indicam as mudanças 
iniciais, e as setas vermelhas indicam as mudanças em tempos mais longos. 

Há ainda um quarto processo no qual ocorre a diminuição da absorbância em 785 nm e um 

aumento contínuo da absorbância em 530 nm, região IV da Figura 25. Acompanhando as 

mudanças no espectro de extinção, Figura 26, observa-se uma diminuição da largura de banda a 

meia altura, um deslocamento para o azul do máximo de absorção e um aumento de intensidade 

da banda plasmônica. Tais mudanças indicam a dissociação da estrutura bidimensional dando 

origem a partículas quase esféricas isoladas (queda de absorbância em 785 nm e afinamento da 

banda) e o crescimento das mesmas gerando partículas mais simétricas (deslocamento para o azul 
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e aumento da intensidade no máximo de absorção). No espectro RGB esses processos são 

traduzidos como um aumento do componente vermelho e a estabilização dos demais, região IV 

da Figura 25. Conforme as partículas crescem há o consumo dos monômeros diminuindo a 

condição de supersaturação até um certo nível que o crescimento cessa e não observa-se mais 

mudanças tanto no espectro de extinção quanto no espectro RGB, região V da Figura 25 

 A comparação entre a variação dos espectros de extinção e RGB em função do tempo, 

mostra a possibilidade de analisar a cinética dos processos de formação das AuNPs através de 

métodos de análise de imagens em tempo real. Essa metodologia proporcionou um estudo mais 

profundo sobre a influência dos parâmetros experimentais no mecanismo de formação de um 

sistema coloidal, que é o caso de uma suspensão de AuNPs. No próximo capítulo esse tipo de 

análise será aplicado nas sínteses realizadas dentro do planejamento fatorial, visando um controle 

de forma e tamanho mais preciso e reprodutível. 

 

4.3.2.2 Análise cinética das sínteses do planejamento fatorial 

 

Para a análise dos experimentos realizados dentro do planejamento fatorial as 

configurações da câmera foram alteradas para evitar a saturação de qualquer um dos três 

componentes do espectro RGB, como pode ser visto pelo valor inicial do componente azul na 

Figura 25. Com isso os valores iniciais de RGB são diferentes porém a escala temporal e o perfil 

das mudanças são compatíveis. 

A discussão dos resultados das sínteses do planejamento fatorial foi dividida em dois 

blocos de acordo com a velocidade de adição de citrato, como pode ser visto na Tabela 1. 

Primeiramente serão discutidos os resultados para os ensaios realizados com menor concentração 

de citrato. Os resultados para as sínteses com maior taxa de adição serão discutidos em 
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comparação com os primeiros. Na Figura 27 são apresentadas as curvas de variação temporal do 

espectro RGB para os quatro primeiros ensaios do planejamento, realizados com proporção de 

citrato:Au igual a 1:1. Em todos os ensaios a adição de citrato foi feita no tempo zero. 

 Pelo mecanismo proposto por Ojea-Jimenez et al.107,108 a estequiometria global da reação 

de redução de Au(III) a Au0 seria de 3:2, (citrato:Au), Figura 18. Portanto nos ensaios realizados 

com proporção de 1:1 a redução de Au(III) não é completa apresentando uma menor velocidade 

e consequentemente um menor valor de supersaturação. Utilizando temperaturas menores, a 

condição de supersaturação será atingida mais lentamente e devido ao seu baixo valor, a 

concentração de núcleos será menor e o tamanho destes tende a ser maior. 

 Na região I da Figura 27, a etapa relacionada à redução dos íons de ouro e nucleação dos 

clusters, é mais longa para os ensaios realizados em menor temperatura. Os núcleos gerados 

apresentam tamanho inferior a 2 nm,100 não apresentando absorção e espalhamento 

intensificados, não contribuindo para variações no espectro RGB. O único processo que causa 

variações de cor é a redução do sal de ouro, portanto, a inclinação da variação do componente 

azul representa a variação de cor por segundo e pode ser correlacionada a constante de 

velocidade global da reação de redução. Para o ensaio 1, Figura 27A, a duração dessa etapa é de 

cerca de 66 segundos e apresenta uma inclinação para a variação do componente azul de 

aproximadamente 0.20. Já para o ensaio 2 esse tempo é de 53 segundos e a inclinação do 

componente azul é de 0.24, indicando um aumento na velocidade da reação de redução do ouro 

com o aumento da temperatura do ensaio 1 para o 2. 
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Figura 27: Curvas de variação do espectro RGB em função do tempo para os ensaios 1 (A), 2 (B), 3 (C) e 4 (D). 

 A segunda etapa do mecanismo (região II) de formação das partículas está relacionada 

com a aglomeração dos núcleos formando redes de fios de ouro, sendo caracterizada por uma 

coloração preta-azulada e uma queda brusca dos componentes do espectro RGB. Acredita-se que 

a aglomeração em fios ocorre devido à adsorção de [AuCl4]- nos cristais ao final da etapa de 

nucleação. Como a concentração de citrato não é suficiente para reduzir 100% dos íons de Au(III) 

a concentração do complexo de ouro ao final da etapa de nucleação é alta o suficiente para que 

sua adsorção na superfície dos clusters seja favorecida em relação à adsorção de citrato ou da 

ACDC.  

Dessa forma as forças entre as superfícies das partículas atingem um regime atrativo,84 

fazendo com que as partículas agreguem rapidamente, como pode ser visto pela alta inclinação 

das curvas RGB na região II da Figura 27 para todos ensaios. Porém não é possível notar uma 

diferença significativa entre as velocidades de aglomeração nos diferentes ensaios realizados com 

uma menor concentração de citrato. Nos ensaios 1 a 4, Figura 27 A a D, respectivamente, a 

inclinação da variação do componente vermelho na região II varia de -5.17 a -4.90. Essa pequena 



92 
 

 

variação na velocidade de aglomeração indica que a concentração de [AuCl4]- ao final da nucleação 

é aproximadamente igual nesses quatro ensaios, consequentemente o valor da supersaturação 

também será próximo. 

 O ponto de inflexão do componente azul pode ser um indicativo do início da etapa de 

crescimento dos fios. Uma vez que estes apresentam uma banda de absorção larga na região do 

vermelho, a intensidade do componente azul sofre uma variação mais significativa com o 

crescimento do diâmetro dos fios. Para o ensaio 1, Figura 27A, por exemplo esse ponto ocorre em 

t igual a 82 segundos, enquanto que para o ensaio 2, Figura 27B, esse valor é de 73 segundos. 

Portanto, no ensaio 2 as partículas atingem a condição de crescimento em um tempo menor, 

levando a um maior tamanho de partícula, Tabela 3. 

 A região na qual há a estabilização da absorbância em comprimentos de onda acima de 

785 nm, descrita nas Figura 25 e Figura 26, não é observada nos ensaios realizados em menor 

concentração de citrato, Figura 27 e Figura A 1 do Apêndice 10.2. Portanto, pode-se supor que 

nos ensaios com menor concentração de citrato o crescimento dos fios ocorre simultaneamente 

com sua dissociação, região IV das Figura 25 e Figura 27. Nos ensaios 2 e 4, são observadas duas 

regiões com velocidades de crescimento diferentes, região IV e V da Figura 27B e D. A região IV 

apresenta uma variação exponencial do componente vermelho, enquanto que a segunda etapa 

de crescimento, região V, apresenta uma variação quase linear.  

Como discutido anteriormente, a baixa concentração de citrato em ambos os ensaios leva 

a uma concentração elevada de [AuCl4]- durante a etapa de nucleação e crescimento. A alta 

temperatura dos ensaios 2 e 4 favorece a decomposição da ACDC em acetona, que por sua vez 

atua na redução do Au(III) em excesso, dando origem a uma segunda etapa de crescimento. A 

existência dessa etapa extra de crescimento explica o aumento de 41 % no tamanho médio das 

partículas no ensaio 2, mesmo apresentando uma nucleação mais rápida.  
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Os ensaios 9 a 12, feitos com menor concentração de citrato, apresentam característica 

morfológicas similares aos ensaios 1 a 4, Figura A 1 do Apêndice 10.2, maiores tamanhos de 

partículas, altas distribuições de tamanho e maior concentração de partículas planares (Tabela 3 

e Figura 21 a Figura 24). Apresentando, também, cinéticas similares às observadas nos ensaios 1 

a 4, lenta redução dos íons de Au(III) a Au(I), porém mais rápida que os ensaios 1 a 4, levando a 

uma cinética de nucleação lenta e como consequência partículas maiores. Tal diferença pode ser 

causada pela maior velocidade de adição de citrato nos ensaios 9 a 12. Contudo, ela não é 

suficiente para causar uma mudança grande na morfologia das partículas. Em seguida, há uma 

rápida aglomeração dos núcleos, comprovando que a alta concentração de Au(III) ao final da etapa 

de nucleação é a força motriz para a formação dos fios. Além disso, apresentam uma etapa de 

desaglomeração e crescimento ocorrendo simultaneamente, o que acredita-se ser, a causa da 

formação de partículas planares mais polidispersas.  

 Os ensaios realizados com maior concentração de citrato apresentam uma variação do 

componente azul na região de redução e nucleação, região I da Figura 28, mais acentuada, 

apresentando na média, um valor de inclinação próximo a 1. Isso indica que a redução ocorre mais 

rapidamente nesses ensaios e que o efeito do aumento da concentração de citrato, na velocidade 

de redução do ouro, é mais pronunciado em relação a um aumento de temperatura. A maior 

velocidade de redução e a concentração mais elevada de citrato, levam a uma condição de 

supersaturação mais elevada, favorecendo uma nucleação explosiva, aumentando a concentração 

de partículas e diminuindo seu tamanho, como pode ser observado na Tabela 3. 
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Figura 28: Curvas de variação do espectro RGB em função do tempo para os ensaios 5 (A), 6 (B), 7 (C) e 8 (D). 

 

A maior taxa de redução do ouro aumenta o consumo de [AuCl4]- diminuindo sua 

concentração ao final da etapa de nucleação. Os ensaios com maior concentração de citrato 

apresentam, velocidade de aglomeração menor e valor de inclinação dos componentes do 

espectro RGB na região II da Figura 28 variando de 4 a 2. Juntamente com os valores para os 

ensaios realizados com menor concentração de citrato, esses resultados mostram que este fator, 

além de regular a supersaturação do meio, regula a velocidade de aglomeração dos núcleos 

através da variação da concentração de [AuCl4]- ao final do processo de nucleação. 

Devido ao maior valor de supersaturação, ou seja, maior concentração de Au0, espera-se 

que o crescimento dos fios comece em tempos mais curtos em relação às sínteses com menor 

concentração de citrato. Uma possível evidência desse crescimento antecipado é a variação do 

perfil de queda do componente azul. Com a aglomeração e o crescimento dos clusters há um 

aumento da absorbância na região do verde e vermelho acarretando a maior contribuição do azul 

para a cor observada. Como pode ser visto na Figura 28, a queda do componente azul apresenta 
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um perfil diferente em comparação as sínteses realizadas com menor concentração de citrato, 

Figura 27, mostrando que possivelmente nesses casos o crescimento dos fios ocorre junto com a 

aglomeração. 

Nos ensaios 5 a 8 foi observada uma etapa na qual o componente vermelho apresenta 

uma taxa menor de variação, que está relacionada a um processo de crescimento dos fios sem 

que os mesmos se dissociem, região III da Figura 28. Sendo que para os ensaios 7 e 8 (ensaios com 

partículas menores e mais monodispersas) essa etapa foi mais lenta, Figura 28C e D. Em seguida 

observa-se uma rápida etapa de desagregação e crescimento das partículas isoladas, região IV da 

Figura 28. Em todos os ensaios realizados com proporção de citrato:Au de 2.5:1 não foi observada 

uma segunda etapa de crescimento após a desagregação dos fios, indicando que nessas condições 

o principal responsável pela redução do sal de ouro é o citrato. 

Os ensaios 13 a 16 apresentam características morfológicas e cinéticas similares aos 

ensaios 5 a 8. Partículas mais esféricas com tamanhos e distribuições de tamanhos menores. As 

variações no espectro RGB são semelhantes, Figura A 2 do Apêndice 10.2, apresentando um 

tempo de indução para o início da redução após a adição do citrato, uma rápida redução dos íons 

de Au(III) e uma nucleação mais explosiva. Também observa-se uma agregação rápida embora 

mais lenta, do que nos ensaios realizados com concentração mais baixa de citrato, além de uma 

separação entre a etapa de crescimento e desagregação, sendo a possível explicação para a 

formação de partículas mais esféricas. Porém, nos ensaios 13 a 16 há uma separação menor entre 

essas etapas em relação aos ensaios 7 e 8, por exemplo, podendo ser a causa da formação de 

partículas ligeiramente maiores e mais dispersas. 

Acredita-se que a separação da etapa de aglomeração e crescimento da etapa de 

desagregação leve a um crescimento mais homogêneo dos fios. Juntamente com uma maior 

supersaturação inicial e a ausência de uma segunda etapa de crescimento, esse crescimento mais 

homogêneo dos fios e uma rápida desagregação são as razões da diminuição do tamanho de 
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partícula, do seu desvio padrão e da diminuição da razão de aspecto quando a concentração de 

citrato é aumentada. A separação da etapa de crescimento da etapa de desagregação é crucial 

para a geração de partículas mais esféricas. Enquanto que a ocorrência simultânea de tais etapas 

leva a uma maior formação de partículas planares. 

 O citrato de sódio apresenta três funções cruciais na síntese de AuNP pelo método de 

Turkevich: agente redutor, estabilizante e controlador do pH. Portanto, a variação de sua 

concentração influencia diretamente no mecanismo de nucleação e crescimento das partículas. 

Conforme discutido, um aumento da concentração de citrato leva a uma maior velocidade de 

redução de ouro e consequentemente, maior supersaturação, favorecendo uma nucleação 

explosiva, formando partículas menores com uma melhor dispersão de tamanhos.  

A relação citrato:Au também tem um papel importante na estabilização dos núcleos 

gerados nas primeiras etapas da síntese. Para proporções próximas a 1:1, a concentração de 

citrato ao final da etapa de nucleação não é suficientemente elevada para estabilizar os núcleos, 

que agregam em uma etapa rápida, devido à adsorção de [AuCl4]-. Em proporções próximas a 3:1 

há uma agregação mais lenta e o crescimento é iniciado logo após a aglomeração. Portanto, um 

aumento na concentração de citrato leva a uma maior estabilização dos núcleos, dificultando sua 

agregação ao final do processo de nucleação. Adicionalmente, para proporções estequiométricas 

há uma segunda etapa de crescimento devido à formação de Au0 a partir da reação de Au(III) com 

a acetona formada pela decomposição da ACDC, aumentando o tamanho final das partículas. 

 A terceira função do citrato, de controle de pH, tem influência direta no mecanismo de 

formação das partículas devido a mudanças no potencial de redução do [AuCl4]- e do próprio 

citrato.93 Em pH elevado, maior concentração de citrato, há um aumento do potencial de redução 

do Au devido à formação de complexos do tipo [Au(OH)xCl4-x]-. Com isso as reações de redução, e 

consequentemente o crescimento e a nucleação, tendem a ser mais lentos. O mesmo efeito pode 
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ser observado através do controle de pH pela adição de NaOH ou HCl, mantendo a concentração 

de citrato constante.93 

 Para comprovar as tendências observadas em relação ao aumento de concentração de 

citrato no mecanismo de formação das AuNP realizou-se a síntese com proporções cit:Au igual a 

7 e 14. Em ambas condições a etapa de redução foi mais rápida, como pode ser visto pela 

inclinação do componente azul no espectro RGB na região I da Figura 29. Sendo de 1.3 e 1.1 para 

sínteses com proporção cit:Au 7 e 14, respectivamente. A diminuição da velocidade de redução 

com o grande aumento da concentração de citrato evidencia o efeito do pH no potencial de 

redução do ouro.   

O grande excesso de citrato e a alta taxa de redução elevam a supersaturação inicial, 

diminuindo o tamanho da partícula (10.5 ± 2.3 nm para proporção de 7:1 e 12.3 ± 2 nm para 

proporção de 14:1), Figura 29. O ligeiro aumento de tamanho se deve a uma taxa de redução e 

crescimento um pouco mais lenta quando a proporção cit:Au é de 14:1.  

A estabilização dos núcleos devido à alta concentração de citrato e ao alto consumo de 

[AuCl4]- faz com que não seja observada uma etapa de agregação ao término do processo de 

nucleação, como pode ser visto pela ausência da queda dos três componentes no espectro RGB 

na região II da Figura 29.  
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Figura 29: (A) Distribuição de tamanhos e (B) variação do espectro RBG para síntese utilizando proporção de citrato:Au 
de 7:1. (C) Distribuição de tamanhos e (D) variação do espectro RBG para síntese utilizando proporção de citrato:Au de 

14:1. 

O crescimento das partículas pode ser acompanhado pela queda do componente verde, 

indicando um aumento da absorção nessa região devido ao aumento da banda plasmônica. 

Adicionalmente o aumento do componente vermelho também é indicativo do crescimento das 

partículas, uma vez que o aumento da absorção na região de comprimentos de onda referente a 

cor verde leva a uma maior contribuição dos componentes vermelhos para a cor observada. Há 

uma queda brusca no valor do componente azul acompanhada de uma variação no componente 

vermelho e uma mudança de inclinação da variação do componente verde (região III da Figura 

29). Estas podem ser atribuídas à variação da taxa de crescimento em tempos longos observada 

por Polte et al. através de análise de SAXS e XANES.100  

Analisando apenas o componente verde, pode-se aproximar a sua variação por duas retas 

com inclinações diferentes, indicando uma variação na taxa de crescimento das partículas, sendo 

que essa mudança de inclinação ocorre exatamente no ponto em que o componente azul também 

apresenta uma mudança na sua taxa de variação. Para o ensaio utilizando proporção de citrato:Au 

de 7:1 a taxa de variação, ou seja a inclinação da reta, do componente verde para a primeira etapa 
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é de 0.259, enquanto que para a síntese com proporção citrato:Au de 14:1 a taxa de variação para 

a mesma etapa é de 0.145. Isso é um indicativo de que quanto maior o excesso de citrato utilizado 

mais lento é o crescimento da partícula. Portanto, nessa condição, o efeito do pH sobressai em 

relação ao efeito de uma maior supersaturação.  

A segunda etapa de crescimento apresenta uma velocidade semelhante para os dois 

casos, 0.54 para proporções de 7:1 e 0.57 para proporções de 14:1. Há duas possíveis causas para 

essa variação da taxa de crescimento, a primeira seria a redução do sal de ouro pela acetona 

formada em tempos longos de reação. Essa reação deve apresentar uma dependência menor com 

pH. Como a concentração de ouro é mantida constante a quantidade de ACDC gerada é 

praticamente igual nos dois casos, e consequentemente, a concentração de acetona é igual em 

ambos os casos. A segunda explicação seria que essa etapa é controlada pelas reações de 

desproporcionamento na superfície das partículas, e uma vez que em ambas as sínteses o 

tamanho das partículas é próximo, a velocidade das reações superficiais seria compatível.  

Portanto, em condições de grande excesso de citrato o mecanismo de formação das 

AuNPs aproxima-se do mecanismo clássico de LaMer, apresentando uma etapa de nucleação 

instantânea, gerando um alto número de núcleos, que posteriormente crescem sem que ocorra 

grandes variações no número de partículas. 

 

4.3.3 Caracterização da cit-AuNP e ceto-AuNP 

 

Com o objetivo de facilitar o estudo das propriedades químicas e físico-químicas da 

superfície das AuNPs, discutidas nos Capítulos 0 e 0, foram planejadas duas sínteses que 

produzissem partículas de tamanhos próximos porém partindo de condições experimentais 

diferentes. As condições utilizadas são mostradas na Tabela 2.  
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Para a síntese da cit-AuNP, com a utilização de temperaturas maiores espera-se favorecer 

a reação de redução do ouro pelo citrato, favorecendo o processo de nucleação das partículas. 

Contudo, com a adição lenta de um volume maior de citrato pretende-se controlar a taxa de 

nucleação de maneira a controlar o número de núcleos formados, controlando o tamanho final 

das partículas. Com a combinação de uma alta temperatura (100 oC) e concentração de citrato 

espera-se que a ACDC formada seja decomposta em acetona, porém, a alta concentração de 

citrato deve impedir uma mudança na taxa de crescimento das partículas em tempos longos. Na 

temperatura utilizada, as velocidades das reações na superfície dos clusters devem ser 

favorecidas, portanto a difusão das espécies através da dupla camada será o fator limitante para 

o crescimento das partículas. Dessa forma, para controlar o crescimento utilizou-se uma 

velocidade de agitação menor que o convencional, de 900 rpm 

Em contrapartida, a síntese da ceto-AuNP deve apresentar uma etapa de 

redução/nucleação mais rápida, causada pela rápida adição de citrato. Porém, devido à baixa 

concentração de citrato, o valor de supersaturação será baixo, diminuindo o número de clusters 

formados, aumentando o tamanho final da partícula. Pensando em evitar a decomposição da 

ACDC, porém, mantendo a temperatura alta o suficiente para que a reação de redução do ouro 

apresente uma velocidade maior, a temperatura utilizada foi de 95 oC. Para favorecer o 

crescimento das partículas, através do favorecimento da convecção das espécies em solução, a 

velocidade de agitação utilizada foi de 1150 rpm. 

Na Figura 30 são apresentadas as distribuições de tamanho para as duas sínteses, 

calculadas a partir da contagem das partículas nas imagens de microscopia eletrônica de 

varredura, Figura 31. Ambas apresentam tamanhos médios e distribuições de tamanhos próximos, 

38.8 ± 6.8 nm para a cit-AuNP e 39.9 ± 5.6 nm para a ceto-AuNP. Contudo a síntese cit-AuNP 

apresenta uma população ligeiramente maior de partículas com diâmetros na faixa de 50 a 80 nm. 



101 
 

 

 

Figura 30: Distribuição de tamanho para as partículas ceto-AuNP (A) e cit-AuNP (B). 

 As imagens de MEV, Figura 31, mostram a formação de partículas quase esféricas, o que, 

segundo a discussão apresentada no Capítulo 4.3.2, sugere uma separação da etapa de 

crescimento e desagregação. 

 

Figura 31: Imagens de MEV das partículas ceto-AuNP (A) e cit-AuNP (B). 

 A cinética de variação do espectro RGB mostra que para a ceto-AuNP, a etapa de 

redução/nucleação é mais rápida em relação a síntese cit-AuNP, provavelmente devido a maior 

velocidade de adição de citrato, região I da Figura 32 A e B. Como esperado, a etapa de 

aglomeração dos núcleos, formando os fios, é mais rápida para a síntese com menor concentração 

de citrato, devido a maior adsorção de [AuCl4]- na superfície dos núcleos, região II da Figura 32 A 

e B. 
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Figura 32 Curva de variação do espectro RGB para as sínteses cit-AuNP (A) e ceto-AuNP (B). 

Para a síntese da cit-AuNP, o crescimento dos fios começa em tempos menores em relação 

à síntese ceto-AuNP, região III da Figura 32 A e B. Além disso o processo de desagregação e 

crescimento das partículas isoladas, região IV da Figura 32 A e B, também é mais rápido para a cit-

AuNP. Essas diferenças devem ser causadas pelo maior valor de supersaturação durante a etapa 

de crescimento, devido a maior concentração de citrato na síntese cit-AuNP. Em ambas as sínteses 

não observou-se uma alteração na taxa de crescimento em tempos longos, região V da Figura 32 

A e B, indicando que a reação de redução do ouro pela acetona não ocorre em grande extensão.  

Conclui-se que, na síntese da ceto-AuNP uma etapa de nucleação mais rápida é 

contrabalanceada com um crescimento mais lento. Já na síntese cit-AuNP o controle da nucleação, 

através da taxa de adição de citrato, é compensado por um crescimento mais acelerado. Dessa 

forma, ambas sínteses levam ao mesmo tamanho de partículas, porém com condições 

experimentais diferentes. Isso tem um grande impacto nas propriedades ópticas e da superfície 

das partículas, conforme será discutido nos próximos capítulos. 
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4.4 Conclusões 

 

Os resultados obtidos estão de acordo com os observados por diferentes grupos nas 

ultimas 5 décadas de estudos em síntese de AuNPs. Mostram pela primeira vez a utilização de 

análise de imagens em tempo real no estudo do mecanismo de formação de nanopartículas de 

ouro. Como um primeiro estudo foi possível realizar uma análise qualitativa da cinética dos 

processos, sendo possível a identificação de diferentes etapas e suas consequências para a 

morfologia final das partículas. Dessa forma o mecanismo de formação das AuNPs pode ser 

separado em cinco etapas: redução/nucleação, aglomeração, crescimento, desagregação e 

crescimento. 

Uma etapa de redução/nucleação mais rápida tem um grande efeito na formação de 

partículas menores e monodispersas, devido ao controle da supersaturação inicial. A etapa de 

aglomeração influencia diretamente na razão de aspecto das partículas, de forma que quanto 

mais rápida for a aglomeração, maior a tendência de formação de partículas anisotrópicas. Além 

disso a separação entre a etapa de crescimento e desagregação induz à formação de partículas 

mais esféricas. Enquanto que a ocorrência simultânea desses processos tende a gerar partículas 

planares. Porém a real força motriz para o crescimento anisotrópico das partículas, para esse 

sistema, ainda é desconhecida e deve ser alvo de estudos mais aprofundados.  

Para um grande excesso de citrato o mecanismo de formação das AuNPs aproxima-se do 

mecanismo clássico apresentando somente duas etapas, redução/nucleação e crescimento. A 

ausência de aglomeração, causada pela adsorção do citrato na superfície dos clusters, leva a 

formação de partículas mais esféricas. Portanto, através da variação da concentração de citrato 

pode-se controlar a forma das partículas. 
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Os estudos apresentados nesse capítulo mostram que apesar da simplicidade do método 

de Turkevich, o controle de forma e tamanho das partículas é complexo, devido à existência de 

diferentes processos ocorrendo simultaneamente. O estudo em tempo real da síntese de 

nanopartículas através da análise de imagens mostrou-se ser uma técnica simples e de baixo 

custo, capaz de fornecer informações mais detalhadas, não obtidas com as técnicas mais 

sofisticadas. Isso possibilitou um entendimento mais profundo dos processos envolvidos na 

formação dos cristais, levando a um controle mais preciso do processo como um todo e um ajuste 

mais fino das propriedades das partículas como tamanho e forma. 
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5 Propriedades Ópticas de Nanopartículas de Ouro 
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5.1 Introdução 

 

Nesse capítulo serão discutidas as propriedades ópticas de nanopartículas. Para isso serão 

introduzidos alguns conceitos sobre a Ressonância Plasmônica Localizada em Superfície, tempo 

de vida dos elétrons excitados da nanoestrutura metálica e a interação entre nanopartículas. 

 

5.1.1 Ressonância Plasmônica de Superfície 

 

As propriedades ópticas de nanopartículas metálicas surgem da interação da luz com 

nanoestruturas de dimensões menores que o seu comprimento de onda. Nessa condição 

considera-se que a partícula está sob a influência de um campo elétrico quase estático e 

homogêneo. Tal interação gera uma separação de cargas na superfície metálica, que apresentam 

uma forte força restauradora, originando um dipolo oscilante. Dessa forma são induzidas 

oscilações coerentes dos elétrons da banda de condução da nanoestrutura em ressonância com a 

radiação incidente, dando origem a um campo eletromagnético intensificado na superfície da 

nanoestrutura, Figura 33. A excitação não propagante dos elétrons de condução é conhecida 

como Ressonância Plasmônica Localizada em Superfície (LSPR – Localized Surface Plasmons 

Resonance).13,114–116  

 

Figura 33: Dipolo oscilante induzido por radiação eletromagnética em nanopartículas metálicas. 
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Nanopartículas metálicas, principalmente de ouro e prata, têm recebido maior atenção 

por apresentarem SPR na região de comprimentos de onda do visível.117,118  

 Os plasmons de superfície excitados podem decair radiativamente e não radiativamente, 

dando origem a um espalhamento e absorção intensificados na região do comprimento de onda 

de ressonância. Essas propriedades são incorporadas no espectro de extinção das nanopartículas, 

no qual a absorbância é dependente da seção de choque de extinção, σext.  

 O primeiro tratamento teórico das propriedades de uma nanopartícula esférica foi feito 

pelo físico alemão Gustave Mie.119 Resolvendo as equações de Maxwell para uma onda 

eletromagnética interagindo com esferas, que apresentam a constante dielétrica dependente da 

frequência da radiação incidente (𝜀 =  𝜀1(𝜔) +  𝑖𝜀2(𝜔)). 

Para esferas menres que 100 nm pode-se considerar a aproximação quase estática, na 

qual a fase do campo eletromagnético oscilante é constante em todo volume da partícula. Nessa 

aproximação, o campo elétriomagnético gerado pode ser obtido através da resolução da equação 

de Laplace (∇2𝛷 = 0), em que 𝛷 é o potencial elétrico e está relacionado com o campo elétrico 

(𝐸 = −∇𝛷) O campo elétrico gerado dentro da partícula e fora da partícula são dados pela 

Equação 16 e Equação 17, respectivamente, onde εm é a costante dielétrica do meio ε a constante 

dielétrica da partícula, R é o raio da partícula, r é um ponto no qual é medido o campo e θ é o 

anculo entre o vetor posição r e o eixo z. Para o campo interno r<R, para o campo externo r>R.  

 

Equação 16 

 

Equação 17 



108 
 

 

Fisicamente Eout descreve a sobreposição do campo aplicado e do campo gerado pelo 

dipolo induzido na partícula, dado pela Equação 18, onde α é a polarizabilidade da partícula. Mie 

derivou uma expressão para a seção de choque de extinção e espalhamento em relação a 

oscilações multipolares, Equação 19 a Equação 21. 

 

Equação 18 

 

Equação 19 

 

Equação 20 

 

Equação 21 

 Na Equação 18 E0 é o campo elétrico da radiação incidente, α a polarizabilidade da 

partícula.  Nota-se que o campo induzido será máximo quando a constante dielétrica da partícula 

for igual a -2εm, onde εm é a constante dielétrica do meio. Como a constante dielétrica da partícula 

depende da frequência da radiação incidente, o campo elétrico será máximo na condição de SPR. 

Na Equação 19 e Equação 20 k = 2π/λ é o vetor de onda. Devido a simetria do sistema, al 

e bl são parâmetros expressos em termos de funções de Ricatti-Bessel, do índice de refração 

complexo da partícula, do índice de refração real do meio e do raio da partícula, L refere-se a 

ordem de excitação (L=1 para excitação dipolar, L=2 para excitações quadrupolares, Figura 34). 
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 Para nanopartículas muito menores que o comprimento de onda da luz (2r<<λ ou 2r < 

λmax/10) apenas as oscilações dipolares contribuem significativamente para a seção de choque de 

extinção.117,120 A teoria de Mie pode ser reduzida para a expressão apresentada na Equação 22, 

onde V = (4п/3)R3 é o volume da partícula esférica, c é a velocidade da luz, e εm e ε(ω) = ε1(ω) + 

iε2(ω) são as funções dielétricas do meio e da partícula, respectivamente. A condição de 

ressonância ocorre quando ε1(ω) = -2εm, se ε2 for relativamente pequeno. Plotando σext em função 

dos comprimentos de onda de excitação obtém-se o espectro de extinção da nanopartículas, 

incluindo as transições plasmônicas, Figura 34. 

 

Equação 22 

 

Figura 34: Espectro de extinção de nanopartículas esféricas e sua dependência com o tamanho da partícula, obtidos 

através da teoria de Mie. 

A teoria de Mie foca apenas em partículas esféricas. No caso de nanopartículas de diferentes 

formas, as contribuições anisotrópicas dos modos de polarização das partículas devem ser 

incluídas. O tratamento para esses casos pode ser feito através do método de Aproximação 

Discreta de Dipolos (Discrete Dipole Approximation-DDA), onde a nanopartícula é considerada 

como um arranjo cúbico de dipolos elétricos interagindo com a radiação incidente.121,122 Nele, 

cada dipolo é descrito pelo seu vetor de posição (ri) e sua polarizabilidade (αi). A polarização 
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induzida pela interação com a luz é dada pela Equação 23, onde Eloc,i é a soma dos campos elétricos 

de todos outros N-1 dipolos. 

 

Equação 23 

Na Equação 23, k é o vetor de onda e E0 é a amplitude do campo elétrico da luz. O segundo 

termo da expressão do campo local representa a matriz de interação dipolo-dipolo e pode ser 

escrita na forma: 

 

Equação 24 

Onde rij e rij são o vetor de posição relativa dipolo-dipolo e seu módulo, respectivamente. A 

Equação 24 gera um sistema de 3N equações lineares complexas que podem ser solucionadas 

para Pij. Dessa forma as seções de choque de extinção e absorção podem ser expressas em função 

de Pij, Equação 25, e a seção de choque de espalhamento pode ser calculada através da Equação 

21. 

 

Equação 25 

Recentemente Hermoso e colaboradores113 utilizaram essa abordagem para avaliar as 

propriedades ópticas de nanoprismas triangulares de Ag, Au e Cu de comprimento de aresta de 

40, 60, 80 e 100 nm com uma espessura fixa de 10 nm. Eles mostraram a existência de modos 
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dipolares, quadrupolares e octopolares na região do visível, que apresentam um deslocamento 

para o vermelho conforme o tamanho dos discos é aumentado. Adicionalmente comprovaram a 

presença de campos elétricos mais intensificados nas pontas das nanoestruturas. 

Métodos baseados em eletrodinâmica clássica, como a teoria de Mie e DDA, descrevem com 

precisão as propriedades de partículas maiores, onde os estados excitados formam quase uma 

estrutura contínua e, dessa forma, um grande número de transições inter e intrabandas 

contribuem para uma dada banda de absorção. Porém, em sistemas menores, a estrutura 

eletrônica tende a apresentar níveis discretos e as propriedades ópticas são definidas pelas 

transições eletrônicas entre esses níveis.  

Recentemente, foram reportadas sínteses de nanopartículas de ouro com ligantes tiolados 

menores que 2 nm apresentando propriedades plasmônicas,123–125 indicando que os métodos 

clássicos falham na descrição das propriedades de tais clusters. Uma abordagem que vem sendo 

empregada é a utilização de métodos ab-initio, como por exemplo, a Teoria do Funcional de 

Densidade Dependente do Tempo (TD-DFT), nos quais a estrutura eletrônica do cluster é 

considerada e o cálculo das propriedades do sistema é feito levando em consideração os 

potenciais de interação elétron-elétron, elétron-núcleo e núcleo-núcleo no hamiltoniano do 

sistema.41,42,126 Dessa forma é possível mostrar que as oscilações plasmônicas apresentam um 

certo caráter molecular, sendo compostas por transições d-sp e sp-sp, Figura 35.41 A principal 

desvantagem desse método é o alto custo computacional, limitando a modelagem a sistemas 

pequenos, constituídos por cerca de 200 átomos metálicos.127 
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Figura 35: Orbitais moleculares (A) e espectro eletrônico (B) calculados para um cluster de Au20. Adaptado da 

referência 41. 

 

5.1.2 Tempo de Vida dos Plasmons 

 

O tempo de vida dos plasmons está correlacionado com a coerência das oscilações 

plasmônicas, que por sua vez dependem dos processos de amortecimento radiativos e não 

radiativos. O amortecimento radiativo está relacionado ao decaimento dos elétrons em fótons, 

sendo dominante em partículas de diâmetros maiores do que 50 nm. Já o amortecimento não-

radiativo está relacionado aos processos de espalhamento elétron-fónon, elétron-elétron, 

elétron-defeito, elétron-superfície e a formação de pares elétron-buraco criados devido a 

excitação de transições inter e intrabandas. Os processos de decaimento não-radiativos são mais 

eficientes em partículas pequenas, tipicamente menores que 20 nm.  

O tratamento matemático desses processos é feito considerando uma função dielétrica 

do material dependente do tamanho das partículas, a partir de um determinado raio crítico, de 

aproximadamente 20 nm. Essa dependência aparece devido à limitação do caminho livre dos 

elétrons na banda de condução do metal pela dimensão da partícula. O valor típico de caminho 

livre dos elétrons no ouro e na prata variam na ordem de 40-50 nm.128 Portanto, para partículas 



113 
 

 

pequenas, os elétrons atingem a superfície e são espalhados mais rapidamente. Dessa forma, a 

coerência das oscilações é perdida e o tempo de vida dos plasmons diminui. Como consequência 

o tempo de vida dos plasmons é diretamente proporcional ao raio das partículas. 

A largura da banda plasmônica está correlacionada aos processos de decaimento através 

do tempo de vida, ou tempo de defasagem total (T2), dos plasmons, Equação 26. 

 

 

Equação 26 

T1 descreve o tempo de relaxação da população e depende dos processos de decaimento radiativo 

e não-radiativo. T2* é o tempo de relaxação puro dependente apenas das colisões elásticas dos 

elétrons, nas quais não há mudança da energia dos elétrons, apenas do seu vetor de onda. 

Tipicamente, para nanopartículas de ouro, os valores de T2 calculados estão na faixa de 2 a 10 fs, 

dependendo do tamanho e do ambiente químico ao redor da partícula. 

 A largura da banda pode ser calculada pela Equação 27, considerando a constante 

dielétrica como sendo a soma da contribuição das transições interbandas e da contribuição dos 

elétrons livres, dada pelo modelo de Drude, Equação 28.114 

 

Equação 27 
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Equação 28 

Onde ωp é a frequência de plasmon, ω é a frequência da radiação incidente e γ é introduzida como 

uma constante de amortecimento fenomenológica que leva em consideração processos de 

espalhamentos elétron-elétron (e-e), elétron-fonon (e-f) e elétron-defeito (e-d). O espalhamento 

elétron-superfície deve ser contabilizado somando um termo inversamente proporcional ao 

caminho livre do elétron (Leff), Equação 29. 114,117 

 

Equação 29 

 Onde vf é a velocidade do elétron no nível de Fermi e A depende do processo de 

espalhamento. Leff depende do tamanho e forma da partícula e pode ser aproximado pelo volume 

(V) e pela área superficial (S). Dessa forma Leff será dado por Leff = 4V/S. 

 Na região do infra-vermelho próximo, onde as transições interbandas podem ser 

desconsideradas, no caso do ouro e da prata, a largura da banda será expressa apenas em função 

da constante de amortecimento γ(r), Equação 30. Porém na região do visível, as transições 

interbandas devem ser consideradas e a largura de banda será dada pela Equação 31. 

 

Equação 30 

 

Equação 31 
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 O primeiro termo da direita da Equação 31 é a contribuição das transições e o segundo 

engloba o espalhamento elétron-superfície. Quando a excitação é feita próxima da frequência de 

plasmon, cerca de 530 nm para o ouro, o termo  
2𝜔𝑝

2 𝜔3⁄

│
𝜕𝜀1

𝜕𝜔
⁄ │

 tende a 1 e a contribuição do 

espalhamento elétron-superfície é essencialmente a mesma, considerando ou não a contribuição 

das transições internas das nanopartículas. 

 Esse tratamento descreve a dependência da largura da banda plasmônica com os 

processos intrínsecos das partículas, porém o ambiente químico ao redor das partículas pode 

apresentar uma influência na largura e posição da ressonância plasmônica. 

 Moléculas que apresentam orbitais de fronteira com simetria e energias adequadas, 

podem apresentar transições de transferência de carga do nível de Fermi para o LUMO, ou do 

HOMO para o nível de Fermi. Quanto menor for a diferença entre os níveis de energia do doador 

e do aceptor mais forte será o acoplamento, aumentando a probabilidade de ocorrência de 

transições. Essas transições causam a perda de coerência dos elétrons excitados levando a uma 

banda mais larga e consequentemente um tempo de vida da oscilação plasmônica menor. 

 

5.1.3 Acoplamento Plasmônico 

 

As mudanças de cor de soluções de nanopartículas, pela adição de eletrólitos ou certas 

moléculas, é um fenômeno que vem despertando grande interesse. Tais mudanças são 

acarretadas devido à quebra de estabilidade das partículas levando à agregação das mesmas.129–

132 

A interação entre as partículas leva a um deslocamento da frequência plasmônica, 

causando as mudanças de cor observadas. Para partículas pequenas, tais interações podem ser 

aproximadas como dipolos interagindo mutualmente entre si. Considerando partículas de 
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tamanho r em arranjos de uma ou duas dimensões, para que aproximação de dipolos seja válida, 

a separação entre as partículas (d) deve ser muito maior que o tamanho das mesmas.  

Quando d é muito menor que o comprimento de onda da radiação incidente as interações 

de campo próximo são dominantes e apresentam uma dependência com d-3. Nesse caso as 

partículas são consideradas como dipolos interagindo devido a sobreposição dos campos 

eletromagnéticos próximos à superfície, gerando um campo intensificado na região entre as 

partículas, os hot-spots. Essa dependência com d-3 faz com que uma separação de 150 nm seja 

suficiente para que partículas de 50 nm se comportem como partículas isoladas. 

Para separações grandes, acoplamentos de campos distantes, originados da difração da luz 

pelas partículas, são dominantes e apresentam uma dependência com d-1. Tais acoplamentos 

apresentam forte influência na forma da banda plasmônica, modificando tanto a frequência de 

ressonância, como a largura da banda.131  

Utilizando o modelo dipolar, pode-se determinar o deslocamento da ressonância 

considerando as interações coulômbicas associadas a polarização das partículas. Dependendo da 

polarização da luz incidente, a força restauradora dos elétrons oscilantes em cada partícula pode 

diminuir ou aumentar, causando um deslocamento dos modos transversais para o azul e para o 

vermelho dos modos longitudinais, Figura 36. 

 

Figura 36: Acoplamento entre os dipolos de nanopartículas. Adaptado da referência 13 
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 Um dos principais modelos para explicar a interação entre as nanopartículas em 

estruturas complexas, descreve as propriedades do sistema como uma combinação linear das 

ressonâncias plasmônicas dos componentes elementares. Esse modelo é conhecido como 

hibridização de plasmons e é construído de maneira análoga ao modelo de criação de orbitais 

moleculares, a partir dos orbitais atômicos. Dessa forma, os modos plasmônicos hibridizados são 

resultantes da sobreposição dos modos primitivos individuais.131,133 

 Nesse modelo, os elétrons da banda de condução são tratados como sendo um fluido 

incompressível de densidade uniforme, confinado em uma matriz positiva e uniforme, descrita 

pela sua função dielétrica. As deformações do fluido, causadas pelas interações entre os plasmons 

via potencial de Coulomb, são descritas pelo seu campo de velocidades, que representa a 

velocidade de um certo volume de elétrons em determinadas posições. Devido à 

incompressibilidade do gás de elétrons as deformações levam a uma redistribuição das cargas 

superficiais da nanoestrutura. 

 Portanto, de maneira análoga à teoria de orbitais moleculares, o modo plasmônico 

coletivo que representa a interação dos dipolos (L=1), é desdobrado em um modo de energia mais 

baixa e outro mais alta. 

O modo que aparece deslocado para o vermelho é dito como o modo “ligante”, ou modos 

claros. Esse apresenta os dipolos alinhados longitudinalmente, resultando em um momento de 

dipolo induzido maior e uma intensificação do campo eletromagnético na região dos hot-spots, 

dominando as propriedades ópticas de dímeros de partículas, por exemplo. Os modos de maior 

energia, ou modos “anti-ligantes”, também chamados de modos escuros, apresentam os dipolos 

alinhados paralelamente resultando em um acoplamento baixo. Modos de maiores polaridades 

(L>2) são observados em partículas de cerca de 100 nm ou quando a distância interpartícula é 

muito pequena. 
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Figura 37: Acaplamento plasmônico descrito pela teoria de hibridização de plasmons. Adaptado da referência 131 

 O modelo de hibridização de plasmons apresenta uma boa descrição de sistemas onde a 

separação entre partículas é suficientemente grande, tipicamente acima de 8 nm, para que a 

transferência de elétrons entre as nanopartículas possa ser desconsiderada. Nesses casos o 

aumento do campo na região dos hot-spots é maior, conforme a separação entre as partículas 

diminui. 

 Entretanto, em distâncias menores que 8 nm uma separação condutora é estabelecida 

entre as partículas e a descrição do campo eletromagnético deve ser feita utilizando a mecânica 

quântica, incorporando os efeitos de tunelamento dos elétrons. Cálculos de teoria do funcional 

de densidade dependente do tempo (TD-DFT) e aproximação de densidade local dependente do 

tempo (TD-LDA) mostram que para separações menores que 2 nm, o tunelamento de elétrons 

através da separação condutora, leva a uma diminuição do campo no hot-spot, em relação ao 

tratamento com o modelo de hibridização, Figura 38.134–137 
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Figura 38: Comparação entre o tratamento por hibridização de plasmons (curva vermelha) e o modelo quântico (curva 
azul) para o acoplamento plasmônico. Retirado da referência 137 

 

5.2 Parte Experimental 

 

A caracterização das propriedades ópticas das nanopartículas foi realizada por Microscopia 

Hiperespectral de Campo Escuro (MHCE), através da análise do espectro de espalhamento de 

nanopartículas isoladas e agregadas. A descrição aprofundada da técnica é mostrada no Capítulo 

3.1.6. Para a aquisição das imagens, as AuNPs foram imobilizadas em um vidro modificado com 3-

animopropiltrimetoxisilano (APTS), de acordo com o procedimento a seguir. 

Lâminas ultra-limpas para microscopia com dimensões de 8.5 x 3.5 cm e espessura de 1 mm 

(glass B NEXTERION®) foram mergulhadas em álcool isopropílico, mantidos em banho de 

ultrassom por 20 minutos e secos utilizando papel próprio para limpar lentes. Em seguida, as 

lâminas foram submersas em solução 5% (v/v) de APTS em clorofórmio por 3 minutos e lavadas 

cinco vezes com água ultra-pura. O vidro modificado com APTS foi sinterizado por 2 horas a 180°C. 

Após resfriadas a temperatura ambiente, as lâminas foram secas sob fluxo de N2. Os filmes de 
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AuNP sobre o vidro modificado com APTS foram feitos por dropping cast, depositando sobre o 

vidro 5 μL de soluções de AuNPs altamente diluídas. Sobre essa gota foi colocado um cover slip 

ultra limpo (NEXTERION®) e a amostra foi selada com fita adesiva e esmalte para evitar a 

penetração de gotas de óleo durante a aquisição das imagens hiperespectrais. Para a análise das 

interações entre as partículas, 5 μL de soluções de AuNP contendo NaCl (3mmolL-1) foram 

depositados sobre o vidro com APTS e selados conforme descrito anteriormente. 

Para o estudo do acoplamento plasmônico, a uma solução de cit-AuNP foram adicionadas 

quantidades diferentes de soluções 1molL-1 de sais de halogênios (NaF, NaCl, NaBr e NaI) e 

estudadas as mudanças no espectro eletrônico. Os espectros foram adquiridos em um tempo total 

de 30 minutos com um intervalo de 30 segundos entre cada aquisição e são mostrados os 

espectros a cada dois minutos para facilitar a visualização.  

Adicionalmente, os espectros de espalhamento das partículas isoladas e agregadas foram 

comparados com os espectros de extinção medidos em dispersão aquosa das AuNP. 

 

5.3 Resultados e Discussão 

 

A discussão dos resultados será dividida em três partes. Primeiramente serão discutidas as 

propriedades ópticas das partículas, sintetizadas de acordo com o procedimento descrito no 

Capítulo 4, com base na análise de seus espectros de extinção e espalhamento e de imagens de 

microscopia hiperespectral de campo escuro, conforme apresentado no Capítulo 3.1.6. Na 

segunda parte serão discutidos os efeitos de amortecimento para o tempo de vida dos plasmons, 

a partir da análise da largura de banda a meia altura. Na terceira parte serão analisados os efeitos 

de acoplamento plasmônico.  
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5.3.1 Ressonância Plasmônica de Superfície 

 

As propriedades ópticas das AuNP levam a processos de absorção e espalhamentos 

intensificados, conforme discutido no Capítulo 5.1.1. Dessa forma, as cores observadas dependem 

do tamanho, forma e distribuição de tamanhos das AuNPs. Partículas de aproximadamente 20 nm 

apresentam uma coloração vermelha rubi e conforme aumentam de tamanho a cor observada 

passa para roxo e azul. Na Figura 39 são mostradas fotos das partículas sintetizadas pelo 

procedimento descrito no Capítulo 4. Como as seções de choque de absorção e de espalhamento 

das AuNP são diferentes, a cor observada quando a luz é transmitida pela dispersão de AuNP, 

Figura 39A, é diferente da cor observada quando a luz é espalhada, Figura 39B.  

 

Figura 39: Foto das nanopartículas de ouro sintetizadas utilizando o planejamento fatorial. A numeração idicada está 
de acordo com os ensaios detalhados na Tabela 1. Em A, a iluminação é feita por trás, portanto observa-se a radiação 
transmitida através da dispersão de AuNP. Em B, a iluminação é feita pela frente, e observa-se a radiação espalhada 

pelas partículas. 

 Dependendo do método de síntese as AuNPs apresentam tamanhos e formas diferentes, 

conforme discutido no Capítulo 4.3.1, e tais diferenças morfológicas levam à variações das 

propriedades ópticas. Como pode ser visto na Figura 39, partículas esféricas com diâmetros 

variando de 20 a 40 nm, ensaios 5 a 8 e 13 a 16, apresentam contribuições de absorção e 

espalhamentos de luz próximas. Sendo assim as cores observadas por transmissão ou 

espalhamento de luz apresentam composições semelhantes. As partículas de tamanhos mais 
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próximos de 20 nm (ensaios 8 e 16) apresentam uma coloração bem avermelhada, tanto por 

espalhamento quanto por transmissão, indicando uma intensidade de absorção maior na região 

de comprimentos de onda da radiação verde.  

 Nanopartículas maiores, em torno de 35 nm, apresentam uma coloração tendendo para 

o roxo. Isto é devido ao aumento de tamanho e de distribuição de tamanhos, fazendo com que 

haja uma certa absorção e espalhamento de radiação na faixa do vermelho. Já partículas com 

cerca de 100 nm, ensaios 1 a 4 e 9 a 12, apresentam uma contribuição de espalhamento mais 

intensa, como pode ser visto pelo aspecto mais turvo das soluções, quando comparada com as 

partículas menores, Figura 39. Além disso, por transmissão, apresentam uma coloração azulada, 

indicando uma maior absorção na região do vermelho. 

 Esses fatos podem ser comprovados pela interpretação dos espectros de extinção 

(espalhamento + absorção) e de espalhamento das AuNPs. Na Figura 40, são mostrados os 

espectros de extinção das partículas sintetizadas, utilizando o planejamento fatorial. Partículas 

que possuem uma coloração mais avermelhada apresentam maior absorção na região do verde, 

enquanto que partículas com coloração azulada, absorvem em uma faixa ampla do vermelho. 
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Figura 40: Espectros de Extinção das AuNP. (A) Ensaios 1 a 4, (B) ensaios 5 a 8, (C) ensaios 9 a 12, (D) ensaios 13 a 16. 

As partículas sintetizadas nos ensaios 1 a 4 e 9 a 12 possuem formas mais discoidais e uma 

grande distribuição de tamanhos, levando a propriedades ópticas heterogêneas. Tais 

propriedades são identificadas pela presença de bandas de extinção largas com múltiplos 

máximos na região de 500 a 1000 nm. Partículas que apresentam maior desvio padrão da média 

de tamanhos, apresentam bandas mais alargadas, ensaios 2, 9 e 10. Além disso, devido à forma 

discoidal há uma absorção ligeiramente maior na região entre 250 a 500 nm.112,113 

As sínteses que apresentaram maior formação de partículas esféricas, ensaios 5 a 8 e 13 

a 16, detêm apenas uma banda mais fina na região de 500 a 600 nm, atribuída ao modo dipolar 

da ressonância plasmônica. Nesses casos, a largura da banda dependerá da distribuição de 

tamanhos das partículas, uma vez que o espectro de extinção é adquirido a partir de uma 

dispersão de AuNP, e estas estão em constante movimento Browniano. Portanto, o espectro final 

apresenta uma contribuição média de todas partículas que passam no volume irradiado durante 

o tempo de aquisição dos dados. Como pode ser observado na Figura 40, as amostras que 
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apresentam o menor desvio padrão em relação aos tamanhos apresentam menor largura de 

banda, ensaios 7 e 16. 

 Nas sínteses realizadas com grande excesso de citrato (7 e 4 vezes) foi observado uma 

diminuição do tamanho médio das AuNP para cerca de 10 nm. Essa diminuição leva a um 

deslocamento para o azul da banda plasmônica, devido ao aumento das forças restauradoras, que 

aumenta a frequência de oscilação dos plasmons, Figura 41. Para a síntese com 14 vezes de 

excesso de citrato o deslocamento é ligeiramente menor, evidenciando um tamanho de partículas 

maior.  

Como mostrado na caracterização morfológica e dos mecanismos de formação das AuNPs, 

Capítulo 4, um grande excesso de citrato faz com que a cinética de crescimento seja mais lenta, 

aumentando ligeiramente o tamanho final das partículas. Há também uma diminuição da 

absorbância e uma linha base próxima de zero, em comparação com as partículas das sínteses 1 

a 16, Figura 40. Tais efeitos são causados pela diminuição da seção de choque de espalhamento 

devido a diminuição do tamanho. Portanto o espectro observado para as partículas de 10 nm é 

constituído majoritariamente pela contribuição da seção de choque de absorção.  

 

Figura 41: Espectro de extinção das sínteses realizadas fora do planejamento fatorial. (A) cit-AuNP e cetoAuNP. (B) 
Sínteses com excesso de citrato. 

As sínteses cit-AuNP e ceto-AuNP, planejadas para que as partículas tivessem o mesmo 

tamanho (Figura 30), partindo de condições de síntese diferentes, apresentam propriedades 
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ópticas levemente diferentes, Figura 41. Para a ceto-AuNP o máximo de extinção mostra um 

deslocamento batocrômico em relação a cit-AuNP. Pela distribuição de tamanhos de ambas, nota-

se que a ceto-AuNP apresenta uma população maior entre 40 e 50 nm, ocasionando o 

deslocamento observado. Já a cit-AuNP apresenta um máximo da distribuição normal em cerca 

de 35 nm, fazendo com que a banda de LSPR apresente um pequeno deslocamento hipsocrômico. 

Porém, as cit-AuNP possuem um maior número de partículas com diâmetros acima de 50 nm, 

causando um leve alargamento da banda na região entre 600 e 700 nm. 

 Para exemplificar as diferentes contribuições das seções de choque de absorção e 

espalhamento, na Figura 42 são mostradas as seções de choque teóricas para diferentes tamanhos 

de AuNPs em água, calculadas pela teoria de Mie.138 Como pode ser visto há uma maior diminuição 

da seção de choque de espalhamento com a diminuição do tamanho. Dessa forma o espectro de 

extinção de partículas menores que 40 nm será aproximadamente igual à seção de choque de 

absorção. Por outro lado, o espectro de extinção de partículas maiores que 100 nm é dominado 

pelo espalhamento. 

 

Figura 42: Seções de Choque calculadas para diferentes tamanhos de AuNP utilizando a teoria Mie. (A) Seção de 
choque da absorção. (B) Seção de choque de espalhamento. (C) Seção de choque de extinção. 

 

5.3.1.1 Atribuição dos Modos Plasmônicos 

 

 Deconvoluindo os espectros de extinção das diferentes AuNP pode-se fazer uma 

atribuição mais precisa dos modos das oscilações plasmônicas, Figura 43. Para simplificação da 
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discussão, essa análise será focada na comparação dos espectros das partículas do ensaio 2, 16, 

das com 7 vezes de excesso de citrato e das cit-AuNP e ceto-AuNP. A amostra 2 é interessante por 

apresentar maior proporção de discos, enquanto que a amostra 16 apresenta partículas com uma 

razão de aspecto mais próxima de 1 e uma menor distribuição de tamanhos. As amostras cit-AuNP 

e ceto-AuNP serão discutidas, pois serão importantes na discussão dos Capítulos 0 e 0. 

Pequenas nanopartículas esféricas apresentam uma separação isotrópica de cargas na 

superfície gerando um modo dipolar de oscilação dos plasmons.117 Enquanto que partículas 

maiores (>100 nm) podem apresentar modos quadrupolares.117 Em nanobastões, por exemplo, é 

possível gerar dois modos dipolares com separação de cargas ao longo dos seus eixos transversal 

e longitudinal, gerando duas bandas de extinção no espectro de suspensões de nanobastões de 

ouro, cuja posição depende da razão de aspecto e das dimensões dos mesmos.  

Para partículas planas, como discos ou prismas triangulares, existem dois modos no plano 

e dois fora do plano, sendo dois dipolos e dois quadrupolos. O espectro eletrônico de nanoprismas 

triangulares de prata, com 100 nm de aresta e 16 nm de espessura é marcado pela existência dos 

modos dipolares no plano e fora dele em cerca de 800 e 410 nm, respectivamente. Já os modos 

quadruplores estão em 470 nm, para o modo no plano, e 340 nm para o modo fora do plano.113,139–

141 

Liz-Marzan e colaboradores mostraram, teórica e experimentalmente, que o campo 

eletromagnético concentra-se nas pontas dos triângulos para os modos dipolares e nas faces 

planas para os modos quadrupolares.139 Grasseschi et al. mostram um deslocamento para o azul 

dos modos, de acordo com o grau de desgaste das pontas dos triângulos, atingindo o máximo de 

deslocamento para discos hexagonais, sendo que o deslocamento é maior para os modos 

dipolares do que para os modos quadrupolares.112 

Sabendo-se disso, espera-se que os discos sintetizados no ensaio 2 apresentem dois 

modos dipolares no plano, referentes a separação de cargas ao longo dos eixos transversal e 
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longitudinal na região de 600 a 900 nm. Um modo dipolar fora do plano em 500nm e modos 

quadrupolares na região abaixo de 450 nm. Esses modos devem apresentar um deslocamento 

para o azul em relação aos modos calculados por Hermoso et al.,113 devido a presença de pontas 

mais arredondadas, o que aumenta a força restauradora e consequentemente a frequência das 

oscilações. 

 

Figura 43: Deconvolução dos espectros de extinção das AuNP em funções gaussianas. (A) ensaio 16, (B) 7 x Cit. (C) 
ensaio 2. (D) ceto-AuNP. (E) cit-AuNP. 

 O espectro de extinção das partículas do ensaio 2 pode ser deconvoluído em 8 gaussianas, 

Figura 43C. Entre 500 e 100 nm temos os modos dipolares no plano e fora do plano. Em 400 nm 
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há uma banda larga que pode ser atribuída aos modos quadrupolares e octopolares, que 

encontram-se sobrepostos e apresentam baixa intensidade, devido aos efeitos de amortecimento 

dos plasmons causados pela existência de transições inter bandas. A banda em 310 nm pode ser 

atribuída aos íons de ouro restantes ao final da reação, uma vez que a síntese é realizada abaixo 

da condição estequiométrica. A atribuição exata dos modos dos discos será retomada na análise 

dos espectros de espalhamento das AuNPs.  

 O espectro de extinção da amostra 16 pode ser deconvoluido em três funções gaussianas, 

Figura 43A. Tal assimetria da banda de ressonância plasmônica pode ser causada pelo fato das 

partículas não serem totalmente esféricas, apresentando uma razão de aspecto entre 1.1 e 1.3, 

além do efeito da distribuição de tamanhos. Já para a síntese com excesso de citrato, o espectro 

de extinção pode ser aproximado por apenas uma função gaussiana, Figura 43B, indicando uma 

menor distribuição de tamanhos e uma razão de aspecto mais próxima de 1, como mencionado 

anteriormente.  

 Apesar das partículas cit-AuNP e ceto-AuNP apresentarem tamanhos e distribuições de 

tamanhos muito próximos, o espectro de extinção das ceto-AuNP pode ser aproximado por uma 

função gaussiana, Figura 43D, enquanto que o espectro das cit-AuNP por duas gaussianas, Figura 

43E. Como discutido anteriormente, a maior proporção de partículas acima de 50 nm na amostra 

cit-AuNP, causa um alargamento da banda, Figura 41A, tornando-a assimétrica.  

 As características das AuNPs discutidas até esse ponto são propriedades médias, ou seja, 

apresentam contribuição de todas partículas presentes no volume irradiado, medidas em 

suspensão, estando sujeitas a fatores como distribuição de tamanho e movimento Browniano das 

partículas. Uma caracterização mais aprofundada pode ser feita por microscopia hiperspectral de 

campo escuro (MHCE).  

Como foi mostrado no Capítulo 3.1.6, a MHCE possibilita a aquisição de imagens ópticas 

de campo escuro e imagens hiperespectrais. No arranjo de um microscópio de campo escuro a 
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abertura da lente objetiva é menor do que a abertura da lente condensadora, dessa forma não é 

captada nenhuma luz transmitida, apenas a luz espalhada em ângulos menores que a abertura 

numérica da lente objetiva. Dessa forma a imagem observada é dependente da eficiência de 

espalhamento da amostra. 

Para as AuNPs a seção de choque de espalhamento é diretamente proporcional ao raio da 

partícula à sexta potência (r6), segundo a teoria de Mie. Portanto para partículas menores que 20 

nm, a eficiência de espalhamento é baixíssima, consequentemente a intensidade observada na 

imagem óptica de campo escuro também será baixa, Figura 44A. Conforme o tamanho das 

partículas aumenta, sua eficiência de espalhamento cresce, assim como a intensidade da radiação 

espalhada, atingindo um máximo para as partículas do ensaio 2, Figura 44E. 

 

Figura 44: Imagens ópticas de microscopia de campo escuro das amostras com 7 vezes de excesso de citrato (A), 
amostra 16 (B), ceto-AuNP (C), cit-AuNP (D) e amostra 2 (E). Seção de choque de espalhamento para partículas 

esféricas calculas pela teoria de Mie (F). 

 Nas imagens ópticas de campo escuros, Figura 44 a Figura 48, para as partículas de 10 nm 

observa-se apenas partículas espalhando radiação de comprimento de onda referente a cor verde, 

Figura 45A. Já para AuNPs de tamanhos entre 20 e 60 nm experimentalmente observa-se que há 

tanto partículas espalhando no verde como no vermelho, sendo que visualmente a quantidade de 

partículas vermelhas nas amostras 16 (Figura 46A) e cit-AuNP (Figura 48A) é maior em relação a 
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ceto-AuNP (Figura 47A). A alta eficiência de espalhamento em todas as faixas de comprimentos 

de onda do visível faz com que a composição de cores para as partículas maiores que 100 nm seja 

mais complexa, como pode ser visto nas imagens ópticas do ensaio 2, Figura 44E. 

 

Figura 45: (A) Imagem óptica de campo escuro, (B) Imagem hiperespectral e (C) espectros de espalhamento de AuNP 
de 10 nm 

 

Figura 46: (A) Imagem óptica de campo escuro, (B) Imagem hiperespectral e (C) espectros de espalhamento de AuNP 
do ensaio 16 

 

Figura 47: (A) Imagem óptica de campo escuro, (B) Imagem hiperespectral e espectros de espalhamento das partículas 
verdes (C) e vermelhas (D) da ceto-AuNP. 
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Figura 48: (A) Imagem óptica de campo escuro, (B) Imagem hiperespectral e e espectros de espalhamento das 
partículas verdes (C) e vermelhas (D) da cit-AuNP. 

 

 O espectro de espalhamento das partículas entre 10 e 60 nm apresenta apenas uma 

banda, indicando a existência apenas de uma separação dipolar de cargas na superfície quando 

os plasmons são excitados.117 As AuNP de 10 nm apresentam apenas uma banda em cerca de 545 

nm, Figura 45C. As partículas do ensaio 16, cit-AuNP e ceto-AuNP apresentam propriedades 

semelhantes, há uma maior proporção de partículas com máximo da banda de espalhamento em 

torno de 560 e uma população pequena de partículas espalhando radiação de comprimento de 

onda de 630 nm, Figura 46C, Figura 47C e Figura 48C. Porém visualmente as partículas do ensaio 

16 e citAuNP apresentam maior população de partículas vermelhas, em comparação com a 

amostra ceto-AuNP. 

 Há um deslocamento batocrômico quando comparam-se os espectros de espalhamento, 

Figura 45C a Figura 48C, com os espectros de extinção Figura 40 e Figura 41. Existem dois motivos 

para este deslocamento. O primeiro é o fato da seção e choque de espalhamento, segundo a 

teoria Mie, apresentar uma dependência com o vetor de onda k, de k4, enquanto que a seção de 

choque de absorção é proporcional a k. Dessa forma os espectros de espalhamento das AuNPs 

serão deslocados para o vermelho em relação ao espectro de extinção. Considerando esferas de 

45 nm em água esse deslocamento seria de aproximadamente 10 nm, Figura 49a. 

 A segunda razão é a mudança da constante dielétrica do meio. Como as partículas 

encontram-se depositadas no vidro, que por sua vez apresenta um índice de refração maior em 



132 
 

 

relação ao índice de refração da água, há um deslocamento dos modos palsmônicos para o 

vermelho. Porém, a constante dielétrica ao redor da partícula não é homogênea, uma vez que as 

partículas encontram-se em contato tanto com o vidro, como com a solução colocada entre as 

lâminas de microscopia no preparo de amostra. Dessa forma o deslocamento não é homogêneo 

e é difícil de ser previsto precisamente. Contudo, se considerarmos partículas esféricas de 45 nm, 

imersas em um meio homogêneo, de índice de refração igual a 1.52 (índice de refração padrão 

utilizado em lâminas para microscopia) o deslocamento seria de cerca de 23 nm, Figura 49b. 

Somando os dois efeitos o deslocamento total previsto seria próximo de 35 nm. 

 

Figura 49: Seções de choque de extinção, absorção e espalhamentos, calculadas pela teoria de Mie para 
nanopartículas de ouro de 45 nm, em água, com índice de refração de 1.33 (a) e sílica com índice de refração de 1.52 

(b). 
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 A médias dos valores dos máximos de espalhamento para as diferentes partículas e sua 

comparação com o máximo observado nos respectivos espectros de extinção estão sumarizados 

na Tabela 5. Os deslocamentos observados, comparando apenas as partículas espalhando no 

verde, com os respectivos espectros de extinção, estão na faixa de 25 a 40 nm, condizentes com 

os valores calculados teoricamente. Como as partículas vermelhas apresentam um menor peso 

estatístico elas seriam mais responsáveis pelo alargamento da banda plasmônica no espectro de 

extinção, não contribuindo efetivamente para o comprimento de onda máximo. 

 

Tabela 5: Valores de λmax observados nos espectros de extinção e espalhamento da AuNP 

 λmax (extinção) / nm λmax (espalhamento) / 
nm 

(partículas verdes) 

λmax (espalhamento) / 
nm 

(partículas vermelhas) 

7 x Cit 518 547,5 ± 5,9 ---------------- 
Ensaio 16 527 564,2 ± 8,8 633,7 ± 10,6 
Cit-AuNP 525 560,9 ± 8,3 633,5 ± 11,4 

Ceto-AuNP 534 558,3 ± 5,3 628,9 ± 9,6 
  

As partículas do ensaio 2 apresentam propriedades ópticas mais heterogêneas, devido à 

alta distribuição de tamanhos e formas, conforme mostrado no capítulo anterior. Contudo alguns 

padrões mais significativos podem ser encontrados. Há duas populações de partículas mais 

relevantes, uma delas apresenta duas bandas bem distintas e intensas na região entre 500 e 900 

nm e uma banda mais fraca entre 100 e 500 nm, Figura 50. Analisando as imagens de MEV é 

possível encontrar partículas com formas de bastões achatados, com alturas na faixa de 15 a 30 

nm e comprimentos e larguras de aproximadamente 100 e 50 nm, respectivamente. Além disso, 

há partículas com alturas variando entre 15 e 20 nm e comprimentos e larguras próximos de 50-

70 nm, Figura 23 e Figura 24.  

Partículas com maior razão entre comprimento e largura, possuem dipolos no plano ao 

longo dos eixos transversal e longitudinal dos discos, dando origem a duas bandas no espectro de 
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espalhamento, na região acima de 500 nm. Pelo fato da altura ser menor que as outras dimensões, 

há a possibilidade de separações de cargas, gerando dipolos ou quadrupolos fora do plano da 

partícula, gerando um espalhamento e absorção intensificados na região abaixo de 500 nm. 

Portanto, os espectros de espalhamento que apresentam três bandas, podem ser atribuídos a 

partículas discoidais com uma maior razão entra largura e comprimento. A banda acima de 700 

nm pode ser atribuída ao dipolo no plano no eixo longitudinal da partícula, a banda entre 500 e 

600 nm, ao dipolo no plano no eixo transversal e a banda abaixo de 500 nm seria uma composição 

dos modos dipolares, e de maior ordem, fora do plano. 
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Figura 50: Imagens hiperespectrais de campo escuro e seus respectivos espectros de espalhamentos pra o ensaio 2. 
Juntamente são apresentadas algumas imagens de MEV de possíveis partículas responsáveis pelos espectros de 

espalhamento apresentados. 
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Quanto mais simétrica for a partícula, ou seja, quanto menor for a razão entre a largura e 

o comprimento, mais próxima estarão as bandas referentes aos dipolos no plano, até que haja 

apenas uma banda, quando a razão for próxima de 1. Como pode ser visto na Figura 50, os 

espectros que possuem apenas uma banda entre 500 e 600 nm podem ser atribuídos a esse tipo 

de partícula. Contudo deve-se notar que elas ainda apresentam uma banda abaixo de 500 nm, 

inexistente em partículas esféricas, indicando que tais partículas ainda apresentam uma 

morfologia discoidal.  

Nas imagens hiperespectrais a reconstrução da imagem é feita a partir do espectro de 

espalhamento de cada pixel, considerando apenas um comprimento de onda para cada canal de 

cor RGB. Uma forma de analisar as imagens é através da decomposição das mesmas em três 

imagens cada uma contendo o valor de um canal RGB. Dessa forma é possível analisar a proporção 

de cada tipo de partícula e correlacionar com as propriedades ópticas médias medidas em solução. 

 Para que esse tipo de análise seja eficaz, esta deve ser feita apenas na imagem 

hiperespectral. Pois nesse caso é possível utilizar apenas a intensidade de um comprimento de 

onda específico como valor de entrada dos canais RGB, diferentemente da imagem óptica, 

conforme descrito no Capítulo 3.1.6. No caso, foram utilizados os comprimentos de onda de 465, 

545 e 635 nm para os canais azul, verde e vermelhos, respectivamente, considerados 

comprimentos de onda padrão para reproduzir as imagens com coloração real. 

 Como as AuNPs isoladas de 10 a 40 nm apresentam bandas relativamente finas, com 

larguras de banda a meia altura entre 50 a 100 nm, cada partícula contribui efetivamente para 

apenas um dos canais na composição da imagem RGB. Por exemplo, partículas com lambda 

máximo entre 520 e 580 nm contribuem efetivamente para o canal verde. Enquanto que 

partículas com lambda máximo acima de 600 nm irão contribuir apenas para o canal vermelho, 

Figura 51. 
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Já na imagem óptica convencional a ccd utiliza faixas de comprimentos de onda mais amplas 

para cada canal de cor, havendo regiões de sobreposição dos diferentes canais. Nesse caso uma 

mesma partícula pode aparecer em mais de um canal de cor, superestimando a contagem de 

partículas. Na Figura 51 este problema é exemplificado utilizando partículas citAuNPs. Como pode 

ser visto, o tratamento da imagem óptica leva a uma superestimação do número de partículas, 

enquanto o tratamento da imagem hiperespectral leva a um valor mais compatível com o 

observado visualmente. Esse tipo de análise será importante para a discussão do efeito SERS das 

partículas, no Capítulo 6. 

A contagem das partículas baseada nesse método é mostrada na Tabela 6, e as imagens 

utilizadas estão na Figura A  3 a Figura A  6 do Apêndice 10.2 

 

Figura 51: Decomposição dos canais RGB das imagens ópticas e hiperespectral de campo escuro. Exemplo dos 
comprimentos de onda utilizados na composição da imagem hiperespectral em relação aos espectros de 

espalhamento. Comparação das análises com as cit-AuNPs. 

 Nas imagens das partículas de 10 nm, sintetizadas com sete vezes de excesso de citrato, 

foram encontradas apenas partículas verdes, justificando a baixa distribuição de tamanhos 

encontrada por espalhamento dinâmico de luz, Figura 29. As amostras 16 e cit-AuNP apresentam 

uma proporção de partículas verdes e vermelhas de 5:1, respectivamente. Enquanto que a 

partícula ceto-AuNP apresenta proporção de 16:1, justificando o alargamento da banda 
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plasmônica observada no espectro de extinção das cit-AuNPs. Nessas amostras as contagens no 

canal azul podem ser atribuídas a bolhas de água presentes na amostra, cujo espectro encontra-

se na Figura A  7 do Apêndice 10.2. 

Tabela 6: Contagem de partículas a partir da decomposição dos canais RGB das imagens hiperespectrais para as 
diferentes AuNP.  

 Vermelhas Verdes Azuis 

7 x Cit 4 21815 42 
Ensaio 16 321 1860 18 
Cit-AuNP 1002 4758 9 

Ceto-AuNP 132 2214 21 
Ensaio 2 998 1224 1123 

 

 Conforme foi discutido neste capítulo, os nanodiscos sintetizados no ensaio 2,apresentam 

espalhamento intensificado na região dos três canais de cor. Foi calculada uma proporção de 

aproximadamente 1:1:1 de partículas espalhando no vermelho, verde e azul. Esse resultado 

mostra que essa síntese leva a um alto rendimento de partículas anisotrópicas, principalmente 

discos. Porém ainda devem ser feitos ajustes no método para gerar uma distribuição de tamanhos 

mais estreita.  

 O alto número de partículas contadas para a amostra feita com excesso de citrato, mostra 

a ocorrência de uma etapa de redução dos íons de Au+3 e de nucleação extremamente rápidas, 

gerando um elevado número de núcleos. Isto leva a uma queda brusca da supersaturação, com 

isso os núcleos crescem a taxas menores, atingindo tamanhos também menores. Corroborando 

com a discussão feita no Capítulo 4.3.2. Já para o ensaio 2, a etapa de nucleação gera poucos 

núcleos, devido à baixa concentração de citrato limitar a supersaturação do meio. Com a geração 

de menos núcleos a queda na supersaturação é menor ao final dessa etapa, e os núcleos crescem 

de forma mais acelerada, levando à formação de menos partículas porém, maiores.  

 



139 
 

 

5.3.2 Tempo de Vida dos Plasmons  

 

Como mostrado na Seção 5.1.2 o tempo de vida dos plasmons é correlacionado com a 

largura da banda através dos diferentes processos de amortecimento. Para a sua análise, a largura 

de banda a meia altura foi estudada através da aproximação da banda plasmônica a uma função 

lorentziana, Equação 32, onde a largura da banda é dada pelo parâmetro w.  

 

Equação 32 

 As curvas ajustadas são mostradas na Figura 52. O valor de R2 para os ajustes variou 

tipicamente entre 0.96 a 0.99, exceto para os ajustes dos espectros das partículas sintetizadas 

com excesso de citrato que variou na faixa de 0.90. Nesse caso, a baixa correlação entre os dados 

experimentais e as curvas ajustadas ocorreu devido ao elevado ruído, presente, uma vez que a 

dimensão das partículas está no limite de resolução do equipamento. 
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Figura 52: Ajuste de curvas Lorentziana aos espectros de espalhamento das partículas (A) 7 x Cit, (B) ensaio 16, (C) cit-
AuNP e (D) ceto-AuNP. 

As larguras de banda e os tempos de vida (T2) calculados para as diferentes partículas, 

considerando uma contagem de aproximadamente 100 partículas para cada imagem, são 

apresentados na Tabela 7. 

A largura da banda plamônica é maior para as partículas menores de 10 nm, evidenciando 

a dependência com r-1, conforme discutido no Capítulo 5.1.2. Sendo o aumento dos processos de 

espalhamento elétron-superfície a principal causa do alargamento.128 A diminuição do caminho 

livre médio dos elétrons leva a diminuição do tempo de vida dos elétrons, devido à rápida perda 

de coerência dos mesmos ao chegarem à superfície.  

Como mostrado na seção anterior, nas partículas do ensaio 16, cit-AuNP e ceto-AuNP há 

duas populações. A primeira é constituída de partículas verdes, que apresentam uma largura 

média da banda plasmônica em torno de 70 nm. A amostra ceto-AuNP possui um w médio de 68.2 

nm, enquanto que as cit-AuNP de 70,9 nm. Como essas partículas apresentam tamanhos e 
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distribuições de tamanhos muito próximos essas diferenças podem ser causadas pela influência 

do ambiente químico ao redor da partícula nos processos de amortecimento dos plasmons.  

Quando as partículas vermelhas são analisadas, encontra-se uma brusca diminuição da 

largura da banda para cerca de 50 nm. O caminho livre médio dos elétrons no nível de Fermi no 

ouro está entre 40 e 50 nm.118,128 Em partículas com dimensões menores, os processos de 

espalhamento elétron-superfície são mais eficientes, determinando o tempo de vida dos 

plasmons. Essa variação brusca no tempo de vida pode ser um indicativo de que as partículas 

vermelhas apresentam tamanhos maiores que 50 nm. Dessa forma, os processos de 

amortecimento dos elétrons na superfície são menos eficientes. Condizendo com a posição do 

máximo da banda. Mais uma vez as partículas ceto-AuNP apresentaram tempos de vidas menores 

em relação as partículas cit-AuNP 

Tabela 7: Valores de largura de banda a meia altura (w) e tempo de vida (T2) calculados paras as diferentes 
partículas a partir da aproximação lorentziana.  

 

 

Outro fator que tem grande influência no tempo de vida dos plasmons é o ambiente 

químico ao redor das partículas. Ou seja, ligantes coordenados à superfície das partículas que 

possuem orbitais de fronteiras capazes de apresentar transições de transferência de carga (LMCT 

ou MLCT), causam a perda de coerência dos elétrons mais rapidamente.  

A excitação de tais transições leva o elétron para regiões com constantes dielétricas 

diferentes, consequentemente a mobilidade do elétron é alterada e a fase das oscilações 

plasmônica é perdida. Isto causa um alargamento da banda e uma diminuição do tempo de vida 

 
 

w / nm σw T2 / fs σT2 

7 x Cit 88,1 10,5 1,8 0,2 
Ensaio 16_verde 72,6 10,4 2,3 0,4 

Ensaio 16_vermelhas 53,0 5,4 4,0 0,5 
citAuNP_verde 68,2 8,4 2,4 0,3 

citAuNP_vermelhas 48,8 3,9 4,3 0,4 
cetoAuNP_verdes 70,9 5,1 2,3 0,2 

cetoAuNP_vermelhas 53,0 6,8 4,0 0,5 
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dos plasmons. Além de ter influência na posição do máximo devido às mudanças na constante 

dielétrica ao redor da superfície das partículas. Portanto a largura da banda pode ser um bom 

parâmetro para analisar a força de interação de diferentes ligantes com as NPs. 

Para exemplificar esse fenômeno foi utilizado o ligante TMT (trimercaptotriazina), já 

estudados em trabalhos anteriores.25,142,143 Os valores médios de w e T2 calculados são mostrados 

na tabela abaixo. 

Tabela 8: Tabela dos valores calculados de λmax (Xc), w e T2 para amostra preparadas a partir de uma suspensão de AuNP 
contendo TMT 10-5 molL-1. 

 Xc / nm w / nm T2 / fs 

7 x Cit 552,45 + 6,97 96,90 + 8,01 1,62 + 0,13 
Ceto-AuNP 557,72 + 6,60 77,97 + 6,50 2,04 + 0,19 
Cit-AuNP 558,85 + 7,90 75,89 + 7,10 2,15 + 0,21 
 

Para todas as partículas a largura média da banda plasmônica aumentou, diminuindo o 

tempo de vida do plasmon, evidenciando uma maior interação entre o TMT e a superfície do ouro 

em relação à interação entre o citratro e o ouro. 

 

5.3.3 Acoplamento Plasmônico 

 

O acoplamento plasmônico surge da interação entre partículas gerando uma sobreposição 

de campos eletromagnéticos na região entre estas. Considerando partículas esféricas na 

aproximação de dipolos, a interação entre as mesmas dá origem a um modo de menor energia, 

na qual os dipolos encontram-se alinhados e um modo de maior energia, na qual os dipolos se 

encontram paralelos.  

 Em suspensão, para que esse tipo de interação seja observada, a estabilidade das 

partículas deve ser quebrada, permitindo maior aproximação das mesmas. A estabilidade de 

coloides, em geral, está correlacionada ao balanço entre as forças atrativas entre as superfícies 
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das partículas e as forças repulsivas, provenientes da formação de uma atmosfera iônica ao redor 

das partículas. Essa atmosfera iônica é formada por duas regiões, uma formada por íons 

adsorvidos à superfície do coloide e outra por íons de cargas opostas. Essas regiões juntas são 

denominadas de dupla camada elétrica. Uma discussão sobre seus princípios básicos é 

apresentada no Anexo 11.1.  

 Alterações na concentração de íons em solução, ou seja, alterações na força iônica do 

meio levam a uma quebra desse balanço de forças, devido a alterações na composição e espessura 

da dupla camada elétrica. Dessa forma, a interação entre as partículas pode ser promovida através 

da adição de um eletrólito ao meio, como por exemplo NaCl. Outra possibilidade é diminuir a 

carga da dupla camada pela adição de moléculas neutras que possuam alta afinidade pela 

superfície da partícula.   

 Na Figura 53 a Figura 56 são mostrados os espectros de extinção de soluções contendo 

cit-AuNP e sais de halogênios (NaF, NaCl, NaBr e NaI) em diferentes concentrações. Para facilitar 

a visualização dos dados, são mostradas as mudanças no espectro eletrônico a cada dois minutos. 

 Ao adicionar 150 µL de NaX, o surgimento de uma banda bem definida e larga com um 

máximo de absorção na região de 700 a 820 nm, nos quatro casos, indica que houve uma rápida 

agregação das nanopartículas, devido à uma brusca mudança da força iônica do meio. O 

subsequente deslocamento dessa banda para o vermelho e a diminuição da sua intensidade, 

mostram a formação de agregados mais densos e a posterior precipitação dos mesmos. 

  Adicionando 100 µl de NaCl, NaBr ou NaI observa-se o mesmo padrão de agregação e 

precipitação das partículas observado na adição de 150 µl do respectivo sal. Porém no caso do 

fluoreto a extensão da agregação e da precipitação é menor, uma vez que a banda de 

acoplamento plasmônico apresenta um menor deslocamento batocrômico e a diminuição da sua 

intensidade com o tempo é menor.  
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 Já com a adição de 50 µl de eletrólito, em todos os casos, observa-se uma pequena 

agregação das partículas, sem a ocorrência de precipitação, uma vez que a força iônica é alta o 

suficiente para diminuir a distância entre partículas. Isto possibilita o acoplamento entre os 

plasmons de partículas vizinhas, sem fazer com que as forças de repulsão entre as duplas camadas 

elétricas de duas partículas vizinhas seja menor que as forças de atração entre suas superfícies. 

  

Figura 53: Espectros de extinção de soluções contendo cit-AuNP e NaF em diferentes concentrações. Os espectros 
foram adquiridos em um tempo total de 30 minutos com um intervalo de 30 segundos entre cada aquisição e são 

mostrados os espectros a cada dois minutos para facilitar a visualização. 
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Figura 54: Espectros de extinção de soluções contendo cit-AuNP e NaCl em diferentes concentrações. Os espectros 
foram adquiridos em um tempo total de 30 minutos com um intervalo de 30 segundos entre cada aquisição e são 

mostrados os espectros a cada dois minutos para facilitar a visualização. 

 

 

Figura 55: Espectros de extinção de soluções contendo cit-AuNP e NaBr em diferentes concentrações. Os espectros 
foram adquiridos em um tempo total de 30 minutos com um intervalo de 30 segundos entre cada aquisição e são 

mostrados os espectros a cada dois minutos para facilitar a visualização. 
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Figura 56:Espectros de extinção de soluções contendo cit-AuNP e NaI em diferentes concentrações. Os espectros foram 
adquiridos em um tempo total de 30 minutos com um intervalo de 30 segundos entre cada aquisição e são mostrados 

os espectros a cada dois minutos para facilitar a visualização. 

 

Plotando junto os espectros com a mesma concentração dos diferentes sais, Figura 57, 

observa-se que há diferenças entre a posição do máximo de extinção para a banda de 

acoplamento plasmônico, Esta desloca-se para o vermelho conforme varia-se o eletrólito de NaF 

a NaI na série, indicando que a forma do agregado ou a distância entre as partículas é diferente 

dependendo da natureza do eletrólito utilizado. Para cada conjunto de espectros (a) 50 μl NaX, 

(b) 100 μl de NaX e (c) 150 μl de NaX a força iônica do meio é igual, já que a concentração de íons 

é a mesma e todos os sais são eletrólitos fortes e apresentam a mesma carga.  

Portanto, os diferentes padrões de agregação e precipitação das cit-AuNP para diferentes 

sais de halogênios é mais um indício de que a interação entre o eletrólito e a superfície da partícula 

é diferente e que a agregação das mesmas não depende somente da força iônica do meio, mas 
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também da natureza do eletrólito e do tipo de interação do mesmo com a superfície do ouro. Esse 

conceito será aplicado no estudo da funcionalização das AuNPs discutido no Capítulo7. 

  

Figura 57:Comparação entre os espectros de extinção das cit-AuNPs após a adição de diferentes volumes  de NaX 
1molL-1, 50 µL (a), 100 µL (b) e 150 µL (c). 

 Para exemplificar a morfologia dos agregados, Imagens de MHCE de filmes depositados a 

partir da agregação das cit-AuNP após a adição de eletrólito foram adquiridas. Tais imagens 

mostram a formação de um filme constituído de ilhas de agregados de AuNPs com propriedades 

ópticas heterogêneas, não sendo possível identificar diferenças claras entre os filmes feitos com 

diferentes sais. Na Figura 58 é exemplificado um filme preparado após a adição de 100 μL de NaCl 

1 molL-1 a uma suspensão de cit-AuNP. 
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Figura 58: Imagem óptica de MHCE (a), imagem hiperespectral de MHCE (b) e espectro de espalhamento para uma 
amostra de cit-AuNP agregada com NaCl. 

 

5.4 Conclusões 

 

Os resultados mostrados nesse capítulo mostram que as propriedades ópticas de 

nanopartículas de ouro estão diretamente ligadas à sua morfologia e consequentemente ao 

método de síntese das mesmas. Partículas menores que 20 nm apresentam baixa eficiência de 

espalhamento e seu espectro de extinção é dominado pela contribuição da absorção. Já para 

partículas maiores de 100 nm as propriedades ópticas são dominadas pela seção de choque de 

espalhamento.  

Foi mostrado que mesmo partículas que apresentam tamanhos médios e distribuições de 

tamanhos muito próximos podem apresentar propriedades ópticas diferentes. Como é o caso da 

cit-AuNP e ceto-AuNP, que apresentam diferentes populações de partículas espalhando radiação 

de comprimento de onda verde e vermelho, por exemplo. Além de apresentarem diferentes 

tempos de vidas das oscilações plasmônicas, que podem estar correlacionados com o ambiente 

químico em que as partículas estão inseridas, que será discutido no Capítulo 6. 

Adicionalmente foi mostrado que o acoplamento plasmônico das AuNPs em suspensão não 

depende apenas da força iônica do meio ou da carga da dupla camada. Mas apresenta um efeito 
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específico que depende da natureza das interações das moléculas constituintes da dupla camada 

com a superfície do ouro.  

A caracterização das propriedades ópticas de nanopartículas de ouro é de suma 

importância para um estudo mais aprofundado das propriedades superficiais e dos processos que 

ocorrem na interface entre a partícula e o ambiente químico ao seu redor. Dessa forma os 

conceitos de ressonância plasmônica, tempo de vida dos plasmons e acoplamento plasmônico, 

apresentados aqui, juntamente com conceitos de química de coordenação clássica serão o ponto 

central para o estudo da química de coordenação de superfície de nanopartículas de ouro, 

discutidas nos capítulos seguintes. 
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6 Química de Coordenação de Superfície de 

Nanopartículas de Ouro: O quarto papel do citrato 
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6.1 Introdução 

 

6.1.1 Química de Coordenação de AuNP e o Efeito SERS 

 

Conforme discutido no Capítulo 2.3 a funcionalização de nanopartículas metálicas vem 

sendo amplamente utilizada com o intuido de tornar a aplicação de AuNPs mais específicas. Porém 

a caracterização da superfície e das propriedades da interface de tais partículas é algo 

extremamente complexo, envolvendo uma grande diversidade de técnicas experimentais, como 

por exemplo, XPS, 144 espectroscopia no Uv-Vis,56 espectroscopia no infravermelho,145 e 

espectroscopia de fluorescência.53,146 Além de trabalhos teóricos utilizando métodos de primeiros 

princípios como TD-DFT 41,43,47,48,147 ou métodos híbridos utilizando um modelo de interação 

discreta para descrever as partículas e TD-DFT para modelar as moléculas.46,148,149 Dentre todas as 

técnicas, a mais utilizada para caracterização da estrutura de moléculas na superfície de 

nanoestruturas é a Espectroscopia Raman Intensificada por Superfície, o efeito SERS.52,150–152 

O efeito SERS tornou a espectroscopia Raman, que era uma técnica espectroscópica de 

baixa sensibilidade, em um dos métodos de análise mais sensíveis, sendo o único capaz de atingir 

o limite de detecção de apenas uma molécula e dar a impressão digital química da molécula na 

superfície de nanopartículas simultaneamente. Por consequência, o efeito SERS tornou-se um dos 

assuntos mais pesquisados, principalmente em química analítica, para o desenvolvimento de 

sensores para uma variedade de espécies moleculares, desde biomoléculas153–159, pesticidas160,161 

a metais pesados.24,25,153 Apesar da intensa atividade de pesquisa no campo, existem muitos 

desafios e controvérsias a respeito do efeito das interações físico-químicas no efeito SERS. 

Particularmente, na questão da contribuição da agregação e das interações moleculares na 

superfície das partículas para os mecanismos de intensificação. 
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A intensificação do espalhamento Raman foi primeiramente observada por Fleischmann, 

Hendra e McQuillan162 em 1974, para moléculas de piridina adsorvidas em eletrodos rugosos na 

presença de cloreto, em dependência do potencial aplicado. Foi interpretada como um efeito da 

variação da concentração de piridina adsorvida no eletrodo pela variação do potencial aplicado.  

Em 1977, Jeanmaire e Van Duyne,163 atribuíram esse aumento de intensidade, para o 

mesmo sistema, ao campo elétrico gerado pela superfície metálica rugosa, uma vez que a 

intensidade da luz espalhada não podia ser correlacionada diretamente apenas com o grau de 

cobertura da superfície do eletrodo. No mesmo ano Albrecht e Creighton164 também notaram uma 

discrepância entre o grau de cobertura da superfície e a intensidade do sinal Raman e propuseram 

a existência de estados eletrônicos novos ou alargados, causada pela interação da piridina com a 

superfície metálica, criando um efeito semelhante ao efeito Raman ressonante. 

Atualmente o efeito SERS é observado em uma variedade de sistema, como por exemplo, 

em dispersões coloidais de nanopartículas metálicas isotrópicas25,165–171 e anisotrópicas160,172–177, 

nanopartículas de óxidos metálicos178–183, quantum dots184 e em nanoestruturas metálicas 

organizadas.153,185,186 

 Até o momento, a intensificação observada da luz espalhada tem como base dois 

mecanismos principais: o mecanismo eletromagnético (EM) e o mecanismo químico (CM). 

O mecanismo EM, já é bem estabelecido, apresenta natureza clássica e surge devido aos 

plasmons de superfície, em ressonância com a radiação incidente, como discutido no Capítulo 

5.1.1. É responsável por fatores de intensificação da ordem de 104 a 108, sendo que a 

intensificação é maior em regiões de maior campo eletromagnético, como, por exemplo, em 

regiões de maior curvatura local ou em regiões entre partículas (hot-spots). Pode ser explicado 

através de métodos eletrodinâmicos clássicos, como a teoria Mie ou a aproximação de dipolos 

discretos (DDA).  
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Já o mecanismo CM está menos claro e ainda apresenta inúmeras controvérsias, tendo origem 

na sobreposição das funções de onda do metal e do adsorbato, apresenta três tipos de 

contribuições diferentes: 

 Transferência de carga dinâmica (CT), na qual há uma condição de ressonância entre o 

laser incidente e transições do tipo de transferência de carga metal-ligante e ligante-

metal; 

 Raman Ressonante (RR), onde há a excitação de transições eletrônicas internas da 

molécula adsorvida;  

 Mecanismo químico não ressonante (CHEM) que é causado devido a relaxação eletrônica 

na molécula, pela presença da estrutura metálica. 

As três contribuições diferentes do mecanismo CM podem contribuir com um fator de 

intensificação da ordem de 10 a 106. Os mecanismos EM e CM ocorrem mutuamente, de forma a 

produzir um efeito SERS global. A Figura 59 esquematiza os processos que ocorrem no efeito SERS. 

 

Figura 59: Esquema ilustrando o mecanismo SERS, retirado da referência 187  

Nas seções seguintes serão discutidos com mais detalhes os fatores que influenciam a 

intensidade do espalhamento Raman convencional e cada um dos mecanismos do espalhamento 

Raman intensificado por superfície, descritos acima. 
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6.1.2 A teoria da Intensidade do Espalhamento Raman 

 

O espalhamento Raman consiste no espalhamento inelástico de radiação monocromática 

incidente em uma molécula, mediado pelo momento de dipolo induzido na molécula, pelo campo 

eletromagnético da luz.188–190 

A interação da radiação de frequência ω1 com uma molécula leva à aniquilação de um 

fóton com energia (h/2π)ω1. Como a energia desse fóton não corresponde a energia das 

transições eletrônicas da molécula, não há absorção de radiação e o papel do fóton é perturbar 

todos os estados eletrônicos da molécula, abrindo possibilidade de transições espectroscópicas, 

sem que ocorra absorção direta de radiação. Após a aniquilação do fóton incidente, há a geração 

de um fóton de energia (h/2π)ωs e a molécula passa para um novo estado que pode apresentar 

energia igual ou diferente do estado inicial. 

Se a molécula volta para um estado de mesma energia, a frequência da radiação 

espalhada será igual a frequência da radiação incidente (ωs = ω1), caracterizando um 

espalhamento elástico conhecido com espalhamento Rayleigh. Já se a molécula volta para um 

estado de energia diferente do inicial ocorre o chamado espalhamento Raman, que é dividido em 

espalhamento Raman Stokes (ωs = ω1 – ωv) e anti-Stokes (ωs = ω1 + ωv), onde ωv está relacionado 

com as transições eletrônicas, vibracionais, rotacionais ou vibro-rotacionais da molécula. 

O dipolo induzido (P) na molécula é correlacionado com o campo eletromagnético 

incidente (E) pelo tensor de polarizabilidade (α), Equação 33, que depende das coordenadas 

nucleares (Q) e da frequência vibracional da molécula (ωv). 

 

Equação 33 
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Classicamente, expandindo a polarizabilidade em uma série de Taylor e considerando que 

tanto as coordenadas nucleares e o campo elétrico da luz apresentam uma variação proporcional 

a cos(2πωt), pode-se mostrar que o espalhamento Rayleigh é proveniente de um dipolo induzindo 

oscilante com frequência ω1 e o espalhamento Raman é proveniente do dipolo induzido com 

frequências ω1 ± ωv, Equação 34, ou seja o dipolo oscilante de frequência ω1 é modulado por 

vibrações nucleares da molécula na frequência ωv. 

 

Equação 34 

Da equação do momento de dipolo induzido, Equação 34, pode-se tirar as primeiras regras 

de seleção para o espalhamento de radiação por uma molécula. Para haver espalhamento 

Rayleigh, pelo menos um elemento do tensor de polarizabilidade intrínseca da molécula (α0) deve 

ser diferente de zero, enquanto que para ocorrer espalhamento Raman, deve haver variação de 

pelo menos um componente do tensor de polarizabilidade com a variação das coordenadas 

nucleares, ou seja, 𝜕𝛼
𝜕𝑄⁄  deve ser diferente de zero.188–190 

Quanticamente, a intensidade da radiação espalhada é dependente do momento de 

transição de polarizabilidade, entre um estado inicial e final, definidos pelas suas respectivas 

funções de onda, que serão representadas simplificadamente por efvfRf e eiviRi, onde “e” é a parte 

eletrônica, “v” a vibracional e “R” a rotacional.  

O campo elétrico da radiação incidente perturba os níveis energéticos da molécula, 

portanto o momento de transição de polarizabilidade pode ser calculado utilizando termos de 

perturbação, onde o campo aplicado é considerado no hamiltoniano do sistema perturbado. Esse 

termo de perturbação afeta a energia e as funções de ondas dos estados da molécula, fazendo 

com que um estado não seja mais definido apenas pelas propriedades de um único estado, e sim 



156 
 

 

apresente termos que envolvem o acoplamento entre diferentes estados, que são autofunções 

da equação de Schrödinger do sistema. 

Com isso a expressão para a polarizabilidade dependerá da diferença de energia entre o 

estado inicial (estado fundamental, g) do sistema e um estado virtual qualquer (r), que devido a 

perturbação causada na molécula, apresenta contribuição de todos seus estados; do momento de 

transição de transições puramente eletrônicas (pρ, pσ), envolvendo uma excitação do estado 

fundamental para o estado r, seguida de um decaimento do nível r para o estado final (f), Equação 

35. 188 

 

Equação 35 

A distribuição eletrônica de uma molécula depende da posição relativa dos núcleos dos 

átomos que a constituem e, consequentemente, depende das coordenadas normais de vibração, 

Qk. Essa dependência pode ser expressa em uma série de Taylor do hamiltoniano eletrônico em 

função das coordenadas Q, Equação 36, onde o segundo e os termos de ordem maior constituem 

perturbações que podem acoplar diferentes estados eletrônicos. 

 

Equação 36 

Um estado perturbado do sistema er’ apresenta estados não perturbados, er e es, 

misturados pelo hamiltoniano eletrônico, perturbado pelas vibrações nucleares. Quando o 
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deslocamento dos átomos no modo normal Qk é pequeno, em relação à distância de equilíbrio da 

ligação entre os átomos, a perturbação é adequadamente expressa trancando a série de Taylor 

no segundo termo. Aplicando esse hamiltoniano nos componentes de momento de transição de 

dipolo (pρ) da expressão da polarizabilidade, dada pela Equação 35, temos: 

 

 

Equação 37 

Onde ℎ𝑒𝑠𝑒𝑟
𝑘  é a integral de acoplamento entre os estados es e er, e é dada pela Equação 38. O 

sobrescrito “0” indica os momentos de transição de dipolo dos estados não perturbados e os 

termos ωe indicam as diferenças de energia entre os estados considerados. 

 

Equação 38 

Quando há uma perturbação do hamiltoniano do sistema, o momento de dipolo de 

transição entre dois estados perturbados não envolve somente transições diretas entre esses 

estados, mas também apresenta contribuições adicionais de momentos de transições de dipolo 

envolvendo outros estados não perturbados acoplados. O processo de adquirir contribuições 

extras para os dipolos de transição é conhecido como acoplamento Hezberg-Teller e a extensão 

desse acoplamento é proporcional a integral de acoplamento entre os estados (ℎ𝑒𝑠𝑒𝑟
𝑘 ), ao modo 
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normal de vibração Qk e inversamente proporcional a diferença de energia entre os estados 

acoplados.188 

Chega-se em uma expressão geral para o momento de transição de polarizabilidade, 

Equação 39, introduzindo os momentos de transição de dipolo do sistema perturbado no 

momento de transição de polarizabilidade e utilizando a aproximação de Born-Oppenheimer. 

Considera-se que o momento de transição eletrônica e a integral de acoplamento não irão operar 

na parte vibracional das funções de onda e a parte rotacional da função pode ser desprezada.191 

 

Onde 
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Equação 39 

Essa expressão é válida para processos de espalhamento envolvendo transições, 

eletrônicas, vibrônicas e puramente vibracionais em condição de ressonância com a radiação 

incidente ou fora dela. As considerações específicas de cada caso não serão discutidas aqui, porém 

podem-se tirar conclusões gerais. A Equação 39 ilustra as transições de dipolo elétrico e os 

acoplamentos entre estados envolvidos no acoplamento Hezberg-Teller e equacionados nos 

termos AII, BII e CII. 

O termo AII descreve basicamente o espalhamento Rayleigh, pois a condição para o termo 

<vf│vr><vr│vi> ser diferente de zero é que os estados vibracionais finais e iniciais sejam iguais (vf= 

vi), ou seja não haverá variação da frequência da radiação espalhada em relação a incidente. Além 

disso, o termo [(𝜌𝜎)0
𝑒𝑓𝑒𝑔(𝜌𝜌)0

𝑒𝑓𝑒𝑟] descreve o mecanismo de Frank-Condon, presente quando 

não há acoplamento entre os estados eletrônicos, Figura 60a. 
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Figura 60:Momentos de transição de dipolo e termos de acoplamento Herzberg-Teller que ocorrem nos termos da 
Equação 39.188 

Os termos BII e CII representam o espalhamento Raman relacionados aos modos fundamentais 

(vf = vi ± 1). Como a integral de acoplamento é inversamente proporcional a diferença de energia 

entre os estados, o termo que apresentará maior contribuição será o termo BII, uma vez que a 

diferença de energia entre os estados fundamental e excitado é muito maior que a diferença de 

energia entre os estados excitados. Nele os todos termos do numerador devem ser diferentes de 

zero para que um modo vibracional seja observado. Portanto temos: 

 A integral <vf│Qk│vr><vr│vi> será diferente de zero se vf = vi ± 1; 

 Para que ocorra acoplamento entre os estados es, er e o termo ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑘  seja diferente de 

zero os estados es e er devem ser acessíveis aos estados ef e eg por transições de dipolo 

permitidas; 
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 A condição de simetria Γ(er) x Γ(Qk) x Γ(es) = Γ1, onde Γ é a representação de simetria, deve 

ser satisfeita para que o termo ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑘  seja diferente de zero. Uma vez que o termo ∂H/∂Qk 

da integral de acoplamento apresenta a mesma representação de simetria do modo Qk, 

este deve conter espécies da multiplicação direta Γ(er) x Γ(es). Como a representação de 

simetria dos termos er e es devem conter um componente do momento de dipolo da 

molécula para serem acessíveis por transições de dipolo permitidas, o termo Γ(Qk) deve 

conter espécies da multiplicação direta da representação de simetria das coordenadas de 

translação da molécula (x², xy, xz, y², yz, z²). 

O termo DII envolve uma somatória da variação de dois modos normais, Qk e Qk’, quando k = 

k’ têm-se os modos harmônicos, enquanto que quando k ≠  k’ têm-se os modos de combinação. A 

análise desses modos envolve a consideração de um oscilador anarmônico e não será considerada 

aqui. 

Quando 𝜔𝑒𝑓𝑣𝑓𝑒𝑔𝑣𝑖 =  𝜔1, ou seja a radiação incidente estiver em ressonância com uma 

transição eletrônica da molécula os termos 1
(𝜔𝑒𝑓𝑣𝑓𝑒𝑔𝑣𝑖 − 𝜔1)⁄  atingem seu valor máximo, 

ocasionando um aumento da intensidade do modo Qk observado. Adicionalmente quando uma 

transição eletrônica está envolvida, o estado er deixa de ser um estado virtual do sistema e passa 

a ser um estado real, aumentando a sua contribuição para os termos de acoplamento e para os 

momentos de dipolo das transições eletrônicas. Esse efeito é conhecido como Raman Ressonante. 

A conclusão que pode ser tirada é que a intensidade Raman tem sua origem na intensificação 

de transições eletrônicas permitidas, devido ao acoplamento entre diferentes estados eletrônicos, 

mediados pelo modo normal de vibração e a observação de um determinado modo deve respeitar 

as condições de simetria. A discussão profunda do efeito Raman é necessária para entender como 

as perturbações causadas na molécula, devido a interação com uma superfície, afetam o 

espalhamento de radiação e as propriedades da molécula.  
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6.1.3 A Teoria Unificada do Efeito SERS 

 

O efeito SERS atualmente é explicado com base em três mecanismos, o mecanismo 

eletromagnético (EM), químico ressonante (CM, e o mecanismo Raman ressonante (RR) intrínseco 

do ligante. Recentemente, um quarto fator de intensificação vem sendo considerado, 

principalmente em estudos teóricos, o efeito químico não ressonante (CHEM), que surge devido 

às interações dos estados fundamentais do ligante e da partícula. 

O formalismo teórico por trás do mecanismo EM foi discutido detalhadamente no 

Capítulo 5.1.1 e não será abordado nesse capítulo. A discussão será focada nos efeitos químicos 

ressonantes e não ressonantes. 

 

6.1.3.1 Efeito Químico Ressonante 

 

O tratamento mais aceito atualmente para o efeito químico, foi proposto inicialmente por 

Lombardi e Birke192–194 e consiste em uma expansão do formalismo de Albrecht191 para a 

intensidade do espalhamento Raman normal, em função da perturbação causada pela variação 

das coordenadas nucleares, discutido no Capítulo 6.1.2. 

Como foi mostrado anteriormente a intensidade do espalhamento Raman tem sua origem 

em um “roubo” de intensidade de transições eletrônicas permitidas, entre estados eletrônicos da 

molécula que são acoplados por um modo normal Qk. Para o caso convencional, considera-se que 

o acoplamento só ocorre entre os estados excitados do sistema (er, es e et) pois a diferença de 

energia entre os estados excitados e fundamental é muito maior que a diferença de energia entre 
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os estados excitados, fazendo com que a contribuição do termo ℎ
𝑒𝑓𝑒𝑡 
𝑘 e ℎ𝑒𝑡𝑒𝑔

𝑘   seja pequena. Dessa 

forma o termo CII da Equação 39 é desconsiderado. 

Porém quando considera-se o sistema ligante-nanopartícula como um todo, essa 

aproximação não é mais válida. Devido à grande densidade de estados da partícula metálica 

haverá estados das bandas de condução e valência próximos ao nível de Fermi com energia 

adequada para que o acoplamento entre os estados excitados e fundamental do sistema ligante-

partícula sejam observados. 

Dessa forma pode-se considerar que os estados es ou et representam os estados do metal 

próximos ao nível de Fermi (eM), reescrevendo a Equação 39, considerando apenas os modos 

fundamentais e que a excitação é feita fora de qualquer região de absorção molecular, obtém-se 

a equação de momento de transição de polarizabilidade que contabiliza transições de 

transferência de carga do tipo ligante-partícula e partícula-ligante, Equação 40. 

Novamente, o termo AIII representa o espalhamento Rayleigh, no qual vi=vf. Já os termos 

BIII e CIII representam o espalhamento Raman envolvendo transições ligante-partícula e partícula 

ligante, respectivamente, Figura 60. Quando não há interação química entre o ligante e a partícula 

os termos (𝑝𝜌)
0

𝑒𝑓𝑒𝑀  𝑒 (𝑝𝜎)0
𝑒𝑀𝑒𝑔 são iguais a zero, não ocorrendo transições de transferência de 

carga. Porém quando há formação de uma ligação química, mesmo que fraca, esses termos 

passam a apresentar contribuição significativa e adicionalmente os termos ℎ
𝑒𝑀𝑒𝑔
𝑘  𝑒 ℎ

𝑒𝑓𝑒𝑀
𝑘  

também apresentam contribuições diferentes de zero. Os processos envolvidos estão 

esquematizados na Figura 61. 
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Equação 40 
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Figura 61: Esquema das contribuições envolvidas no momento de transição de polarizabilidade considerando transições 

de transferência de carga partícula ligante, que surge com o acoplamento de Herzberg-Teller dos estados eg, ef, er e eM. 

As condições para os termos BIII e CIII não serem iguais a zero são semelhantes as discutidas 

no caso do efeito Raman normal, porém nesse caso deve-se considerar a representação de 

simetria dos estados do metal, eM, na multiplicação direta das representações de simetria. 

Contudo, as representações de simetria devem ser encontradas em relação ao grupo de ponto do 

novo sistema ligante-partícula, que deve ser mais baixo que o grupo de ponto do ligante e da 

partícula livres. Porém, a menos que considere-se que a superfície da partícula seja perfeitamente 

homogênea, ou que os sítios de coordenações livres tenham uma simetria bem definida e que o 

ligante apresente um eixo de simetria normal à superfície não haverá elementos de simetria, para 

o sistema como um todo. Dessa forma, todas a representações irredutíveis serão totalmente 

simétricas, implicando que todos os modos que possam acoplar diferentes estados eletrônicos 

sejam permitidos.  

O estudo do mecanismo químico em nanopartículas plasmônica é uma tarefa complicada 

que envolve uma análise minuciosa dos espectros SERS. Porém de maneira simplificada, pode-se 

inferir a sua existência através da análise do acoplamento Herberg-Teller, no qual a intensificação 

de modos normais não simétricos é maior em relação aos modos simétricos. Alternativamente, a 

existência de estados de transferência de carga têm sido comprovada por cálculos teóricos de 

primeiros princípios utilizando DFT/TD-DFT.  

Esses estudos correlacionam as propriedades de sistemas pequenos, envolvendo clusters 

de normalmente até 20 átomos e uma molécula de ligante, com as propriedades dos complexos 

formados na superfície das partículas, através da comparação entre os perfis e intensidade do 

espectro SERS calculado e experimental. A maioria dos trabalhos são focados em sistemas 

envolvendo clusters de ouro ou prata e derivados de piridina como ligantes, nesses sistemas a 
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interação entre o ligante e a superfície não é forte o suficiente para que ocorram processos de 

reorganização da estrutura do cluster, facilitando a interpretação. 

Os fatores de intensificação teóricos calculados para o mecanismo CT variam na faixa de 

103 a 106, devido a existência de transições de transferência de carga. Jensen et al. utilizando 

clusters com 20 átomos de prata, mostraram que a coordenação da piridina, apresenta forças de 

ligações diferentes quando ocorre nas faces ou nas pontas do cluster, sendo que na última a força 

de ligação á maior.195 Além disso, há um desdobramento dos estados eletrônicos da piridina, 

devido à quebra de simetria causada pela interação com os orbitais do cluster. Porém, nesse caso 

o desdobramento é maior quando a coordenação ocorre nas faces. Dessa forma, há o surgimento 

de transições de transferência de carga entre o HOMO, centrado no cluster e os orbitais LUMO e 

LUMO+1, que apresentam contribuições predominantemente da piridina. 

Estendendo o estudo para um cluster de ouro com 20 átomos, os mesmos autores 

mostraram que a intensificação do espalhamento Raman proveniente do efeito EM é menor no 

ouro, em relação a prata. Contudo, analisando as contribuições do mecanismo CM chegam a 

conclusão que no complexo formado entre a piridina e o cluster de ouro, a força do oscilador para 

transições de transferência de carga metal-ligante são maiores em relação ao complexo com 

prata.196 

 Hongxing et al. introduziram a utilização de um método baseado na diferença de 

densidade de cargas entre os estados excitado e fundamental, para a visualização dos estados de 

transferência de cargas. Com esse método, mostraram que considerando um complexo piridina-

Ag20, quando a excitação é feita acima de 725 nm não há ressonância com nenhuma transição 

eletrônica e a intensificação do espectro Raman ocorre devido ao aumento de polarizabilidade 

causado pela interação metal-ligante. Quando a excitação é feita entre 725 a 503 nm e as 

transições internas do cluster são excitadas, a intensificação ocorre devido a transferência de 

energia do clusters para a piridina através do mecanismo de Foster, sendo análogo ao mecanismo 
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EM observado em nanopartículas. Já para excitações feitas entre 80-500 nm, as transições entre 

os estados próximos ao nível de Fermi e o LUMO da piridina são excitadas e a intensificação do 

espectro Ramam ocorre pelo mecanismo CT.50 

 

6.1.3.2 Efeito Químico Não Ressonante (CHEM) 

 

O efeito químico não ressonante vem sendo estudado teoricamente por métodos de 

primeiros princípios, como DFT/TD-DFT, 41–43,47,48,197,198 porém as evidências experimentais ainda 

não levam a conclusão sobre seu efeito real. 

É um mecanismo estático que surge a partir da sobreposição das funções de onda dos 

estados fundamentais do ligante e da nanopartículas. Tais interações levam a uma relaxação dos 

estados eletrônicos do ligante devido a interação com a superfície metálica, aumentando a 

polarizabilidade do sistema. Dessa forma, esse efeito está correlacionado com as características 

do complexo formado na superfície, sendo sensível à geometria do ligante na superfície da 

partícula; a simetria do complexo ligante-partícula e o ambiente químico ao redor da molécula. 

De uma maneira simplificada, ligantes que apresentam maior força de interação com a superfície 

da partícula, maior deslocalização eletrônica e possibilidade de retrodoação, podem levar a uma 

contribuição elevada do mecanismo CHEM para o efeito SERS.47 

Nesse mecanismo, o fator de intensificação pode ser estimado como sendo a razão entre 

a menor energia de excitação da molécula livre e a menor energia de transferência de carga, 

Equação 41. Simplificadamente, para sistemas com alta sobreposição das funções de onda, o fator 

de intensificação será proporcional a razão entre a diferença de energia HOMO-LUMO do ligante 

livre e do complexo ligante-cluster. Na Equação 41 ωX é a diferença de energia HOMO-LUMO na 

molécula isolada e ωX-Au é a energia do primeiro estado excitado do complexo. Os valores 
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calculados para diferentes sistemas variam na faixa de 5 a 1000, dependendo do funcional, do 

conjunto de bases e das aproximações para os potenciais da camada interna utilizados no cálculo. 

Sendo que os valores mais aceitos estão na faixa de 5 a 100.47 

 

Equação 41 

 

6.1.3.3  Unificando o efeito SERS 

 

Considerando o efeito Raman Ressonante, a Ressonância Plasmônica de Superfície e as 

transições de transferência de carga partícula-ligante, discutidas anteriormente, uma visão 

unificada introduzida por Lombardi e Birke199, em extensão ao formalismo de Albrecht191, para o 

efeito SERS pode ser equacionada. Nesse caso o momento de transição de polarizabilidade é 

descrito pela Equação 42, onde os termos do denominador consideram a contribuição de cada 

mecanismo. O mecanismo EM é considerado no primeiro termo, que inclui as funções dielétricas 

da nanopartícula metálica [ε1(ω) e ε2], do ambiente ao redor da partícula (εm), e atinge seu valor 

mínimo na ressonância plasmônica, maximizando o efeito para o 𝛼𝑒𝑔𝑒𝐹. Esse termo surge da 

equação da seção de choque de extinção calculada por Mie, que racionaliza os processos de 

espalhamento e absorção de radiação para uma partícula esférica isolada, discutidos no Capítulo 

5. Além disso o campo elétrico oscilante de uma nanopartícula isolada é proporcional a r-3, onde 

r é a distância de um ponto em relação à superfície da partícula, estando essencialmente 

confinado na superfície. Portanto, pelo efeito EM apenas os modos vibracionais das moléculas 

próximas à superfície serão intensificados.13,200 

  O segundo termo envolve as interações de transferência de carga entre os estados 

eletrônicos do metal, representado pelo nível Fermi da partícula (eF) e os estados eletrônicos 
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excitados (er) da molécula ligada à superfície, e condição de ressonância ocorre quando a 

frequência da radiação incidente (ω1) é igual a diferença de energia entre os estados eletrônicos 

acoplados do ligante e da partícula metálica (𝜔𝑒𝐹𝑒𝑟), Figura 61. O terceiro termo considera o efeito 

RR na molécula adsorvida e sua contribuição é máxima quando o laser de excitação está em 

ressonância com uma transição eletrônica totalmente permitida, envolvendo o estado 

fundamental (eg) e o estado excitado (er). Os Γ estão relacionados com os processos de 

amortecimento das vibrações moleculares, contribuindo diretamente para a forma da banda 

observada.  Por se tratar de um produto de funções, os três termos devem ser diferentes de zero 

para que o efeito de intensificação seja observado, e devido a magnitude do efeito 

eletromagnético, este acaba intensificando os demais. 

 

Equação 42 

 O numerador é o produto dos momentos de transição da molécula adsorvida (𝑝𝑒𝑟𝑒𝑔), da 

transferência de carga nanopartícula-molécula (𝑝𝑒𝐹𝑒𝑟), o termo de Herzberg-Teller, ℎ
𝑒𝑔𝑒𝐹
𝑘 , e a 

integral do modo normal de vibração, ⟨𝑣𝑓|𝑄𝑘|𝑣𝑖⟩, definindo as regras de seleção, discutidas nas 

seções anteriores. 

Os quatro termos devem ser diferentes de zero para ocorra a intensificação de um 

determinado modo normal através do efeito SERS. Essa equação apresenta uma utilidade enorme 

por explicar com certa precisão os resultados observados experimentalmente, porém ainda 

existem pontos abertos para discussão. Por exemplo, para sistemas mais complexos envolvendo 

estruturas anisotrópicas ou condições de acoplamento interpartículas, uma expansão do termo 

referente ao efeito EM deveria ser considerada. Além disso, efeitos recentemente descobertos, 

com o efeito CHEM ainda não apresentam uma forma unificada para que possam ser considerados 

na equação. 
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Neste capítulo será abordada a caracterização da superfície das partículas de ouro dando 

um enfoque de química de coordenação de superfície. Para isso, serão utilizados os resultados 

referentes as propriedades ópticas das partículas, com base em dados de espectroscopia 

eletrônica e Microscopia Hiperespectral de Campo Escuro (MHCE), discutidos no Capítulo 5. Em 

seguida, a caracterização da superfície das AuNPs será feita por Espectroscopia Raman 

Intensificada por Superfície, modelagens moleculares realizadas por TD-DFT, conforme discutido 

no Capítulo 3.1.8, e espectrometria de massas. Os resultados mostram a possibilidade de controlar 

as propriedades superficiais das partículas a partir do controle das condições experimentais e que 

a extensão de conceitos clássicos de química de coordenação é de suma importância para o 

entendimento das interações químicas na interface nanopartículas-molécula. 

 

6.2 Parte Experimental  

 

Para a caracterização das propriedades superficiais serão utilizadas as partículas cit-AuNP e 

ceto-AuNP, sintetizadas de acordo com o procedimento descrito no Capítulo 4.2.  

Com o intuito de avaliar quais espécies estão adsorvidas na superfície das nanopartículas, 

por espectrometria de massas, 2 mL de solução de AuNP foram misturadas com 0.5 mL de solução 

de 4-mercaptopiridina (4-Mpy) à temperatura ambiente. Como a 4-Mpy não possui carga ao se 

ligar à superfície do ouro a estabilidade do coloide é perdida e as partículas tendem a agregar. Por 

isso, a solução foi centrifugada por 5 minutos a 14000 rpm e o sobrenadante foi separado e 

analisado por espectrometria de massas. 

A caracterização por Espectroscopia Raman Intensificada por Superfície foi realizada 

utilizando a solução concentrada de AuNP com e sem NaCl (3mmol L-1). Os espectros SERS foram 

adquiridos com comprimentos de onda de excitação de 532, 633 e 785 nm. Para fins comparativos 
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todos espectros foram medidos utilizando potências de 50 mW e tempo de integração de 120 

segundos.  

  

6.3 Resultados e Discussão 

 

6.3.1 Caracterização da Superfície das AuNPs 

 

Como discutido nos capítulos anteriores, o citrato apresenta três papéis fundamentais na 

síntese de nanopartículas de ouro pelo método de Turkevich: agente redutor, estabilizante e 

regulador do pH. Neste capítulo será discutido como a variação da concentração de citrato pode 

controlar as propriedades químicas das superfícies das nanopartículas, revelando uma quarta 

função ainda não atribuída ao íon citrato. 

 Para simplificar as discussões foram comparadas as partículas ceto-AuNP e cit-AuNP, cujos 

parâmetros de síntese estão apresentados na Tabela 2 do Capítulo 4.2. Por apresentarem 

distribuições de tamanho próximas, a contribuição do efeito eletromagnético em ambas pode ser 

considerada igual. Portanto as diferenças existentes serão causadas principalmente pelas 

mudanças nas interações entre o ligante e superfície das partículas.  

 As espécies adsorvidas nas partículas foram caracterizadas inicialmente por 

espectrometria de massas. Para isso, elas formam removidas da superfície das AuNPs através da 

adição de 4-mercaptopiridina, conforme descrito no Capítulo 6.2. Ligantes que apresentam grupo 

tiol possuem maior afinidade por ouro em relação aos que apresentam apenas grupos 

carboxilatos, sendo capazes de substituir essas espécies quando estão adsorvidas na superfície 

das AuNP. Como a 4-Mpy não possui carga ao se ligar à superfície do ouro a estabilidade do coloide 

é perdida e as partículas tendem a agregar. 
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Nesse experimento de troca, o espectro de massas típico do sobrenadante, é mostrado 

na Figura 62.  

 

Figura 62: Espectro de Massas do sobrenadante de uma suspensão de (A) ceto-AuNP e (B) cit-AuNP, após tratamento 
com 4-Mpy (10-3 molL-1). Em (C) é mostrado o espectro de fragmentação do pico com razão massa/carga de 190.9. 

Para a síntese feita com proporção de citrato:Au de 3:2 (ceto-AuNP), além do pico 

referente ao citrato com razão massa/carga de 190.9, observa-se um pico com relação 

massa/carga de 144.9, o qual pode ser inequivocamente atribuído à acetonadicarboxilato, ACDC, 

Figura 62A. Já para síntese utilizando um excesso de citrato (cit-AuNP) não há evidência da ACDC 

no espectro de massas, Figura 62B. O pico em 111.1 pode ser atribuído a um fragmento do citrato, 

como é mostrado no espectro MS/MS, Figura 62C, ou ao excesso de 4-Mpy. Portanto, espera-se 

que na cit-AuNP apenas o citrato esteja adsorvido na superfície, enquanto que para as ceto-AuNPs 

espera-se encontrar uma mistura de citrato e ACDC 

 A ACDC desempenha um papel importante nas etapas de formação das partículas, como 

foi discutido no Capítulo 4, porém sua presença na superfície das AuNPs é fato inédito e 

surpreendente, devido à sua instabilidade nas temperaturas de síntese. Portanto, sua detecção 
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revela a existência de num efeito estabilizante provocado pela sua ligação às das nanopartículas 

de ouro. 

 A adição mais rápida de citrato na síntese das ceto-AuNPs acelera a uma etapa de redução 

e nucleação, conforme discutido no Capítulo 4.3.3. Assim, a formação mais rápida das partículas 

poderia prover o suporte necessário para que a ACDC gerada in-situ se coordene à superfície do 

ouro, levando simultaneamente à estabilização das AuNPs e da ACDC ancorada na superfície das 

mesmas. Já na síntese das cit-AuNPs, a adição mais lenta retarda a etapa de nucleação, de forma 

que a ACDC gerada não consegue competir com o excesso de citrato existente, sofrendo 

decomposição térmica antes de coordenar-se aos núcleos formados. 

 Nesse ponto, vale a pena lembrar que o SERS tem sido a estratégia mais empregada na 

caracterização da superfície de nanopartículas plasmônicas. Acreditamos que um melhor 

entendimento de como as propriedades moleculares podem aumentar os fatores de 

intensificação do efeito SERS seja de grande relevância, para compreender as diferenças entre a 

cit-AuNP e ceto-AuNP 

Surpreendentemente, as ceto-AuNPs apresentaram sinais Raman bastante intensos, 

mesmo em condição em que não se observa agregação, a julgar pelos espectros de extinção 

apresentados no Capítulo 5.3.1. O perfil de excitação do espectro SERS das ceto-AuNPs, em 

solução e em condição na qual não é observada agregação, foi medido utilizando comprimentos 

de onda de 532, 633 e 785 nm, Figura 63. É importante destacar que nenhum sinal SERS foi 

detectado para as cit-AuNPs sob condições similares, independente do comprimento de onda de 

excitação utilizado. A dependência da intensificação SERS com os comprimentos de onda é 

bastante curiosa, principalmente em 532 nm, onde se daria a ressonância com a banda plasmônica 

das nanopartículas. 

A atribuição tentativa para os modos da ACDC na superfície das ceto-AuNP, feita com base 

nos cálculos teóricos, é mostrada na Tabela 10.  
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Figura 63: Espectro SERS da ceto-AuNP não agregadas utilizando diferentes comprimentos de onda de excitação. A) 
785 nm; B) 633 nm; C) 532 nm. 

De forma geral, para nanopartículas esféricas o efeito SERS tem sido associado a dois 

efeitos: a excitação dos plasmon de superfície, gerando campos eletromagnéticos intensificados, 

localizados na superfície das partículas e; e com a influência dos hot-spots, localizados em regiões 

de confluência dos campos eletromagnéticos, gerados pelos plasmons de superfície, em sistemas 

constituído de nanopartículas agregadas, conforme discutido no Capítulo 5.1.1 e 5.3.3. Ambos 

têm um papel fundamental para o mecanismo EM do efeito SERS quando há uma condição de 

ressonância entre a radiação excitante e a banda de ressonância plasmônica ou de acoplamento 

plasmônico.  

Conforme discutido no Capítulo 5.3.1, as cit-AuNPs apresentam uma população maior de 

partículas com diâmetros maiores que 50 nm, em relação as ceto-AuNPs. Tais nanopartículas 

possuem maior eficiência de extinção da luz na região acima de 630 nm. Portanto, utilizando 

comprimentos de onda de excitação na região do vermelho seriam esperados fatores de 

intensificação maiores para o efeito SERS das cit-AuNPs, uma vez que a contribuição do efeito EM 

seria maximizada pela condição de ressonância entre a banda plasmônica dessas partículas e a 

radiação incidente.  



175 
 

 

O forte sinal SERS observado para as partículas ceto-AuNP e a ausência de sinal para as 

cit-AuNPs, ambas fora da condição de agregação, vai contra as expectativas, e não podem ser 

explicados em função do mecanismo EM. Além disso, a dependência com o comprimento de onda 

de excitação do efeito SERS nas ceto-AuNPs, mostrada na Figura 63, apresenta alguns aspectos 

contrastantes, que não podem ser interpretados apenas com base no mecanismo EM. Como a 

ACDC não apresenta transições eletrônicas na região do visível, a contribuição do mecanismo RR 

pode ser prontamente descartada. Assim sendo, o forte espectro SERS observado em 633 e 785 

nm só pode ser interpretado em termos do mecanismo químico de transferência de carga, 

envolvendo excitações no sistema ceto-AuNP, ou então assumindo um mecanismo químico não 

ressonante baseado no aumento de polarizabilidade causado por interações entre os estados 

fundamentais do ligante e das nanopartículas metálicas. Como um mecanismo não exclui o outro, 

ambos podem estar atuando ao mesmo tempo. 

 De fato, os cálculos teóricos mostram que a ACDC possui orbitais de fronteiras capazes de 

interagir com os átomos superficiais das nanopartículas, e promover excitações de transferência 

de carga no nível de Fermi. A existência de equilíbrio ceto-enólico para a ACDC torna-se relevante 

para a discussão dos modos de interação com os átomos metálicos, Figura 64, e para uma possível 

contribuição do mecanismo CT para o efeito SERS.  

 

Figura 64: Equilíbrio ceto-enólco para ACDC 
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 Para compostos 1,3-dicarboxílicos, como a ACDC, é comum a existência de enóis 

termodinamicamente estáveis, devido a deslocalização eletrônica no enol intensificada pelo 

efeito indutivo dos dois grupos carboxilato e possível formação de ligação de hidrogênio 

intramolecular. 201 A coordenação da ACDC com os átomos de ouro deve ocorrer 

preferencialmente na forma de enol, devido à disponibilidade de átomos de carbono mais 

doadores. A partir dessa hipótese, foram feitos cálculos teóricos de acordo com o procedimento 

descrito no Capítulo 3.1.8, das possíveis conformações da ACDC, na forma enólica, em função do 

grau de desprotonação. 

 A Figura 65, mostra algumas das formas possíveis da ACDC na forma enólica. Os orbitais 

de fronteira mostram uma dependência com o grau de distorção e a força da ligação de H. Nota-

se que o enol apresenta o HOMO localizado nos carbonos da dupla ligação, enquanto que o LUMO 

é localizado nas ligações C-O. No caso da estrutura distorcida e desprotonada não há ligação de H 

e formação do anel de 6 membros, dessa forma, o HOMO concentra-se preferencialmente nos 

oxigênios. Assim sendo, interações controladas por cargas devem acontecer pelos oxigênios e 

apresentar um caráter duro. Enquanto que interações com ácidos moles, como ouro, devem ser 

governadas pelos orbitais de fronteira localizados nas ligações C=C.  

 

Figura 65: Orbitais de fronteira para as diferentes conformações da ACDC na forma enólica. 
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 De fato, os cálculos teóricos da estrutura Au20-enol confirmam a formação da ligação Au-

C através do orbital molecular localizado na ligação C=C, Figura 66. A consequência dessa 

interação é uma maior polarizabilidade calculada para o sistema contendo o cluster de ouro em 

relação ao ligante livre, Tabela 9. 

 Interações entre os estados eletrônico são plausíveis e ocorrem independente de 

qualquer excitação no sistema. Elas podem levar a um aumento na polarizabilidade, intensificando 

o espalhamento Raman pelo mecanismo químico não ressonante. O fator de intensificação para 

esse tipo de mecanismo, estimado pela Equação 41, é de aproximadamente 80 vezes, o que 

explicaria a alta intensificação do espalhamento Raman medido experimentalmente.  

Tem sido reportado que sistemas considerando piridinas e seus derivados, N2, CO, CS e 

NH3 como ligantes e um cluster de Au20 apresentam fatores de intensificação tipicamente 

menores do que 50, dependendo do substituinte na posição para da piridina e da capacidade de 

formação de retro-doação.47 
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Figura 66: Orbitais moleculares do sistema Au20-enol 

 

Tabela 9: Polarizabilidade calculada para o sistema Au20-enol e para o enol livre 

 αxx αxy αyy αxz αyz αzz HOMO-

LUMO gap 

Au20-enol 831,402 3,80 793,458 24,932 30,475 903,733 0,06809 

Enol livre 113,685 3,960 79,266 2,145 1,119 52,592 0,20473 
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 O valor, relativamente alto, para o fator de intensificação do mecanismo CHEM, 

encontrado para o sistema Au20-enol é devido à existência de um sistema π com densidade 

eletrônica altamente deslocalizada e a presença da forma enólica da ACDC, contribuindo para uma 

ligação Au-C mais forte. Tais características levam a um aumento da polarizabilidade. Todavia, 

apesar do grande número de trabalhos teóricos que tentam explicar a natureza das interações 

entre o ligante e os clusters metálicos suas características ainda não são claras e sua contribuição 

real para o momento de transição de polarizabilidade do efeito SERS não pode ser facilmente 

incluída.  

 Por outro lado, o mecanismo CT depende da existência de transições eletrônicas 

permitidas entre a AuNP e o ligante. Segundo os cálculos de TD-DFT, para o sistema Au20-enol, 

deve haver uma transição de transferência de carga na faixa de 500 a 800 nm, Figura 67. Essa 

transição apresenta um caráter ligante-metal e os elétrons são transferidos do HOMO, localizado 

na ligação C=C do enol, para os orbitais LUMO triplamente degenerados, localizados no cluster de 

ouro, Figura 66.  

 Utilizando o método de diferença de densidade eletrônica42,50 para evidenciar as 

diferenças na distribuição de cargas entre o estado fundamental e os estados eletrônicos 

excitados é possível acompanhar as mudanças na distribuição eletrônica que acompanham a 

transição. Considerando os três primeiros estados excitados envolvidos na transição, o estado de 

transferência de carga apresenta os elétrons movendo-se do sistema π do enol para o cluster 

metálico, Figura 67B, e uma reorganização de cargas devido às transições intraclusters.42,43,50 A 

carga no estado excitado está concentrada nas pontas dos clusters. Para partículas grandes esse 

fenômeno é conhecido como lighting rod effect e tem sido provado por DDA.113 
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Figura 67: A) Estrutura otimizada B) representação do estado de transferência de carga para o sistema Au20-enol. As 
superfícies ciano representam os buracos e as superfícies roxas representam os elétrons. C) Espectro eletrônico 

calculado. 

 Em contraste, para o sistema Au20-citrato, as transições eletrônicas calculadas apresentam 

uma reorganização de cargas mais pronunciada, e uma menor contribuição de transições de 

transferência de carga, Figura 68. Isso pode ser causado devido a menor contribuição dos orbitais 

do citrato para os orbitais de fronteira do sistema ligante-partícula. Isto indica que a interação 

entre o citrato e os átomos de ouro apresenta um caráter mais duro, sendo governada pelas 

interações eletrostáticas entre as espécies. A menor contribuição do citrato para o estado 

excitado explica o resultado experimental observado, ou seja, a falta de sinal SERS para as cit-

AuNPs não agregadas.  

 As evidências teóricas e experimentais confirmam que a interação entre o enol e os 

átomos de ouro superficiais, no caso das ceto-AuNPs, é governada pelo orbital de fronteira 

localizado na ligação C=C do enol, gerando transições de transferência de carga ligante-metal. Isso 

leva a uma intensificação mais pronunciada do sinal SERS através da maximização do termo 

referente ao mecanismo CT na Equação 42, quando a excitação é feita nos comprimentos de onda 

de 633 e 785 nm. 

 Em 633 nm, a excitação está em pré-resonância com a banda plasmônica das AuNPs e em 

ressonância com a transição de transferência de carga, contribuindo para o maior fator de 

intensificação do sinal SERS, Figura 63. Nesse comprimento de onda, a contribuição simultânea 

dos mecanismos EM, CT e CHEM é plausível. Comparativamente, em 785 nm o sinal SERS não é 
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tão forte como em 633 nm, uma vez que o comprimento de onda de excitação está totalmente 

fora da condição de ressonância com os plasmons superficiais das nanopartículas, porém está em 

condição de pré-ressonância com as transições de transferências de cargas calculadas. Portanto, 

quando a excitação é feita em 785 nm apenas os mecanismos CT e CHEM contribuem para o fator 

de intensificação do efeito SERS. 

 

Figura 68: A) Estrutura otimizada B) Representação do estado de transferência de carga para o sistema Au20-citrato. 
As superfícies em ciano representam os buracos e as roxas, os elétrons. C) Espectro eletrônico calculado. 

 

 Em 532 nm, o laser está em ressonância com a absorção dos plasmons de superfície das 

partículas isoladas, porém está fora da região de ressonância das transições CT. Nesse caso não 

foi observado espectro SERS para o sistema ceto-AuNP, indicando que o mecanismo 

eletromagnético não é efetivo. Isso ocorre devido ao alto valor da parte imaginária da constante 

dielétrica do ouro nesses comprimentos de onda, o que leva a uma auto-absorção da radiação 

espalhada pelas partículas. Além disso a falta de ressonância com as transições de transferência 

de carga contribui para a baixa contribuição do efeito químico. Esses resultados mostram um caso 

único de sistemas coloidais, no qual a contribuição do efeito químico através das transferências 

de carga, manifesta-se independentemente da contribuição do efeito EM. 

 Como as cit-AuNPs isoladas não apresentam espectro SERS, com objetivo fazer a 

comparação com as ceto-AuNPs, foi necessário induzir a agregação das partículas através da 

mudança da força iônica do meio. Na Figura 69 são apresentados os espectros SERS e de extinção 
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das partículas em condição de agregação, na qual a concentração de NaCl é igual a 1 mmolL-1 e 

1.2 mmolL-1 para a cit-AuNP e ceto-AuNP, respectivamente. 

 

Figura 69: Espectro de extinção das ceto AuNP (A) e citAuNP (B). (C)  Comparação entre o espectro SERS da cit-AuNp 
(topo) e ceto-AuNP (abaixo) em condição de agregação  
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Tabela 10: Atribuição tentativa dos modos normais da ACDC, coordenada na superficie das ceto-AuNP, feita com base 
nos cálculos teóricos. 

ceto-AuNP SERS Enol distorcido Atribuição 

  C1=O13 + C1O12H13
ip 

  C8=O15 (vs) + O14H10
ip 

1579 1592 O10C1O11
ass 

  O11H12
ip

 +C5=C6(w) 
1557  C5=C6 + 2(O11,14H12,10)ip 

 1492 C5=C6 + C8-O13 + C6H7 
 1469 C8-O13 + C5=C6 + CH2sci(w) 

1442  C8=O15 (vw) + O14H10 
  CH2sci + C6-C8 + C5C6H7 + C5-C9 
 1392 CH2sci 

1369 1345 C5C6H7 + CH2twist 
1271 1291 O11C1O10 + C1-C2 

  CH2wagg + C8C6H7 (vw) 
1231  2(C1,8-O11,14)+ 2(C1,6-C2,8) + 2CH2wagg + 

O14,11H10,12 
 1206 CH2wagg + C6-C8 + C8-O10 
 1145 CH2twist 

1124 1122 C8=O11 +C5-O9 + C6-C8 + CH2twist 
  C8C6H7 + CH2twist 
  O11H12

op 
1004  C2-C5 + 2(C5,8-O9,14) + CH2rock(vw) 

 944 C2-C5 + C6-C8 + CH2rock 
928  2C5,8-O9,14 + CH2rock (s) 

  CH2rock + C8-O14 + C2C5C6 
855  C1-C2 + C8-O14 + C1-O11 + O13C1O11 
808 844 C1-C2 + O11C1O10 + C2C5=C6

op 
 768 long chain oph, op 
  long chain ip + O11H12

ip  + O14H10
op 

 744 long chain iph, op 
718  C6H7

op +  ring 
 680 C6H7

op 
 662 long chainip + O12C8O13

ip 
  O14C8O15

ip + O13C1O11
ip + O6=C5C2

ip 
600  long chainop + CH2twist 

  2(O14,11C8,1O15,13)oph 
 584 CH2rock + O9C5Cop

 + O10C1O11
op 

 546 O12C8O13
ip + O10C1O11

op(w) 
 521 C6=C5C2C1

(op) 
508  CH2rock + C6=C5C2 

  O15C8C6 + O9C5=C6 
 435 O13C8C6

ip + O9C5=C6
ip + CH2rock(vw) 

  O13C1C2 + O9C5-C2 
380 375 CH2rock + C6=C5C2 (w)+ C5=C6C8 (vw) 

ν = estiramento,  = deformação de ânculo , ip = no plano, op = for a do plano, iph = em fase, oph 

= fora de fase, sym = simétrico, as = assímétrico 
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 Para a cit-AuNP a interação entre as moléculas de citrato e os átomos superficiais das 

partículas de ouro é predominantemente eletrostática e como foi mostrado as transições 

eletrônicas no sistema Au20-citrato apresentam maior caráter de transições intracluster do que de 

transferência de carga. Neste caso o espectro SERS é observado apenas em condição de 

agregação, na qual a geração de hot-spots é induzida e comprovada pelo aparecimento da banda 

de acoplamento plasmônico na região acima de 700 nm, Figura 69. Visto que o espectro SERS das 

cit-AuNPs agregadas já é bastante discutido na literatura,202–206 sua discussão será omitida. 

 O mecanismo EM se torna relevante em sistemas constituídos de nanopartículas 

agregadas, e geralmente, leva a uma intensificação do espectro Raman da molécula como um 

todo. O perfil observado do espectro da ceto-AuNP agregada, Figura 69, utilizando laser em 785 

nm é similar ao obtido para as partículas isoladas, Figura 63. 

 Conforme esperado, para o sistema agregado, a intensidade do espalhamento Raman 

observado é maior em relação ao sistema isolado, devido a contribuição simultânea dos 

mecanismos EM, CT e CHEM para o fator de intensificação global do efeito SERS. Para as partículas 

isoladas apenas os mecanismos CT e CHEM são relevantes. 

 

6.3.2 Cinética de Troca de Ligantes na Superfície das AuNPs 

 

 Outro aspecto contrastante entre as ceto-AuNP e cit-AuNP é seu comportamento cinético 

frente a reações de troca de ligantes na superfície das partículas. A química de coordenação de 

nanopartículas metálicas é essencialmente controlada pelos átomos superficiais, que apresentam 

orbitais disponíveis para a ligação de espécies doadoras e receptoras. Consequentemente, em 

muitos aspectos espera-se uma similaridade entre as nanopartículas metálicas e seus respectivos 

complexos, permitindo a extensão dos princípios de ácidos e bases duros e moles de Pearson207–
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209 e dos conceitos termodinâmicos baseados nos orbitais de fronteira desenvolvidos por 

Klopman.210,211 

 Devido à natureza de base dura dos íons de citrato, sua interação com os átomos 

superficiais do ouro é governada por interações eletrostáticas, como sugerido, na seção anterior, 

teoricamente e por espectroscopia SERS. Em contrapartida, a coordenação da ACDC deve exibir 

um caráter mais covalente devido a formação da ligação Au-C através da forma enólica. Em vista 

disso, espera-se que os complexos formados nas superfícies das cit-AuNP sejam mais lábeis do 

que os complexos formados na superfície da ceto-AuNP. Com isso, as reações de troca de ligante 

nas superfícies das ceto-AuNPs devem ocorrer com menor velocidade em relação as reações 

utilizando as cit-AuNPs. 

 Para provar as diferenças na força de ligação entre o citratro e a ACDC, a 4-

Mercaptopiridina foi empregada para o estudo da cinética de troca de ligantes, devido a sua maior 

afinidade com os átomos de ouro. A adição de uma solução aquosa de 4-Mpy (10-4 molL-1, pH 6.5) 

à dispersão de nanopartículas, leva à substituição do citrato e da ACDC, seguida da aglomeração 

das partículas, dando origem a banda de acoplamento plasmônico na região acima de 700 nm, 

Figura 70. 

 De fato a cinética de substituição foi mais lenta para a ceto-AuNP do que pra a cit-AuNP, 

evidenciando a maior força de ligação entre a ACDC e a superfície do ouro. A posição e a forma da 

banda de acoplamento também são diferentes nos dois casos, por exemplo, o máximo de extinção 

para a ceto-AuNP é de 776 nm e para a cit-AuNP de 698 nm. Sugerindo que as diferentes cinéticas 

de agregação levam à formação de agregados com geometrias distintas. 
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Figura 70: Cinética de agregação da (A) ceto-AuNP e (B) cit-AuNP após adição de 4-Mpy 1x10-4molL-1. (C) Evolução 
temporal da absorbância no máximo da banda de acoplamento plasmônico para cit-AuNP (curva preta) e ceto-AuNP 

(curva vermelha) 

 O perfil e a intensidade do espectro SERS da 4-Mpy, utilizando o comprimento de onda de 

excitação de 633 nm, em ambas partículas são similares, Figura 70. Assim sendo, pode-se concluir 

que a 4-Mpy apresenta a mesma geometria de coordenação na superfície das AuNPs. Porém 

utilizando um comprimento de onda de excitação em 785 nm, a intensidade do espectro SERS da 

4-Mpy na superfície da ceto-AuNP é maior em relação ao da cit-AuNP. Isto mostra que nesses 

casos, o mecanismo EM é o principal intensificador do espalhamento Raman, uma vez que 

utilizando a ceto-AuNP em ambos os comprimentos de onda de excitação, há uma condição de 
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ressonância com a banda de acoplamento plasmônico. Já quando se utiliza a cit-AuNP a condição 

de ressonância é atingida apenas utilizando uma excitação em 633 nm.  

 

Figura 71: Espectro SERS de suspenção de (A) ceto-AuNP e (B) cit-AuNP na presença de 4-Mpy 1x10-4 molL-1, com 
comprimento de onda de excitação de (a) 633 e (b) 785 nm. 

 A alta intensidade dos modos em 999, 1093 e 1612 cm-1 indica uma coordenação 

perpendicular da 4-Mpy à superfície das partículas. Esses modos apresentariam um momento de 

dipolo de transição orientados perpendicularmente à superfície do ouro e, pelas regra de seleção 

de superfície, 212–214 uma maior intensificação através do mecanismo EM. Com o anel piridínico 

perpendicular à superfície do ouro é possível existir as formas N-protonada e desprotonada.Além 

disso, são característicos da forma protonada. Pela intensidade desses modos em ambas as 
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partículas pode-se concluir que a 4-Mpy está presente preferencialmente na superfície na forma 

N-protonada. Contudo a menor intensidade dos modos em 1612 cm-1 em relação ao modo em 

1093 cm-1, na cit-AuNP, indica uma concentração ligeiramente menor da forma protonada. Essas 

diferenças podem ser a causa da diferença na geometria dos agregados. A atribuição completa do 

espectro SERS da 4-Mpy pode ser encontrada extensivamente na literatura215–224 

 

6.4 Conclusões 

 

Controlando a concentração e a taxa de adição de citrato é possível sintetizar AuNPs de 

tamanhos próximos, porém estabilizadas com citrato ou ACDC. Tais partículas apresentam 

diferentes perfis do espectro SERS e cinética de substituição de ligantes na superfície. 

A interação mais forte da ACDC com os átomos superficiais das partículas de ouro resulta 

em uma maior deslocalização eletrônica e polarizabilidade no complexo AuNP-enol, possibilitando 

a existência de transições de transferência de carga entre o HOMO (localizado na ligação C=C do 

enol) e o LUMO (localizado no cluster de ouro). Esses três fatores atuam mutuamente e 

contribuem para um alto fator de intensificação do efeito SERS para as partículas ceto-AuNP, 

possibilitando a observação do espectro SERS das partículas isoladas. Esses resultados mostram 

um caso não trivial onde a intensificação de efeito SERS ocorre essencialmente devido ao 

mecanismo CT e CHEM.  

Adicionalmente, a coordenação da ACDC na superfície do ouro via ligação C=C é responsável 

pela formação de complexos mais inertes, fato comprovado por uma velocidade de troca de 

ligante superficial menor. Em contra partida, a ausência de transições CT, o baixo sinal SERS e a 

rápida troca de ligantes na superfície evidenciam a fraca interação, de caráter mais eletrostático, 

entre o citrato e os átomos superficiais de ouro. Essas diferenças no grau de covalência de ambas 
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as espécies pode ser a causa do menor tempo de vida das oscilações plasmônicas observado para 

as ceto-AuNPs, discutidas no Capítulo 5.3.2. 

Portanto, foi introduzido um quarto papel paro o citrato dentro da síntese de 

nanopartículas de ouro pelo método de Turkevich: o controle da labilidade dos complexos 

superficiais, formados durante o processo de síntese das nanopartículas. Com esse controle, 

acredita-se ser possível manipular a geometria de moléculas na superfície através de reações de 

trocas de ligantes. Dessa forma, para molécula mais complexas haveria a possibilidade de controle 

da sua atividade na superfície de nanopartículas, através da manipulação da geometria de 

coordenação. Esse conceito será abordado no próximo capítulo utilizando a molécula de 

etanobis(tioamida) como modelo. 
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7 Química de Coordenação de Superfície: Cinética de 

Troca de Ligantes 
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7.1 Introdução 

 

7.1.1 Monocamadas Auto-Organizadas em Superfícies 

 

Superfícies merecem um tratamento especial por apresentarem um grande gradiente de 

propriedades além de formarem a interface com moléculas, gerando diferentes valores de energia 

livre, estados eletrônicos, reatividades, mobilidades e estruturas.225 Nos materiais convencionais, 

a estrutura como um todo acaba determinando a maioria das propriedades, como condutividade 

elétrica, iônica, térmica, dureza e plasticidade. Porém na escala nanométrica, as propriedades 

físicas e químicas dependem, em sua grande parte, das características de superfície e da sua 

interface, uma vez que a porcentagem de átomos na superfície cresce à medida que o tamanho 

das partículas diminui.226 

 Superfícies metálicas nuas tendem a adsorver camadas de matérias de modo a diminuir 

sua energia livre, tal matéria é conhecida como adsorbato. Estes atuam de forma a alterar as 

propriedades interfaciais e apresentam uma significante influência na estabilidade de 

nanoestruturas.66,227–229 Materiais orgânicos podem agir como uma barreira física ou eletrostática 

contra a agregação, decrescendo a reatividade dos átomos superficiais ou atuando como um filme 

isolante. 

 Superfícies revestidas de maneira acidental não são bem definidas, não apresentando 

propriedades químicas e físicas específicas e reprodutíveis. A formação de monocamadas 

automontadas (sefl-assembled monolayers - SAMs) é um método conveniente, flexível e simples 

para a manipulação das propriedades interfaciais de metais.225,230 

 SAMs são camadas organizadas formadas pela adsorção de moléculas orgânicas 

constituintes de uma fase líquida, ou gasosa, em uma superfície sólida. O adsorbato se organiza 
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espontaneamente em estruturas quase cristalinas. Os ligantes que formam as SAMs normalmente 

apresentam uma funcionalidade química, ou seja, o grupo terminal apresenta uma interação 

específica com um substrato de interesse.  

 Para o estudo de monocamadas automontadas, as superfícies de ouro são tidas como um 

substrato padrão. São relativamente fáceis de preparar, tanto na forma coloidal quanto na forma 

de filme; não oxidam a temperaturas abaixo do seu ponto de fusão; não reagem com O2 

atmosférico, sendo possível manipulá-las em condições ambientes e; por serem substratos 

comuns em técnicas analíticas. Exemplo: espectroscopia SPR, microbalança de quartzo, técnicas 

eletroquímicas e espectroscopia SERS. Além disso, o ouro apresenta uma alta afinidade por 

ligantes tiolados, sugerindo uma similaridade com a química de coordenação de complexos de 

ouro. 225,230 

 A formação de uma monocamada densa pode ser alcançada rapidamente, a partir de 

soluções de ligantes em uma concentração milimolar. O tempo para a coordenação inicial na 

superfície metálica gira em torno de miliseguntos a minutos. Porém o processo de reorganização 

é lento, levando horas para que a densidade de moléculas seja maximizada e os defeitos na 

monocamada sejam minimizados.231–233 Inúmeros fatores experimentais podem influenciar a 

estrutura e a taxa de formação das SAMs. Por exemplo: estrutura, concentração e pureza do 

ligante, concentração de oxigênio em solução, pureza, natureza da superfície e  temperatura.225,230 

 A temperatura é um fator importante a ser controlado, uma vez que em temperaturas 

abaixo de 25 oC, a cinética de formação das SAMs pode ser controlada de forma a diminuir o 

número de defeitos. Já em temperaturas mais altas, aumenta-se a taxa de dessorção do ligante e 

a de adsorção de solvente, favorecendo a reorganização do ligante na superfície metálica.225,227 

SAMs são materiais dinâmicos que apresentam alta complexidade estrutural, 

especialmente quando se trata de interfaces sólido-líquido.234 A natureza da interface superfície-

ligante e a química envolvida na sua formação ainda são enigmáticas. No ouro, por exemplo, não 



193 
 

 

há a formação de óxidos superficiais, portanto a ligação de tiois na superfície não envolve etapas 

de reduções, envolvendo principalmente uma etapa de formação da ligação Au-S. Contudo, a 

natureza de tal ligação e o efeito da sua formação no arranjo espacial dos grupos no retículo do 

ouro ainda permanece controversa. 

A formação da monocamada, a partir de ligantes contendo enxofre, requer a ativação da 

ligação S-H ou S-S, no caso de dissulfetos.235 Estudos mostram que a coordenação do ligante à 

superfície leva a formação de H2 ou, dependendo da concentração de O2, a conversão oxidativa à 

água.236–238 Já no caso de dissulfetos, a adsorção em superfícies de Au segue um processo 

dissociativo e reversível, sendo que a dessorção do disulfeto e sua recombinação é um processo 

ativado com uma barreira de energia de aproximadamente 30 Kcal mol-1. 239 Contudo estudos de 

difração de raios-X e microscopia de tunelamento sugerem um certo grau de ligação S-S entre os 

sítios adjacentes na superfície do ouro.235,240 Porém devido a evidências mais recentes esse 

modelo de quase-bisulfito vem sendo abandonado. 241 

O mecanismo de formação das SAMs requer o entendimento de fatores cinéticos e 

termodinâmicos. Apesar da sua dinâmica de formação não ser totalmente conhecida, é aceito de 

forma indiscutível, que o processo de formação das SAMs envolve um balanço energético das 

interações covalentes entre o ligante e a superfície do ouro e interações laterais não-covalentes 

entre os ligantes.225,230 Dessa forma, a organização da camada orgânica ocorre de forma a 

maximizar as interações covalentes na superfície, diminuindo sua energia livre superficial e as 

interações atrativas (forças de van der Waals e ligações de H) entre os ligantes, otimizando as 

condições geométricas impostas pela superfície.  

A complexidade desse balanço de interações em solução dificulta a caracterização da 

dinâmica do processo. Contudo alguns estudos apontam que a auto-organização das moléculas 

segue uma cinética que pode ser aproximada qualitativamente pelo modelo de adsorção de 

Langmuir. Porém em termos quantitativos essa aproximação não representa a realidade. 242,243 
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Além disso, o processo de recobrimento da superfície envolve um equilíbrio termodinâmico entre 

o ligante na superfície e seu precursor livre em solução. Portanto, a concentração do ligante, a 

presença de impurezas e irregularidades na superfície complicam os estudos cinéticos em solução. 

 Devido à existência de tal equilíbrio, as moléculas que formam as SAMs podem ser 

substituídas gradualmente quando expostas a soluções que contém outro ligante. Porém essa 

estratégia geralmente leva à formação de camadas heterogêneas, mas é uma rota interessante 

para gerar novas superfícies em substratos que já apresentam uma monocamada, sendo 

amplamente utilizada para a funcionalização de nanopartículas em suspensão. A reação de troca 

de ligante pode ser aproximada por uma cinética de pseudo-primeira ordem.244 Contudo, deve-se 

levar em consideração parâmetros como tamanho do ligante, grau de organização, topografia da 

superfície e as interações intermoleculares. 

 

7.1.2 SAMs como Camadas Superficiais de Nanopartículas 

 

Um dos aspectos que difere as nanopartículas em relação às superfícies estendidas é a 

porcentagem de átomos superficiais. Para partículas de 1.3 nm, cerca de 88% dos átomos 

encontram-se na superfície. Conforme o tamanho das partículas cresce, essa porcentagem decai 

exponencialmente, chegando a apenas 2% para partículas com 50 nm. 

Os estados eletrônicos dos átomos interfaciais de uma nanopartícula influenciam as 

propriedades químicas, eletrônicas e ópticas, como visto nos capítulos anteriores. Sendo assim, 

os átomos superficiais também influenciam na formação das SAMs em nanopartículas. Contudo o 

principal fator não é o tamanho da partícula e sim a curvatura da superfície, que determina a 

estrutura da monocamada formada, além da natureza das interações químicas entre os ligantes e 

os átomos superficiais.225,227  
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Há basicamente duas rotas de formação de SAMs em nanopartículas. A primeira seria a 

síntese das AuNPs utilizando um sal redutor e um agente estabilizante (conforme discutido no 

Capítulo 4), seguida pela troca da camada passivante pelo ligante de interesse, normalmente um 

tiol funcionalizado. A segunda metodologia seria realizar a síntese da partícula utilizando o ligante 

de interesse como agente estabilizante e controlador da forma.228,229227 A primeira rota é mais 

utilizada, uma vez que há inúmeros protocolos de sínteses de AuNP, facilitando o controle de 

forma e tamanho. Porém, grande parte das pesquisas envolvendo nanopartículas, têm sido feitas 

sem um conhecimento detalhado da estrutura da camada orgânica em sua superfície.  

AuNPs maiores que 0.8 nm podem apresentar estruturas cristalinas do tipo octaedro 

truncado ou cubooctaedro, sendo que as faces expostas apresentam índices de Muller {111} ou 

{100}. O raio de curvatura dessas estruturas e o empacotamento atômico nas faces causam a 

diminuição da densidade de cadeias apontadas para fora da superfície.227 Para n-alcanotióis essa 

diminuição leva a um aumento da mobilidade do grupo terminal, que passa a ocupar a área de 

um cone, devido a rotação do grupo tiol, Figura 72. Medidas do raio hidrodinâmico de 

nanopartículas com SAMs sugerem a formação de uma camada menos empacotada, devido a essa 

curvatura.225 

A dinâmica dos processos de troca de ligante na superfície de AuNP é um ponto 

controverso na literatura e vários formalismos já foram utilizados para ajustá-la aos resultados 

experimentais, incluindo mecanismos de pseudo-primeira ordem e de segunda ordem233,245,246, 

modelos de Langmuir225 e biexponenciais.247,248  
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Figura 72: (A) Modelo de um cluster de Au140 com uma estrutura octaédrica. (B) Configurações de equilíbrio para SAMs 
de dodecanotiol em clusters de Au140 obtidas por dinâmica molecular: 350 K (esquerda) e 200 K (direita). (C) Esquema 
da estrutura de SAM em nanopartículas de alta curvatura superficial. 225 

 

7.1.3 Termodinâmica e Equilíbrio de Formação em Complexos de Metais de Transição 

 

A estruturação das monocamadas envolve a formação de complexos na superfície 

metálica, na qual há ocorrência de ligações covalentes entre os átomos superficiais e os ligantes. 

Os sítios de coordenação desses átomos não estão completos, permitindo a ligação de espécies 

doadoras-receptoras nas superfícies das partículas. A afinidade de nanopartículas de ouro por 

ligantes tiolados, por exemplo, sugere uma similaridade com a química de coordenação do 
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correspondente íon metálico.24,25,40,227 Portanto, a aplicação dos conceitos de ácidos e bases duros 

e moles207 pode ser útil para o entendimento da química de coordenação de nanopartículas.  

Segundo Klopman, as reações de formação de complexos podem ser tratadas com base 

na teoria de perturbação polieletrônica, envolvendo tanto reagentes como solventes.210,211 Tal 

tratamento leva à racionalização do conceito de ácido e bases duros e moles, observado 

empiricamente por Pearson207 e ao entendimento do processo de coordenação, do ponto de vista 

cinético e termodinâmico. 

Quando dois reagentes se aproximam, há uma perturbação mútua dos orbitais de ambos. 

Quando dois sistemas M e L interagem entre si através dos átomos m e l, a energia da perturbação 

total produzida será causada por dois efeitos distintos, representados no Esquema 1: 

a. Efeito de vizinhança devido à interação através da formação de pares iônicos sem que 

ocorra nenhuma transferência de carga ou elétron. 

b. Transferência parcial de cargas causada pela sobreposição dos orbitais de fronteira 

formando ligações. 

 

Esquema 1 

 

Desconsiderando qualquer interação intermolecular envolvendo átomos que não sejam 

os átomos m e l, o efeito de vizinhança pode ser calculado pela Equação 43, onde H1 é o 

hamiltoniano de perturbação, dando em função da interação das cargas ou de dipolos presentes 

nas espécies, e ψL e ψM são as funções de onda não perturbadas do metal e do ligante. Essa 

equação leva em consideração a interação coulômbica e uma possível dessolvatação que envolve 

a aproximação de M e L. 
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Equação 43 

 Resolvendo a Equação 43 tem-se que a variação de energia causada pela aproximação das 

cargas, sem que haja qualquer transferência de carga, será proporcional as cargas do sistema (ql 

e qm) e apresentará um termo de dessolvatação, Equação 44. Onde Γ é o termo de repulsão 

coulômbica entre m e l, e ε a constante dielétrica do meio. 

 

Equação 44 

 O efeito de transferência de carga é produzido pela sobreposição dos orbitais moleculares 

de M e L, levando à formação de uma ligação covalente e diminuição do caráter iônico. Tal 

interação causa a dessolvatação das espécies inicialmente carregadas. A contribuição desse termo 

para a variação de energia do sistema é calculada considerando separadamente a perturbação 

que cada orbital do ligante (ψl) causa nos orbitais do metal (ψm), gerando um orbital molecular 

perturbado (ψlm), dado pela Equação 45. 

 

Equação 45 

 Quando ψl apresenta dois elétrons (HOMO) e ψm está vazio (LUMO) a variação de energia 

(ΔElm) é dada pela diferença entre a energia dos dois elétrons no novo orbital e a energia deles na 

ausência de interação entre os orbitais ψl e ψm, ou seja quando a=1 e b=0, Equação 46. 
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Equação 46 

 Na equação acima os números 1 e 2 indicam os elétrons, H é o Hamiltoniano do sistema 

LM perturbado e H0 é o hamiltoniano do ligante isolado. Resolvendo a Equação 46 e somando a 

Equação 44 obtém-se uma equação geral para a variação de energia de uma reação de 

complexação, Equação 47. Onde o primeiro termo é referente à interação eletrostática entre o 

metal e o ligante e o segundo é a contribuição das energias de solvatação e dessolvatação, 

incluindo a liberação de moléculas de solvente. O terceiro termo é a contribuição da transferência 

de carga, ou seja, a contribuição da formação de uma interação covalente entre o metal e o 

ligante. Nele β é a integral de sobreposição dos orbitais ψm e ψl (<ψl|H1|ψm>) e cr
l e cr

m são os 

coeficientes de combinação das funções de onda. E (El* - Em*) representa a diferença de energia 

entre o HOMO o ligante, ψl, e do LUMO do metal, ψm. 

 

Equação 47 

Deve-se ressaltar que esse tipo de tratamento é universal, servindo para qualquer 

interação entre um doador e um receptor de elétrons. Além de racionalizar o conceito de ácidos 

e bases duros e moles, explica a ordem de nucleofilicidade e eletrolicidade observada em reações 

orgânicas. Portando L pode representar qualquer nucleófilo e M qualquer eletrófilo. 

O caráter ácido-base duro e mole pode ser explicado a partir da diferença de energia entre 

os orbitais de fronteira, quando essa for grande (|El* - Em*|>>4β2), a diferença de energia entre 

todos os pares de orbitais do metal e ligante será grande. Sendo assim o fator b da Equação 45 

tende a zero e a transferência de carga será pequena. Nesse caso a perturbação será determinada 

pela carga total dos dois reagentes. Consequentemente a reação será controlada pela interação 
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iônica entre as espécies. Sendo predominante em espécies com alta carga, El* baixa, ou seja, 

quando o ligante for difícil de ionizar ou polarizar; quando Em* for alta, ou seja, o metal apresentar 

baixa tendência de receber elétrons e; quando ambos os reagentes forem fortemente solvatados. 

Adicionalmente nesse caso, β será baixo, indicando uma baixa tendência de formação de ligação 

covalente. Tal interação caracteriza a reação entre duas espécies duras. 

Quando os orbitais de fronteira apresentarem energias muito próximas, |El* - Em*| 

tenderá a zero e a interação entre os átomos será predominantemente covalente, com uma forte 

transferência de carga entre os reagentes. Esse tipo de reação pode ser chamada de reação 

controlada por orbitais de fronteira. Nesse caso os ligantes devem ser pouco eletronegativos, 

enquanto que os metais altamente eletronegativos. Além disso, os orbitais das espécies devem 

apresentar uma boa sobreposição. A reatividade será determinada essencialmente pela 

densidade eletrônica dos orbitais de fronteira e a reação geralmente ocorre entre espécies 

neutras ou com baixa carga, altas polarizabilidades e baixas energias de solvatação. 

A Tabela 11 resume os tipos de interação ligante-metal e suas características em relação 

aos parâmetros discutidos até então. 

Tabela 11: Resumo dos tipos de interações metal-ligante e suas características. 

Ligante-
Metal 

Ligante (El*) Metal (Em*) | El* - Em*| Γ β Reatividade 

Mole-Duro Alta – orbital 
grande 

Alta – orbital 
pequeno 

Média Pequena Muito 
pequena 

Baixa 

Mole-Mole Alta – orbital 
grande 

Baixa – orbital 
grande 

Média Muito 
Pequena 

Grande Controlada por 
orbitais de 

fronteira -Alta 
Duro-Duro Baixo – 

Orbital 
pequeno 

Alta – orbital 
pequeno 

Grande Grande Pequena Controlada por 
Carga – Alta 

Duro-Mole Alta – orbital 
grande 

Baixa – orbital 
grande 

Média Pequena Muito 
Pequena 

Baixa 

 

 Por se tratar de uma teoria genérica e pela semelhança entre as propriedades químicas 

das superfícies de nanopartículas metálicas e seus respectivos complexos, este capítulo usará uma 
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abordagem de química de coordenação para a reação de troca de ligantes em nanopartículas 

metálicas.  

Será estudada a troca da camada de citrato ou acetonadicarboxilato existente na 

superfície das AuNPs, conforme comprovado no Capítulo 6, pela molécula de etanobis(tioamida) 

(ditiooxamida). Primeiramente o estudo será abordado teoricamente através de cálculos de DFT, 

a discussão será feita com base nas propriedades da ditiooxamida livre e na superfície de clusters 

de ouro contendo vinte átomos. Em seguida o estudo experimental da interação entre a 

ditioxamida e as diferentes AuNPs será discutido com base nas cinéticas de surgimento da banda 

de acoplamento plasmônico e em função das variações no espectro SERS do ligante na superfície 

das partículas. 

 

7.2 Parte Experimental  

 

7.2.1 Estudo teórico 

 

A modelagem teórica da ditiooxamida foi realizada por DFT e TD-DFT. Sendo que para a 

molécula livre foi utilizado o funcional B3LYP com conjunto de bases 6-311g++(d,p). Para o estudo 

dos modos de coordenação do ligante na superfície do ouro foi utilizado um cluster com vinte 

átomos de ouro com uma geometria tetraédrica com a finalidade de simular a face {100}. Os 

cálculos foram realizados utilizando o funcional B3LYP com o conjunto de bases 6-311g++(d,p) 

para os átomos de C, H, N e S. Para os átomos de Au foi utilizada a base LanL2DZ com seus 

respectivos valores de pseudopotencial para os elétrons das camadas internas e correções para 

efeitos relativísticos presente nos átomos de ouro. 
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7.2.2 Purificação da Ditiooxamida 

 

Preparou-se 200 mL de solução saturada de ditiooxamida em etanol a 70 oC. Essa solução 

foi filtrada a quente para retirar possíveis impurezas insolúveis. Em seguida o filtrado foi resfriado 

a temperatura ambiente e posteriormente a temperaturas mais baixas, cerca de 8 oC, a solução 

foi mantida nessa temperatura por uma noite. Houve a formação de cristais alaranjados no 

formato de agulhas, que foram filtrados em funil de placa porosa e mantido em dessecador na 

presença de sílica e parafina. 

 

7.2.3 Funcionalização das AuNP 

 

A interação da ditiooxamida com as AuNP foi realizada misturando soluções de diferentes 

concentrações do ligante com suspensões de cit-AuNP ou ceto-AuNP em uma proporção 

volumétrica de 1:4. A concentração do ligante foi controlada para variar na faixa entre 1 x 10-3 

molL-1 e 1 x 10-5 molL-1. A cinética de coordenação da ditiooxamida foi acompanhada por 

espectroscopia eletrônica e Raman. 

Para o estudo cinético por espectroscopia eletrônica foi utilizado um tempo total de 6000s 

com um intervalo entre cada medida de 0.5 segundos para os 200 primeiros segundos. Após 200 

segundos o intervalo de tempo entre as medias foi aumentado em 10% a cada medida. 

Os espectros Raman utilizando laser com comprimento de onda de 785 nm foram 

adquiridos com um tempo de integração de 2 minutos, 1 minuto de intervalo entre cada medida 

e 100 mW de potência. Trabalhando com o laser de 633 nm foi utilizado um tempo de integra de 

10 segundos com intervalo de 1 segundo entre cada medida e uma potência de 20 mW.  
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7.3 Resultados e Discussão 

 

A ditiooxamida (Dto) é um reagente complexante clássico utilizado em testes analíticos para 

cobre, cobalto e níquel.249 Em soluções amoniacais a Dto apresenta um equilíbrio tautomérico 

entre as formas ditiona e aci (di-imino), Figura 73. 

 

Figura 73: Equilíbrio tautomérico e cis-trans da Ditiooxamida. 

  Devido a presença de dois carbonos com hibridização sp2, a dto apresenta uma 

conformação planar e consequentemente dois isômeros rotacionais diferentes, cis (C2v) e trans 

(C2h), como pode ser visto na Figura 73. Por apresentarem grupos de ponto diferentes, os isômeros 

apresentam atividades Raman distintas e alguns modos normais de vibração comuns apresentam 

frequências deslocadas, devido a diferentes graus de interações intra e intermoleculares. Dessa 

forma ambos podem ser identificados com precisão na superfície das nanopartículas de ouro. Por 

esta razão escolheu-se trabalhar com a ditioxamida. 

 O espectro eletrônico da ditiooxamida, em água, apresenta duas bandas de absorção 

características. Uma larga em 490 nm, sendo uma transição n → π*, do orbital HOMO constituído 
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principalmente dos orbitais s dos átomos de enxofre para o orbital LUMO constituído pelo sistema 

p contendo 39% de contribuição dos carbonos, 22% de contribuição dos nitrogênios e 39% dos 

enxofres. A segunda transição ocorre em 310 nm e é atribuída a transição π→π*.250  

A Dto forma complexos de campo fraco com metais de transição, e uma vez que possui 

características de doador π, há uma transição de transferência de carga ligante→metal. Porém, 

devido à simetria de seu orbital π vazio (LUMO), também pode apresentar uma transição de 

transferência de carga metal→ligante na região do visível. Tais transições serão a principal fonte 

de intensificação do espectro Raman na superfície do ouro, devido ao mecanismo químico de 

intensificação, descrito anteriormente. 

 Primeiramente será abordado o estudo teórico da ditooxamida livre e na superfície do 

ouro, discutindo as principais diferenças entre as possíveis conformações, geometrias de 

coordenação, características do complexo formado na superfície e a presença do mecanismo 

CHEM de intensificação do espalhamento Raman.  

 Em seguida, com base nos resultados teóricos, serão abordadas experimentalmente as 

diferenças na geometria da coordenação em função da concentração de Dto e do tipo de AuNP 

utilizada (cit ou ceto). Adicionalmente, na tentativa de elucidar um possível mecanismo para a 

interação da Dto com as AuNP foram realizados estudos cinéticos por espectroscopia no UV-Vis e 

Raman. 

 

7.3.1 Estudo teórico da interação entre Dto e AuNP  

 

A Dto foi escolhida para o estudo da cinética de troca de ligantes por apresentar uma 

estrutura simples, possibilitando um estudo teórico mais detalhado de suas propriedades isoladas 

e na superfície do ouro. Além disso, a presença de um equilíbrio cis-trans envolvendo 
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conformações com diferentes grupos de ponto enriqueceria sua investigação na superfície das 

AuNPs.  

Primeiramente, a Dto livre na forma cis e trans foi modelada, seus diagramas de orbitais 

moleculares e espectro Raman foram calculados por DFT. A espécie trans é a forma mais estável, 

apresentando uma diferença de energia para a forma cis de cerca de 67.64 KJ/mol. Essa diferença 

de energia é cerca de 25 vezes maior que a energia térmica à 25 oC (kbTNa = RT = 2.479 KJmol-1), 

considerando uma distribuição de Boltzman, 100% das moléculas de Dto estão na conformação 

trans à temperatura ambiente. 

 A existência de três frequências imaginárias no espectro vibracional teórico da 

conformação cis, relacionados a rotação da ligação C-C, indica que esta não é um mínimo de 

energia do sistema. Contudo, suas propriedades serão discutidas, pois a coordenação na 

superfície do ouro pode torná-la mais estável.  

Ambas as espécies possuem maior contribuição dos orbitais p dos enxofres para o HOMO, 

porém a forma trans apresenta também a contribuição dos orbitais envolvidos na ligação C-C e C-

N, Figura 74. Já o LUMO nos dois casos é formado pelo sistema π* envolvendo a molécula inteira. 

As características dos orbitais de fronteira fazem com que a Dto atue como doadora e receptora 

π, apresentando transições de transferência de carga ligante-metal e metal-ligante. Em complexos 

de Fe3+, por exemplo, a transição metal-ligante ocorre em 550 nm e a ligante-metal em 560 nm. 

Ambas têm uma absortividade molar de aproximadamente 103.250  
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Figura 74: Geometria otimizada (esquerda), HOMO (meio), LUMO (direita) calculados para a Dto na forma cis (A) e trans 
(C). Diagrama de orbitais moleculares calculados para a forma cis (B) e trans (D). 

 As diferentes interações intramoleculares entre os hidrogênios são as principais causas de 

mudanças no comportamento vibracional entre as duas espécies.251 Na forma cis há um 

impedimento estérico entre os hidrogênios, causando um deslocamento dos modos de 

deformação NH2 no plano para maiores valores de número de onda. Já na forma trans não há esse 

impedimento e esses modos se encontram deslocados para valores de frequências menores.252–

254 Vibrações de deformação NH2 no plano possuem um acoplamento com modos de estiramento 

CN, assim sendo esses modos devem ser encontrados em frequências maiores quando a Dto 

encontra-se na forma cis.  

 Como pode ser visto no espectro Raman teórico, Figura 75, o modo de deformação NH2 

no plano é deslocado de 1581 cm-1 para 1619 cm-1, quando passa da forma trans para a cis. Por 

apresentar um acoplamento com os modos de deformação NH, também é observado um 

deslocamento para valores maiores de número de onda, para o modo de estiramento da ligação 

C=S, de 910 para 933 cm-1.  

 O grupo C=S apresenta menor polaridade e uma ligação consideravelmente mais fraca, 

quando comparado com o grupo C=O, por exemplo. Em consequência disso os modos relativos ao 

grupo C=S localizam-se em frequências mais baixas e estão susceptíveis a efeitos de acoplamento. 

Dessa forma, quando o grupo C=S está ligado a um átomo de nitrogênio é comum a presença de 
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bandas de acoplamento entre os modos referentes aos grupos C-N e C=S na região de 1563 a 700 

cm-1. Portanto alterações nos modos envolvendo as aminas levam às alterações dos modos 

envolvendo a ligação C=S. Tais alterações possibilitam a identificação de qual forma da Dto está 

presente.  

 

Figura 75: Espectro Raman teórico pra a dto nas formas cis (curva preta) e trans (curva vermelha), calculado por DFT. 

 O estudo teórico foi estendido para estruturas contendo vinte átomos de ouro em uma 

estrutura tetraédrica, sendo um fragmento de uma estrutura cúbica de face centrada que simula 

uma partícula com os planos {100} expostos. 195 Foram estudadas 5 diferentes geometrias de 

partida, representadas na Figura 76, considerando dois modos de coordenação diferentes e as 

duas conformações da Dto. Os cálculos que partiram da Dto coordenada ao cluster de ouro por 

dois pontos diferentes levaram a uma geometria otimizada na qual a dto encontra-se paralela à 
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superfície do ouro, adotando uma conformação plana com os átomos de enxofre interagindo com 

dois átomos de ouros diferentes. Tal geometria será indicada como coordenação F.  

 Já os cálculos que partem da Dto perpendicular à superfície, onde os átomos de enxofre 

e nitrogênio que interagem com a superfície da partícula estão ligados ao mesmo carbono, 

mantém a geometria perpendicular após o cálculo. Está geometria de coordenação será indicada 

como P. É importante notar que a conformação trans da Dto continua sendo a mais estável e 

mesmo os cálculos partindo da espécie cis, a forma final encontrada é sempre a trans. Para 

comparação foram calculadas as propriedades da Dto na forma cis, coordenada em uma 

conformação perpendicular à superfície. 
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Figura 76: Estruturas de partída utilizadas na modelagem do sistema Au20Dto (acima). Estruturas otimizadas para o 
sistema Au20Dto (abaixo). 

 Comparando os valores de energia para o sistema Au20-Citrato, mostrados no Capítulo 6, 

com os valores para os sistemas Au20-transDto-F, Au20-transDto-P e Au20-cisDto-P, observa-se uma 

estabilização, ou seja, uma diminuição da energia do sistema de cerca 224 hartrees (5.8 x 108 Jmol-

1). Portanto o processo de coordenação da Dto é termodinamicamente favorável. Deve-se ter em 

mente que essa estabilização leva em consideração apenas a diferença de energia entre as 

ligações nas partículas com o citrato e com a Dto, não considerando nenhum fenômeno de 

estabilidade do colóide. 
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 O complexo Au20-cisDto-P apresenta maior energia, aproximadamente 100 KJmol-1, em 

relação aos complexos com a espécie trans. Houve um aumento na diferença de energia entre as 

formas cis e trans da Dto, indicando que a coordenação com o ouro não torna a forma cis mais 

estável.  

 A diferença de energia calculada para os complexos Au20-transDto-P e Au20-tranDto-F é de 

apenas 2.79 KJmol-1. Considerando uma temperatura de 25 oC a energia térmica é da ordem de 

2.47 KJmol-1, portanto experimentalmente, deve ser possível encontrar ambas as formas na 

superfície da partícula. Considerando uma distribuição de Boltzman, à temperatura ambiente 

deveríamos encontrar uma distribuição de aproximadamente 75% da forma trans e 25% da cis.  

 Apesar da pequena diferença de energia, os dois complexos da Dto na forma trans 

apresentam composições bem diferentes para os orbitais moleculares, Figura 77 e Figura 78. Na 

coordenação perpendicular da Dto no ouro, a ligação é formada principalmente entre o orbital p 

do enxofre e os orbitais dz2 dos átomos de ouro, sendo que a interação principal ocorre com o 

átomo de ouro central, Figura 77C. Como pode ser visto, a ligação S-Au apresenta um alto caráter 

de ligação σ e uma baixíssima contribuição da interação π entre os orbitais p do enxofre e a banda 

d do ouro, evidenciado no orbital molecular 219 da Figura 77C. O LUMO é constituído, quase que 

em sua totalidade, pelo sistema π da Dto, e os orbitais vazios de maior energia são formados pelos 

orbitais d dos átomos de ouro.  

 Portanto no complexo Au20-transDto-P a Dto atua como doador σ e um receptor π, sendo 

assim, há uma probabilidade maior do complexo apresentar transições de transferência de carga 

metal-ligante. Além das transições internas do clusters, que nesse caso seriam transições 

intrabandas entre as bandas de valência formada pelos orbitais d preenchidos para a banda de 

condução formada pelos orbitais d vazios. 
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Figura 77: (A) geometria otimizada,(B) diagrama de orbitais moleculares, (C) HOMOs e (D) LUMOs para o complexo 
Au20-transDto-P. 

 No caso do complexo Au20-transDto-F a interação é mais complexa e a Dto interage 

efetivamente com um número maior de átomos na superfície do cluster. Os quatro orbitais 

preenchidos de maior energia apresentam contribuição tanto da Dto quanto do cluster de ouro. 

Os dois mais energéticos são formados pelo sistema π da Dto e os outros dois apresentam 

contribuição dos orbitais p do enxofre. Nesse caso todas as interações apresentam um alto caráter 

de interação π e a Dto atua como um doador π. 
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Analisando os orbitais vazios de menor energia nota-se que nessa conformação o ligante 

também atua como um receptor π. Portanto no complexo Au20-transDto-F há possibilidade de 

ocorrerem transições de transferência de carga metal-ligante e ligante-metal. 

 

Figura 78: (A) geometria otimizada,(B) diagrama de orbitais moleculares, (C) HOMOs e (D) LUMOs para o complexo 
Au20-transDTO-F. 

 Com base na teoria de Klopman, algumas suposições sobre a interação entre as diferentes 

AuNPs e a Dto podem ser feitas. A Tabela 12 resume os valores de energia dos orbitais de fronteira 

para os sistemas calculados no Capítulo 6 e para os sistemas envolvendo a Dto. O valor de El* para 

a Dto livre na espécie trans e cis é de respectivamente -6.3 e -5.9 eV, podendo ser considerados 

como centros moderadamente moles. Os complexos Au20-transDto-P e Au20-transDto-F ainda 

podem ser considerados moderadamente moles, porém o valor de energia do HOMO de ambos, 



213 
 

 

sobe para aproximadamente -5.5 eV. Esse aumento de 0.8 eV indica uma alteração da basicidade 

do ligante na superfície da partícula.  

Considerando que a interação ocorrerá entre o HOMO da Dto e o LUMO das partículas 

estabilizadas com citrato ou ACDC, o valor de |El* - Em*| pode ser estimado. A espécie mais estável 

da Dto é a forma trans, portanto a diferença de energia para a interação entre a dto e o complexo 

Au20-cit será de 0.09193 au (2.5 eV). E com o complexo Au20-enol será de 0.081829 au (2.2 eV). 

Tabela 12: Valores de energia dos orbitais de fronteira para os diferentes sistemas considerados. 

 HOMO (a.u.) LUMO (a.u.) 

cisDto -0,21651 -0,10869 
transDto -0,23326 -0,10897 
Au20-Cit -0,21918 -0,15133 

Au20-enol -0,22240 -0,15431 
Au20-transDto-P -0,20641 -0,15204 
Au20-transDto-F -0,20403 -0,16047 

 

O valor de β pode ser estimado como o valor de energia dos elétrons no orbital do sistema 

perturbado, ou seja, no orbital HOMO dos complexos Au20-transDto-P e Au20-transDto-F. Então os 

valores de 4β2 calculados foram de 0.170420 (4.63 eV) e 0.166512 au (4.53 eV), respectivamente. 

 Portanto, para a interação da Dto com os clusters de ouro tem-se que o valores da 

repulsão coulômbica Γ na Teoria de Klopman serão pequenos uma vez que o ligante é neutro; β 

apresenta um alto valor, aproximadamente 430 KJ mol-1, caracterizando um alto grau de 

sobreposição dos orbitais da Dto e do cluster de ouro. Isto corrobora com a densidade eletrônica 

calculada para os orbitais dos complexos com Dto e; a diferença de energia entre os orbitais de 

fronteira do ligante e do metal é relativamente pequena, |El*-Em*|< 4β2.  

Dessa forma, a interação entre a Dto e os clusters de ouro é tipicamente uma interação 

mole-mole, na qual a reatividade será alta e controlada pelos orbitais de fronteira. Da mesma 

forma, já foi visto que a interação com o complexo Au20-enol apresentará um grau de covalência 
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maior em relação a interação no complexo Au20-cit, uma vez que no último caso o valor de |El*-

Em*| é maior. 

Através dos estudos da molécula livre, sabe-se que é possível identificar as diferentes 

conformações, analisando as diferenças em seus espectros Raman, causadas por diferentes 

interações intramoleculares. Porém será que é possível distinguir tais conformações na superfície 

do cluster de ouro?  

Os espectros Raman calculados para os complexos Au20-cisDto-P e Au20-transDto-P 

apresentam um deslocamento das frequências envolvendo principalmente os modos de 

estiramento C=S, indicando um caráter de ligação sigma entre o ouro e os átomos de enxofre, 

Figura 79. Há também o deslocamento dos modos de estiramento N-H, provavelmente causados 

por um maior impedimento estérico devido à proximidade a superfície do ouro. Para os modos de 

deformação NH2 no plano, há um grande deslocamento para menores frequências dos modos 

mais afastado da superfície e um deslocamento para maiores frequências dos mais próximos. A 

Tabela 14 e a Tabela 15 mostram a atribuição completa dos modos normais para todos sistemas 

calculados. 

 Outro fator importante é a intensidade do espectro. É possível ver uma intensificação dos 

modos envolvendo os grupos C-C, C-N e C-S., enquanto que a intensidade dos modos que 

envolvem os grupos NH2 não sofre grandes alterações. A formação de uma ligação com alto 

caráter covalente entre o cluster de ouro e a Dto, e a deslocalização eletrônica observada nos 

orbitais de fronteira, levam a um aumento do valor dos componentes do tensor de 

polarizabilidade. Como pode ser visto na Tabela 13 para os complexos com ouro há um aumento 

de 8 a 10 vezes em relação aos valores calculados para a Dto livre.  

Tabela 13: Valores calculados para os componentes do tensor de polarizabilidades para os diferentes sistemas 
envolvendo a Dto. 

 αxx αxy αyy αxz αyz αzz 

cisDto 48.297 0 98.257 0 0 107.838 
transDto 107.682 22.172 97.406 0 0 48.203 
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Au20-transDto-F 819.33 2.187 814.69 42.793 -29.066 1027.151 
Au20-transDto-P 832.568 -38.322 863.52 96.953 -98.770 986.190 

Au20-cisDto-P 839.744 -36.286 856.015 105.299 -95.133 1006.220 
 

 

Figura 79: (A) Comparação entre os espectros Raman teóricos da transDto e do complexo Au20-transDto-P. (B) 
Comparação entre os espectros Raman teóricos da cisDto e do complexo Au20-cisDto-P. 

Tabela 14: Atribuição dos modos normais calculados para os sistemas transDto, Au20-transDto-P e Au20-trans Dto-F 

transDto Au20-transDto-P Au20-transDto-F Atribuição 

268.6 293.1 255.8 δnp. N-C-C-S 

321.2 345.5 288.6 δnp. S-C-C-S 

373.3 390.4 288.6 δfp. C-S + δfp.NH2 

400.2 420.1 349.0 δnp. N-C-C-N 

442.9 462.4 435.6 δ ass. np. S-C-N 

  462.6 δ si. fp. ef. NH2 

464.2 410.9 504.4 δ si. fp. ff. NH2 
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 583.1  δ si. fp. NH2 (perto da 
superfície)  

483.6  532.2 δ si. fp. ef. NH2 

624.4 608.8 591.6 δ ass. fp. ff. NH2 

633.0 658.1 609.1 δ ass. fp. ef. NH2 

650.9 677.3 673.8 νC-C + δ si. np. C-C-S  

689.0 718.1 665.5 δ fp. C-C +  
δ ass. fp. ef. NH2 

834.3 846.7 834.7 ν ass. C-S +  
δ ass. np.C-N-H 

905.6 921.9 932.1 δ si. np. C-N-H + 
νC-C  

1189.4 1211.5 1205.6 δ ass. np. C-N-H 

1270.2 1291.4 1299.3 νC-C + 
δ si. np. C-N-H 

1357.7 1404.7 1375.7 νass. C-N + 
bending ass. NH2 

1380.7 1430.5 1415.3 νsi.C-N + 
bending ass. NH2 

1535.6 1573.9 1577.9 bending ass. NH2  
νass. C-N (apenas Au20-

transDto-P) 
1566.0 1604.4 1599.3 bending si. NH2  

νsi. C-N (apenas Au20-
transDto-P) 

3341.6 3324.9 3446.2 νsi. ef. N-H 

3346.8 3467.3 3454.6 νsi. ff. N-H 

3542.1 3455.7 3625.9 νass. ef. N-H 

3543.9 3658.4 3640.8 νass. ff. N-H 

 

Tabela 15: Atribuição dos modos normais calculados para os sistemas cisDto e Au20-cisDto-P. 

cisDto Au20-cisDto-P Atribuição 

217.6712 263.60446 δnp. N-C-C-S 

363.24484 289.69612 δsi. fp. ef. NH2 + 
δsi. fp C-N (cisDto) 

 365.74314 δsi. fp C-N 

388.27992 407.43052 δ si. np. S-C-N 

410.05668 557.81782 δnp. N-C-C-N 

446.5248 453.28766 δ ass. np. S-C-N 

474.20124 461.51476 δ ass. fp. ff. NH2 

554.84948  δ si. fp. ef. NH2 

602.72172 616.55216 δ si. np. S-C-N + 
νC-C 

643.16152 634.99926 δ fp. C-C + 
δ ass. fp. ef. NH2 

 666.73236 δ ass. fp. ef. NH2 

856.02236 870.1819 δ ass. np.C-N-H 
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931.53248 971.28836 δ si. np.C-N-H + 
νC-C 

1175.92576 1227.04386 δ ass. np.C-N-H 

1231.01836 1280.57622 
νC-C + 

δ si. np. C-N-H 

1292.45408 1451.58748 νsi.C-N + νC-C 

1294.5556 1392.95534 
νass. C-N + 

δ ass. np.N-C-C 

1564.60092 1602.8537 
bending ass. NH2 

νass. C-N 

1615.81824 1737.47154 
bending si. NH2 

νsi. C-N 

3448.1798 3321.18318 νsi. ff. N-H 

3460.89496 3470.44628 νsi. ef. N-H 

3568.8244 3490.83518 νass. ff. N-H 

3581.97336 3660.14992 νass. ef. N-H 

 

 Há diferenças marcantes entre os espectros dos complexos na superfície do ouro. Os 

modos de estiramento C-C entre 620 e 675 cm-1 estão deslocados para maiores valores de energia, 

nos complexos envolvendo a forma trans. Já para a forma cis, estes encontram-se deslocados para 

menores valores de número de onda. Isso possivelmente é causado pelo acoplamento com modos 

de deformação diferentes. 

 Outro ponto marcante no espectro, são os modos de deformação no plano do ângulo C-

N-H (970 cm_1), que para a forma cis, encontra-se deslocado para maiores valores de número de 

onda, devido ao impedimento estérico entre os hidrogênios das aminas. Para os dois complexos 

na forma trans esse impedimento não existe, e esse tipo de vibração encontra-se deslocado para 

valores menores de frequência, 924 e 915 cm-1, para os complexos Au20-transDto-P e Au20-

transDto-F, respectivamente.  

 O modo de estiramento C-N se encontra em 1402 cm-1 no complexo Au20-transDto-F, com 

deslocamento para menor número de onda em relação aos dois complexos com a Dto 

perpendicular à superfície. Esse deslocamento pode ser causado pela formação da ligação π, 

envolvendo também a nuvem de elétrons π da ligação C-N, devido ao enfraquecimento da ligação, 

pela doação de densidade eletrônica ao ouro.  
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Como era previsto, os modos de deformação de ângulo NH2 (1604 e 1737 cm-1) para o 

complexo formado com a espécie cis da Dto, encontram-se deslocados para maiores números de 

onda, devido as interações de H intramoleculares. Para ambos os complexos envolvendo a forma 

trans, esses modos se encontram na região entre 1375 e 1600 cm-1. 

Como discutido no Capítulo 6.1.3.2, o fator de intensificação para o efeito SERS 

proveniente das interações entre os estados fundamentais das AuNPs e do ligante podem ser 

estimados pela Equação 41, em função das diferenças de energia entre os orbitais de fronteira na 

molécula livre e no complexo. Para os complexos de Dto, os fatores de intensificação do 

mecanismo CHEM são mostrados na Tabela 16. Por apresentar apenas caráter de doador σ e um 

menor grau de interação π, o complexo Au20-transDto-P apresenta um menor valor de fator de 

intensificação em relação ao complexo Au20-transDto-F. Este, por sua vez, apresenta um caráter 

de doador e receptor π maiores, devido à geometria de coordenação. O complexo com a Dto na 

forma cis apresenta um valor intermediário, porém esse valor não faz sentido uma vez que o 

complexo Au20-cisDto-P não é um mínimo de energia e seus orbitais não podem ser calculados 

com precisão.  
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Figura 80: Comparação entre os espectros Raman calculados para os complexos Au20-cisDto-P (curva vermelha), Au20-
transDto-P (curva preta) e Au20-transDto-F (curva verde).  



220 
 

 

Tabela 16: Fatores de intensificação para o mecanismo químico não ressonante do Efeito SERS. 

 HOMO-LUMO gap EFCHEM 

cisDto 0.10782  
transDto 0.12429  

Au20-transDto-F 0.04356 67 
Au20-tranDto-P 0.05437 27 
Au20-cisDto-P 0.0415 45 

 

 Com foi visto, os complexos da ditiooxamida formados na superfície do ouro apresentam 

propriedades eletrônicas e vibracionais distintas. Sendo assim deve ser possível identificar 

experimentalmente qual o tipo de complexo formado na superfície das AuNP. 

 

7.3.2 Cinética de Troca de Ligantes na superfície das Cit-AuNP 

 

Como já citado, os complexos formados na superfície de nanopartículas de ouro passivadas 

com citrato são lábeis. Isto é justificado pelo fato do ouro apresentar um caráter ácido macio 

enquanto o citrato apresentar um caráter de base dura, segundo a teoria de ácidos e bases duros-

macios de Pearson207,209 e a teoria de termodinâmica de equilíbrio em complexos desenvolvida 

por Klopman.210,211,255 Portanto, assim como nos complexos de ouro, a ligação Au-S é favorecida, 

podendo ocorrer com facilidade a troca de ligantes na superfície de AuNPs.  

Essa troca causa a agregação das partículas, uma vez que o citrato, que confere carga 

negativa à superfície, é substituído por um ligante neutro, a Dto. Com isso a estabilidade 

eletrostática, conferida pela dupla camada elétrica, é perdida. Como discutido no Capítulo 5.3.2, 

essa agregação dá origem a uma banda de acoplamento plasmônico acima de 700 nm. Na Figura 

81 são apresentadas cinéticas de agregação de AuNPs em diferentes concentrações de Dto.  

Na Figura 81ª, em 300 nm observa-se a transição π→π* da Dto, já a banda referente à 

transição n→π* é encoberta pela banda de ressonância plasmônica da cit-AuNP (525 nm). Tanto 
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a cinética de agregação quanto o perfil da banda de agregação são dependentes da concentração 

de Dto utilizada. Para concentrações entre 10-3 molL-3 e 10-4molL-1 há um deslocamento 

batocrômico do máximo da banda de acoplamento plasmônico conforme a concentração de Dto 

diminui. Já para concentrações entre 10-4 molL-1 e 10-5molL-1 há um deslocamento hipsocrômico 

da banda de acoplamento plasmônico. Tal variação do perfil da banda de acoplamento plasmônico 

é um indicativo que a estrutura do agregado formado depende da concentração de Dto.  

 

Figura 81: Cinéticas de troca de agregação das cit-AuNPs em diferentes concentrações de Dto. (A) 10-3 molL-1, (B) 10-4 
molL-1 e (C) 10-5 molL-1 

 Acompanhando a variação de absorbância na região de 800 nm em função do tempo, 

observam-se duas regiões distintas. Uma com perfil de crescimento exponencial, que pode ser 

atribuída à substituição do citrato pela Dto na superfície do ouro, dando início à aglomeração das 

partículas, Figura 81B. Conforme a troca de ligantes se estende, a carga superficial das partículas 

é perdida, fazendo com que se formem agregados mais densos. Assim sendo, a segunda região é 

marcada por um decaimento da intensidade da banda de acoplamento, causado pela agregação 

e precipitação das AuNPs, Figura 82A. As mudanças desse perfil temporal, de variação da 

absorbância em função da concentração de Dto e da temperatura serão abordados mais adiante. 

Primeiramente serão discutidas as variações conformacionais da Dto na superfície das AuNPs com 

base em seus espectros SERS.  
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Figura 82: Variação da absorbância da banda em 800 nm com o tempo para a reação de Cit-AuNp com dtox 10-3 molL-
1 a 25°C. (A) 0 a 5500 segundos e (B) ampliação da região de 0 a 30 segundos. 

 A cinética de coordenação da Dto nas cit-AuNPs foi monitorada por espectroscopia Raman 

intensificada por superfície, utilizando λexc de 785 nm. Na Figura 83 são mostrados os espectros 

Raman de uma suspensão de cit-AuNP com diferentes concentrações de Dto. O tempo utilizado 

foi de 60 minutos, pois em tempos maiores há uma queda do sinal devido à precipitação das 

partículas. O espalhamento Raman da Dto na superfície do ouro é fortemente intensificado pela 

presença das AuNPs, evidenciando a ocorrência dos mecanismos eletromagnéticos e químicos do 

efeito SERS, discutidos no Capítulo 6, além do mecanismo químico fora da ressonância discutido 

anteriormente. 
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Figura 83: Evolução temporal, de 0 a 60 min, do espectro SERS adquirido para suspensões de Cit-AuNp depois da adição 
de ditiooxamida (A) 10 -3 molL -1 e (B) 10 -4 molL -1. λexc = 785 nm. (C) Representação da reação na superfície do ouro. 

 As cinéticas de agregação e dos processos ocorrendo na superfície das partículas 

apresentam uma escala temporal diferente. A agregação do colóide ocorre em um curto espaço 

de tempo, até 200 segundos dependendo da temperatura e concentração de Dto. Já a cinética 

dos processos de formação da monocamada de Dto na superfície da AuNP ocorre em 

aproximadamente uma hora, apresentando a mesma escala de tempo do processo de 

precipitação dos agregados formados. Isso mostra que mesmo depois da formação de agregados 

densos a interface AuNP-ligante-solvente é dinâmica e mudanças na sua estrutura podem ocorrer 

em longos intervalos de tempo.  
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 Uma fina inspeção do espectro SERS inicial de ambas as concentrações mostra que 

inicialmente, a coordenação da Dto ocorre pela forma cis, exibindo bandas em 683 e 965 cm-1 que 

podem ser atribuídas aos modos δ si. np. S-C-N + νC-C e δ si. np.C-N-H +νC-C, respectivamente, do 

complexo Au20-cisDto-P. Além disso o deslocamento dos modos próximos à 1500 cm-1 para maior 

número de onda também pode ser um indicativo da presença do complexo cis. 

 Trabalhando em uma concentração de Dto de 10-3 molL-1, Figura 83, há o surgimento de 

uma banda em 466 cm-1, em função do tempo. A intensidade dos picos em 733, 933 e 1470 cm-1 

aumentam com o passar do tempo. Enquanto que os modos em 683 e 965 cm-1 diminuem. A 

diminuição da contribuição das bandas referentes ao complexo com a Dto coordenada em cis, 

indica uma diminuição da sua concentração na superfície da partícula, devido a sua conversão em 

outra espécie. 

 Os picos em 733, 933 e 1470 cm-1 podem ser atribuídos aos modos em 675, 924 e 1438 

cm-1 do complexo Au20-transDto-P. O modo em 1432 cm-1 é referente ao estiramento simétrico C-

N do complexo Au20-transDto-F. A banda larga na região de 1300 cm-1 apresenta contribuição do 

estiramento C-C dos três complexos calculados, porém o pequeno deslocamento para maior 

número de onda pode ser atribuído a presença do complexo com a Dto em trans, coordenada 

perpendicularmente à superfície. O pico intenso que surge em 466 cm-1 pode ser atribuído ao 

modo de δ si. fp. ff. NH2 do complexo Au20-transDto-P ou ao modo δ ass. fp. ff. NH2 do complexo cis. 

Todavia, sua intensidade não corresponde às intensidades calculadas, deixando dúvidas sobre a 

atribuição desse modo.  

 Analisando as mudanças no espectro SERS e a intensidade das bandas ao final do 

processo, conclui-se que em concentrações altas de Dto há uma conversão da forma cis para a 

forma trans, ambas com a Dto coordenada perpendicularmente na superfície das partículas, 

Figura 83C. Esse modo de coordenação maximiza a ligação da Dto nas cit-AuNPs, levando a uma 

maior cobertura da superfície e consequentemente a diminuição da energia superficial.  
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 As mudanças no espectro SERS refletem os diferentes modos de coordenação da Dto na 

superfície do ouro. A intensificação dos modos normais é consistente com a presença do 

mecanismo eletromagnético, devido ao acoplamento plasmônico entre as partículas. A 

intensificação dos modos na região de 915-70 e 1280-1310 cm-1 é consistente com a presença do 

mecanismo químico fora da ressonância, conforme mostrado anteriormente. Já a intensificação 

dos modos em 466 cm-1 e na região de 1430 a 1500 cm-1 é indicativo da existência de transições 

de transferência de carga entre a Dto e as AuNPs. 

 Diminuindo a concentração de Dto para 10-4 molL-1 as mudanças observadas em função 

do tempo são menores, porém ainda são indicativas de uma conversão entre as formas cis e trans 

perpendiculares à superfície. A dependência com a concentração indica que a concentração de 

Dto na esfera de coordenação externa das AuNPs é determinante para a geometria de 

coordenação da dto nas mesmas. Dessa forma, os ligantes da camada externa, nesse caso a trans-

Dto, competem com os ligantes da camada interna (citrato e cisDto) pelos sítios de coordenação 

superficiais do ouro, Figura 83. 

 Assim sendo, uma maior diminuição da concentração de Dto, deve levar a uma geometria 

de coordenação diferente. De fato, utilizando uma concentração de 10-5 molL-1, o espectro SERS 

observado é totalmente diferente, Figura 84, tanto dos observados experimental quanto 

teoricamente. O deslocamento do modo de estiramento v C-C para 1013 cm-1 e o aparecimento 

de uma banda em 1608 cm-1, referente à deformação de ângulo NH2, podem ser um indicativo da 

presença da forma cis. Porém, não corresponde ao espectro do complexo perpendicular. 

Possivelmente nesse caso a Dto coordena-se na forma cis em uma configuração planar. Porém 

não é possível comprovar isso uma vez que não foi possível calcular o espectro Raman teórico 

dessa conformação.  

 Além da diferente geometria de coordenação, em concentração de Dto de 10-5 molL-1 não 

são observadas mudanças do perfil espectral em função do tempo, indicando que a concentração 
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na esfera externa de coordenação é a principal força motriz para as mudanças estruturais 

observadas em concentrações altas. 

  

Figura 84: Espectro SERS das cit-AuNP após adicionada solução de dto 10-5molL-1. λexc = 785 nm 

 Em conclusão as mudanças observadas no perfil do espectro SERS, em função do tempo, 

sugerem uma conversão da forma cis para a forma trans coordenada em uma geometria 

perpendicular à superfície das partículas. Esse isomerismo é causado em função da competição 

dos ligantes na esfera externa de coordenação das partículas com os ligantes na superfície. De 

uma maneira geral a intensificação do espectro SERS é causada pela combinação dos efeitos 

eletromagnéticos e químicos fora da ressonância. A intensificação do modo em 466 cm-1 sugere a 

existência de transições de transferência de carga entre a Dto e as AuNPs. 

Analisando os espectros teóricos da transDto livre e do complexo Au20-transDto-P, o modo 

em 466 cm-1, atribuído como uma deformação no plano S-C-N, possui uma simetria Bu. Sendo 

assim para que modos não símétricos sejam intensificados deve haver um acoplamento vibrônico 

juntamente com a existência de transições de transferência de carga, dessa forma a integral de 

acoplamento será diferente de zero, conforme discutido no Capítulo 6.1.3. Para comprovar a 

existência do mecanismo CT, o espectro SERS de uma suspensão de cit-AuNP tratada com dto foi 

adquirido utilizando λexc de 633 nm.  
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Como pode ser visto na Figura 85 o perfil de intensidade do espectro SERS da dto depende 

do comprimento de onda de excitação. Com λexc de 633 nm o modo em 466 cm-1 não é 

intensificado, porém o modo em 732 cm-1 apresenta uma forte intensificação. O último pode ser 

atribuído a uma deformação fora do plano da ligação C-C no complexo Au20-transDto-P (718 cm-

1), que apresenta um modo correspondente na transDto livre em 689 cm-1
. Esse modo normal 

apresenta uma simetria Bg. A intensificação de modos não simétricos de diferentes simetrias em 

função do comprimento de onda de excitação sugere a existência de um acoplamento vibrônico, 

com origem na excitação de transições de transferência de carga metal-ligante ou ligante-metal. 

Portanto, nesse caso o mecanismo CT de intensificação do espalhamento Raman também está 

presente.  

É importante notar que a evolução temporal do espectro SERS utilizando um laser em 633 

nm ainda é consistente com a conversão da forma cis na trans na superfície da partícula. Isto pode 

ser comprovado pelo desaparecimento da banda em 970 cm-1 e o crescimento das bandas em 940 

e 732 cm-1. Contudo, a maior intensidade da banda em 1430 cm-1 pode indicar uma maior 

concentração do complexo transDto-F. Uma vez que a diferença de energia calculada para os 

complexos Au20-transDto-F e Au20-transDto-P é de apenas 2.79 KJmol-1, ou seja, da mesma ordem 

de kBT, a utilização de um laser com maior energia pode alterar a população de moléculas 

encontradas em cada conformação, modificando o perfil do espectro SERS. 
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Figura 85: Espectro SERS de uma suspensão de cit-AuNP após a adição de dto 10-3 molL-1
, utilizando comprimento de 

onda de excitação de 633nm. 

 Plotando a intensidade da banda em 466 cm-1 em função do tempo, para concentração de 

dto de 10-3 molL-1 e utilizando λexc de 785 nm, obtém-se uma curva que pode ser aproximada por 

uma exponencial simples, com um fator de correlação R2 de 0.999, Figura 86. Essa aproximação 

indica que o processo de conversão superficial da forma cis na trans pode ser um processo de 

primeira ordem, dependendo somente da concentração de Dto. A constante de velocidade 

calculada para essa reação é de 2 x 10-4 s-1. 

 Fazendo o mesmo tratamento para os espectros adquiridos com laser de 633 nm na 

mesma concentração de dto, porém utilizando a banda em 732 cm-1 a constante calculada é de 

1.3 x 10-3 molL-1. Esse aumento de uma ordem de grandeza pode ser explicado pela maior energia 

do laser ou por efeitos de geração de calor localizados na superfície do ouro.19,256 Diminuindo a 

concentração de dto em 10 vezes há uma diminuição de cerda de 6 vezes na constante de 

velocidade. Os demais gráficos de cinética são mostrados na Figura A  8 do Apêndice 10.2. 
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Figura 86: Evolução temporal da banda em 466 cm-1 do espectro Raman de uma suspensão de cit-AuNP com dto a 10-3 
molL-1, adquirido com λexc de 785 nm. 

 A ditiooxamida se liga à superfície do ouro na conformação cis. Pelo efeito dos ligantes na 

esfera externa de coordenação ela passa para a conformação trans, em uma geometria 

perpendicular à superfície. Porém como ocorre a ligação inicial da cisDto na superfície das 

partículas?  

Para estudar o início da reação de troca do citrato pela dto foram feitos estudos cinéticos 

em diferentes temperaturas utilizando concentrações de Dto de 10-3 e 10-4 molL-1. A evolução da 

banda de acoplamento plasmônico foi acompanhada nos primeiros 200 segundos de reação, 

usando uma resolução temporal de 0.5 segundos. Na Figura 87 é mostrado o resultado para a 

temperatura de 268.15 K, os resultados para as demais temperaturas são mostrados na Figura A  

9 do Apêndice10.2. 
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Figura 87: (A) Espectro eletônico da reação de cit-AuNP com dto (10-3 molL-1) a 268.15K. (B) Evolução temporal da 
absorção em 800 nm. 

 Calvo e Gordillo descreveram a cinética da reação de adsorção de um tiol negativamente 

carregado à nanopartículas de ouro em função do número de sítios livres na superfície.244 No caso 

de AuNPs passivadas com citrato a concentração do passivante é cerca de 3 vezes maior em 

relação a concentração de sal de ouro. Sendo assim, espera-se que o citrato forme uma 

monocamada homogênea na superfície da nanopartículas, e esta apresentará poucos sítios de 

coordenação livres.  

 Devido a formação de um complexo relativamente lábil entre o ouro e o citrato, um 

mecanismo de intercâmbio pode ser adotado para as reações de troca de ligantes. Nesse 

mecanismo enquanto as ligações Au-S são formadas as ligações Au-O são quebradas. O estado de 

transição deve apresentar ambas as espécies ligadas à superfície do ouro. Consequentemente 

pode-se supor que não há variação no número de sítios de coordenação livres na superfície. 

Portanto o número de sítios superficiais pode ser incorporado na constante de velocidade 

aparente, kapp, e a reação de troca de ligante na superfície das cit-AuNP pode ser descrita como 

uma reação de pseudo primeira ordem, Equação 48.  
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 Considerando que o produto esperado é a dto coordenada na superfície das AuNPs e que 

a formação de tal produto leva a agregação das partículas, a sua concentração pode ser 

aproximada à absorbância referente as partículas de ouro agregadas.  

 

Equação 48 

Utilizando a lei de velocidade integrada, Equação 48, e linearizando as curvas de evolução 

temporal da banda em 800 nm, duas regiões distintas podem ser encontradas, Figura 88. Nos 

primeiros 20-30 segundos a reação pode ser aproximada por uma reação de pseudo primeira 

ordem. Nesses instantes iniciais a variação do logaritmo natural da absorbância em função do 

tempo pode ser aproximada por uma reta, cujo coeficiente angular será a constante aparente 

multiplicada por -1.  

 A segunda etapa da reação, após 30 segundos, a aproximação de pseudo primeira ordem 

falha e a agregação das partículas é determinante para a constante da velocidade da reação. Nessa 

etapa observa-se que a banda de acoplamento plasmônico já atingiu seu máximo havendo um 

deslocamento deste. Mudando a temperatura para 298.15, por exemplo, a reação se torna mais 

rápida e a agregação/precipitação das partículas começa antes. O aumento de energia cinética 

das partículas com o aumento da temperatura faz com que o número de colisões entre partículas 

aumente, dessa forma, a estabilidade cinética proporcionada pela dupla camada elétrica é perdida 

mais rapidamente.  
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 Utilizando o formalismo introduzido por Mortimer e Eyring 257 os parâmetros de ativação 

podem ser estimados plotando ln(kapp/T) em função de T-1. O resultado deve ser uma reta com 

coeficiente angular igual a ΔH#/R, onde ΔH# é a variação de entalpia no estado de transição e R é 

a constante dos gases; o coeficiente linear será dado por ln(kb/h) + ΔS#/R, onde kb e h são a 

constante de Boltzman e de Planck, respectivamente, e ΔS# é a variação de entropia no estado de 

transição.  

No caso da reação de cit-AuNP com dto = 10-3 molL-1 foi calculado um decréscimo de 

entropia de 189.2 Jmol-1, indicando que o estado de transição pode apresentar o citrato e a dto 

ligados a superfície. Deve-se considerar também que a perda de carga superficial leva a floculação 

das partículas, o que certamente deve contribuir para a variação negativa de entropia. A variação 

de entalpia calculada foi de 18 KJ mol-1, não explicando a coordenação da forma cis, uma vez que 

a diferença de energia calculada entre as duas formas é de 67 KJ mol-1. Contudo não foram 

considerados nenhum efeito de dessolvatação e solvatação para a variação da diferença de 

energia entre as conformações.  
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Figura 88: (A) Curvas cinéticas linearizadas para a reação entre cit-AuNP e dto (10-3 molL-1) em diferentes temperaturas. 
(B) Cálculo dos parâmetros de ativação utilizando a equação de Eyring. 

 Para a reação utilizando uma concentração de dto igual a 10-4 molL-1 o perfil das cinéticas 

é o mesmo, e os parâmetros de ativação calculados são: ΔS# = -222.7 J/mol; ΔH# = 8 kJ/mol, Figura 

89. A diminuição de entropia no estado de transição para a reação com menor concentração de 

dto é maior, em relação a reação com maior concentração. Uma possível explicação para esse fato 

é que a agregação das partículas ocorre em maior extensão. Isto também pode ser visto pelo fato 

da banda de acoplamento plamônico apresentar um deslocamento batocrômico em função da 

diminuição da concentração de dto, Figura 81. 
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Figura 89: Cálculo dos parâmetros de ativação para a reação de cit-AuNP com dto (10-4 molL-1) 

 Combinando os resultados para o primeiro estágio da reação, medidos por espectroscopia 

eletrônica, com os resultados obtidos através dos espectros SERS para a segunda etapa da reação, 

um mecanismo geral para a troca de citrato pela dto pode ser proposto, Figura 90. A troca de 

ligante na superfície de nanopartículas estabilizadas com citrato é marcada por uma reação de 

intercâmbio, exibindo um estado de transição onde tanto o citrato, como a dto na forma cis, 

encontram-se coordenadas à superfície. Quando a agregação das partículas atinge seu máximo a 

reação de competição é favorecida, e uma alta concentração de dto na camada externa de 

coordenação favorece a coordenação da espécie trans do ligante em uma conformação 

perpendicular à superfície, maximizando a cobertura da superfície e diminuindo a energia 

superficial das partículas. 
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Figura 90: Representação do mecanismo de troca de ligantes na superfície das cit-AuNP. 

 Conclui-se que o mecanismo de troca de ligante depende da labilidade do complexo de 

partida presente na superfície do ouro. Complexos de ouro com citrato são lábeis, facilitando a 

entrada da dto, tornando a reação rápida; 30 segundos. Em contrapartida, quando um complexo 

mais inerte é formado na superfície, como por exemplo os complexos Au-Dto, a entrada dos 

ligantes da esfera externa de coordenação é lenta e o mecanismo não é mais de intercâmbio. 

 

7.3.3 Cinética de Troca de Ligantes na Superfície das ceto-AuNPs 

 

Trabalhando com as partículas estabilizadas com ACDC, caracterizadas no Capítulo 6, ao 

adicionarmos dto em diferentes concentrações também observa-se a agregação das partículas 

devido à perda de carga superficial. Assim como no caso das cit-AuNP, a agregação foi monitorada 

através da banda de acoplamento plasmônico, que no caso das ceto-AuNP  encontra-se deslocada 
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para o vermelho em relação as cit-AuNPs, Figura 91. Com a diminuição de concentração também 

há um deslocamento batocrômico do máximo da banda de acoplamento plasmônico. 

Essas diferenças no padrão de agregação indicam a formação de agregados com 

geometrias diferentes, que provavelmente são induzidas por uma diferente geometria de 

coordenação da dto na superfície do ouro. 

 

Figura 91: Espectros de extinção de suspensões de ceto-AuNP tratadas com dto: (A) 10-3 molL-1 e (B) 10-4molL-1 

 A cinética de agregação da ceto-AuNP não apresenta o mesmo perfil da cinética da cit-

AuNP, visto pela variação de absorbância da banda de acoplamento em função do tempo, Figura 

92. Nesse caso, a curva não pode ser aproximada por uma exponencial simples por apresentar 

pelo menos dois processos distintos. Portanto não pode-se considerar que a troca da ACDC pela 

Dto ocorra por um mecanismo de intercâmbio. 

 Outra diferença marcante em relação as cinéticas de agregação das partículas 

estabilizadas com citrato é o tempo necessário para que a banda de acoplamento plasmônico 

atinja o máximo da absorção. Para as ceto-AuNP esse tempo é de cerca de 400 segundos, 

aproximadamente 20 vezes maior que o tempo encontrado para as cit-AuNP. 

 A ACDC apresenta uma interação mais forte com os átomos da superfície do ouro, em 

relação ao citrato. A formação de uma ligação π entre a espécie enólica da ACDC e a superfície do 

ouro, leva à formação de um complexo mais inerte em relação ao complexo formado com o 
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citrato. Essa menor labilidade faz com que a reação de troca de ligantes na superfície ocorra em 

uma faixa maior de tempo, como já havia sido mostrado para o caso da 4-mercapto piridina no 

Capítulo 6.3.2. Para o caso da dto as diferenças de labilidade são mais evidentes e levam a uma 

diminuição da velocidade de troca de ligante de 20 vezes. 

 

Figura 92: Varaiação da absorbância em 900 nm para uma suspensão de ceto-AuNP após a adição de dto 10-4 molL-1. 
(A) 0 A 1800 segundos e (B) de 0 a 400 segundos. 

 Com o objetivo de estudar o mecanismo da coordenação da dto nas ceto-AuNP os 

processos de agregação foram estudados em diferentes temperaturas. Como pode ser visto na 

Figura 93, a dependência dos dois processos observados é complexa, e não foi possível chegar a 

uma conclusão concreta a respeito do mecanismo de coordenação. O que se pode afirmar nesse 

caso é que o mecanismo não pode ser aproximado por uma reação de intercâmbio.  



238 
 

 

 

Figura 93: Evolução temporal da absorbância em 900 nm para uma solução de ceto-AuNP com dto 10-3molL-1, em 
diferentes temperaturas. 

 Acompanhando a cinética de coordenação da Dto nas ceto-AuNP, por espectroscopia 

Raman, também observa-se um perfil diferente das cit-AuNP. Em concentrações de dto de 10-3 

molL-1 há uma pequena variação de intensidade da banda em 466 cm-1, Figura 94. Enquanto que 

para os modos em 1426, 928 e 732 cm-1 a variação de intensidade é maior. A intensificação dos 

modos de estiramento C-N e C-C em 1426 e 732 cm-1, respectivamente, é consistente com o 

espectro calculado para o complexo Au20-transDto-F, Assim como o deslocamento para menor 

número de onda do modo de deformação do grupo C-N-H em 928 cm-1. Contudo a intensidade 

dos modos em 1470 e 466 cm-1 é consistente com a presença do complexo com a Dto na forma 

trans e perpendicular à superfície da partícula. 
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Figura 94: Evolução temporal, de 0 a 60 min, do espectro SERS adquirido para suspensões de Ceto-AuNp depois da adição 
de ditiooxamida (A) 10 -3 molL -1 e (B) 10 -4 molL -1. λexc = 785 nm   

 No espectro inicial, a maior intensidade do modo em 932 cm-1 em relação à banda em 965 

cm-1 indica que a coordenação inicial ocorre preferencialmente na forma trans, diferentemente 

do observado para as cit-AuNPs. Portanto para uma concentração de dto de 10-3 molL-1 há a 

coordenação inicial da mesma na forma trans e com o passar do tempo há um equilíbrio entre o 

complexo transDto-F e transDto-P. Porém diferentemente do caso das cit-AuNP onde o equilíbrio 

está deslocado para a formação do complexo transDto-P, no caso das ceto-AuNP, o equilíbrio 

parece estar deslocado para a formação do complexo transDto-F. A presença de tal equilíbrio a 

temperatura ambiente é consistente com a diferença de energia calculada para os complexos 

Au20-transDto-P e Au20transDto-F. 
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 Para concentração de Dto de 10-4 molL-1, inicialmente a sua coordenação superficial 

também ocorre na forma trans. Porém com o passar do tempo observa-se que o complexo 

transDto-F está presente, preferencialmente, na superfície. A inexistência dos picos em 1470 e 

466 cm-1 indicam a ausência do complexo com a dto perpendicular à superfície. 

 Comparando os espectros SERS da dto na superfície das cit-AuNP, Figura 83, com os 

espectros na superfície das ceto-AuNP, Figura 94, observa-se uma intensificação, 

aproximadamente, 4 vezes maior para as ceto-AuNP. Como ambas apresentam o mesmo tamanho 

médio, o fator de intensificação pelo mecanismo eletromagnético deve apresentar a mesma 

ordem de grandeza. Portanto, as diferenças de intensidade se devem aos diferentes modos de 

coordenação da dto em ambas as partículas. Fazendo com que as contribuições dos mecanismos 

químicos sejam diferentes em cada caso. 

No Capítulo 7.3.1 foram calculados os fatores de intensificação para a contribuição do 

mecanismo químico não ressonante ao efeito SERS, Tabela 16. Como foi discutido o maior caráter 

de doador e receptor π da dto no complexo Au20-transDto-F leva a um fator de intensificação, 

cerca de 2.5 vezes maior, em relação ao fator calculado para o complexo Au20-transDto-P. Sendo 

assim, a maior concentração do complexo transDto-F na superfície das ceto-AuNP faz com que o 

fator de intensificação global observado seja maior. 

 

7.4 Conclusões 

 

Nesse capítulo foi estudada a química de coordenação de AuNPs frente as reações de trocas 

de ligantes, através da análise das reações de trocas de citrato e acetonadicarboxilato pela 

ditiooxamida. 
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 Com base em estudos teóricos foi mostrado que a geometria de coordenação da dto 

depende da labilidade dos complexos formados entre os ligantes de partida e os átomos de ouro 

superficiais das partículas. Além disso a concentração do ligante de entrada na esfera externa de 

coordenação influencia a reação de competição entre os ligantes da esfera interna e externa pelos 

sítios de coordenação na superfície do ouro.  

 Foi mostrado que o mecanismo de troca de ligante na superfície de nanopartículas de 

ouro passivadas com citrato pode ser aproximado por uma reação de intercâmbio, na qual ao 

mesmo tempo que a ligação citrato-ouro é quebrada, a ligação dto-ouro é formada. Seguida por 

uma reação de competição dos ligantes da camada externa, levando à dto a adquirir uma 

conformação perpendicular à superfície. 

 No caso das ceto-AuNPs não foi possível atribuir um mecanismo para a troca de ligantes, 

porém, mostrou-se que a dto coordena-se preferencialmente em uma conformação planar 

paralela à superfície das partículas. Essa geometria de coordenação leva a um maior fator de 

intensificação observado para o efeito SERS nas ceto-AuNPs. 

 Em conclusão, os resultados discutidos nesse capítulo mostram que é possível controlar a 

geometria de coordenação das moléculas na superfície de AuNP, variando as propriedades dos 

complexos superficiais precursores presentes na partícula. Uma vez que a aplicação de 

nanopartículas depende de uma funcionalização correta, para moléculas mais complexas esse 

controle da geometria de coordenação pode levar a diferentes atividades. Portanto, esse estudo 

pode contribuir efetivamente para o entendimento e controle das propriedades da interface 

partícula-molécula e consequentemente para a criação de nanopartículas funcionais mais 

específicas e eficientes. 
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8 Considerações Finais 
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O estudo sistemático das propriedades de nanopartículas de ouro como um todo, desde a 

síntese até a funcionalização das partículas, mostra que todos parâmetros experimentais de 

síntese estão correlacionados e suas variações levam às propriedades ópticas, químicas e físico-

químicas diferentes. Dessa forma, um entendimento aprofundado do mecanismo de formação de 

nanopartículas é essencial para aplicá-las de maneira mais eficiente. 

Os resultados apresentados no Capítulo 4, mostram que dependendo das condições 

experimentais, mais especificamente da concentração de citrato, o mecanismo de formação das 

AuNPs pode ou não seguir o mecanismo clássico proposto por LaMer. Para proporções de 

citrato:Au abaixo de 3:1, a formação das AuNPs não segue o mecanismo clássico, apresentando 

uma etapa de redução do sal de ouro e nucleação rápida. Em seguida há uma etapa de 

aglomeração dos núcleos formados, causada pela adsorção dos íons [AuCl4]-1 na superfície dos 

mesmos, cuja velocidade depende da concentração de citrato utilizada. Para proporções menores 

que 3:2, essa etapa é 2 a 3 vezes mais rápida em relação as sínteses realizadas com proporção de 

3:1. O crescimento dos núcleos pode ou não ocorrer simultaneamente à aglomeração, 

dependendo das condições experimentais. Acredita-se que a ocorrência simultânea dessas etapas 

leve a um crescimento heterogêneo dos cristais, formando nanopartículas anisotrópicas. Por fim, 

há a desagregação e o crescimento das partículas isoladas.  

Adicionalmente, pela primeira vez foi utilizada a técnica de análise de imagens em tempo real 

no estudo dos processos envolvidos na síntese de nanopartículas de ouro, tornando viável um 

estudo em tempo e condições reais de síntese, sem que seja necessária nenhuma adaptação da 

vidraria utilizada ou seja necessário interferir na síntese. Tal técnica tem potencial para 

complementar e alternar aos estudos realizados por técnicas mais sofisticadas como SAXS e XPS. 

Como primeira aplicação foi possível realizar um estudo qualitativo da cinética dos processos, para 

torná-lo quantitativo, pretende-se otimizar o sistema de forma a diminuir a reflexão da luz pelo 
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vidro do balão, as condições de iluminação e o tipo de detector utilizado. Além de estender o 

estudo para diferentes sistemas coloidais. 

No Capítulo 5 foi abordada a caracterização das propriedades ópticas das AuNPs, cujas 

sínteses foram discutidas no Capítulo 4, principalmente pela utilização da técnica de microscopia 

hiperespectral de campo escuro. Corroborando os resultados já bem estabelecidos na literatura, 

foi mostrado que diferentes morfologias de partículas levam a propriedades ópticas diferentes. 

Partículas planares apresentam absorção e espalhamentos intensificados em toda região do 

espectro eletromagnético visível, sendo que os modos quadrupolares e dipolares de separação de 

carga fora do plano encontram-se na região abaixo de 400 nm, enquanto que os modos no plano, 

acima de 500 nm. Já para partículas esféricas foi mostrado que a largura da banda plasmônica 

depende da distribuição de tamanhos, da razão de aspecto e do tamanho das partículas. Para 

partículas maiores do que 50 nm há uma drástica diminuição da largura de banda, uma vez que o 

diâmetro da partícula é maior que o caminho livre médio dos elétrons. Além disso, foi mostrado 

que partículas que apresentam distribuições de tamanho muito próximas (cetoAuNP e citAuNP), 

sintetizadas partindo de condições diferentes, podem apresentar propriedades ópticas diferentes, 

uma vez que as cinéticas dos processos são dependentes das condições experimentais iniciais. 

Esses resultados são particularmente importantes por tratar-se de uma técnica de 

microscopia ainda nova no Brasil. Com isso, buscou-se dar maior profundidade na parte 

experimental e na discussão dos resultados obtidos. Nos anexos são apresentados mais 

resultados, já publicados, utilizando a técnica. Com o objetivo de desenvolver a técnica e de obter 

estudos mais aprofundados a respeito das propriedades ópticas de nanopartículas, pretende-se 

estender o estudo para sistemas formados por nanopartículas anisotrópicas metálicas e ligas de 

diferentes composições, e para sistemas envolvendo partículas metálicas e semicondutoras.  

Nos Capítulos 0 e 0 mostrou-se um estudo aprofundado da interface partícula-ligante do 

ponto de vista de química de coordenação. Para isso, foram estudadas, como diferentes condições 
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de síntese afetam a composição da camada passivante das AuNPs. Foi comprovado que presença 

de acetonadicarboxilato ou citrato na superfície das partículas leva a formação de complexos 

menos lábeis, no caso da ACDC, devido ao maior caráter de ligação covalente entre o ligante e os 

átomos de ouro superficiais.  

O maior grau de covalência aumenta a deslocalização eletrônica, e consequentemente a 

polarizabilidade, contribuindo para um maior fator de intensificação do mecanismo químico fora 

de ressonância para o efeito SERS, no caso da ACDC. Adicionalmente, transições de transferência 

de carga também são favorecidas, aumentando o fator de intensificação do mecanismo CT para o 

efeito SERS. A combinação dos dois efeitos torna possível a observação do espectro SERS da ACDC 

na superfície das partículas, em condições nas quais, as partículas encontram-se isoladas, onde a 

contribuição do efeito eletromagnético é mínima. Sendo assim, esse é o primeiro caso reportado 

na literatura de um sistema coloidal onde é possível separar as contribuições dos efeitos químicos 

e eletromagnéticos. 

As diferenças de labilidade entre a ACDC e o citrato, na superfície das AuNPs, faz com que a 

cinética de troca de ligante na superfície das partículas seja diferente. Utilizando a 4-

mercaptopiridina como ligante de entrada, a saída da ACDC da superfície é mais rápida em relação 

à saída do citrato, como era esperado, devido ao menor grau de covalência do último. Contudo 

não foram observadas diferenças estruturais consideráveis, em relação a coordenação da 4-Mpy, 

e as diferenças podem ser atribuídas ao diferente valor de pH das suspensões de ambas as AuNPs. 

Contudo, utilizando a ditiooxamida, como ligante de entrada, observou-se diferenças 

cinéticas e estruturais ao realizar a troca da ACDC ou do citrato. No caso das cit-AuNP foi possível 

comprovar que a Dto adquire, preferencialmente, uma conformação perpendicular à superfície 

da partícula, o que leva a formação de uma ligação σ entre o ouro e o enxofre. Já no caso das cit-

AuNP, a Dto coordena-se, preferencialmente, em uma geometria planar à superfície, através da 

formação de ligações π. Este fato faz com que o fator de intensificação para o mecanismo químico 
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fora da ressonância seja maior para a conformação planar. Acredita-se, que para ligantes mais 

complexos, um controle da geometria de coordenação leve a diferentes propriedades químicas e 

atividades. Portanto, devem ser realizados estudos com ligantes mais complexos de forma a obter 

mais dados, capazes de levar à racionalização dos processos de troca de ligante que ocorrem na 

superfície de nanopartículas.  
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10.1 Controlador de Temperatura 

Para um controle mais preciso da temperature de sínte foi desenvolvido um sistema 

utilizando um microprocessador Arduino UNO, um sensor de temperatura LM35 e um sistema de 

rele constituído de um optoacoplador H11D1M e um transistor TRIAC TO220.  

O software para o controle de temperatura foi escrito com a linguagem própria do arduino. 

O sistema utilizado foi um controlador de feedback do tipo PID, baseado nos cálculos dos erros 

proporcional, integral e derivativo entre a temperatura estabelecida e a medida. O software é 

mostrado abaixo. 

 

#include <LiquidCrystal.h> 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

#include <PID_v1.h> 

#define RelayPin 7 

 

//Define Variables we'll be connecting to 

double Setpoint, Input, Output; 

 

 

//Specify the links and initial tuning parameters 

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,5000,10,500, DIRECT); 
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int WindowSize = 5000; 

unsigned long windowStartTime; 

 

int tempPot=0; 

float tempSet = 0; 

int tempLido = 0; 

float TempA = 0; 

int pinoSensor=1; 

int ValorLido = 0; 

float temp1=0; 

float temp2=0; 

float temp3=0; 

float temp4=0; 

float temp5=0; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode (RelayPin, OUTPUT); 

  pinMode (pinoSensor, INPUT);   



269 
 

 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(16,2); 

  lcd.setCursor (0,0); 

  lcd.print ("TermoGrasseschi"); 

  lcd.setCursor (6,1); 

  lcd.print ("V1.0"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  

 windowStartTime = millis(); 

  

   

  //initialize the variables we're linked to 

   

 

  //tell the PID to range between 0 and the full window size 

  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); 

 

  //turn the PID on 

  myPID.SetMode(AUTOMATIC); 
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} 

 

void loop(){ 

  ValorLido=analogRead (pinoSensor); 

  temp1 = (ValorLido * 0.00488);  // 5V / 1023 = 0.00488 (precisão do A/D) 

  temp1 = temp1 * 100; 

  delay(200); 

   

  ValorLido=analogRead (pinoSensor); 

  temp2= (ValorLido * 0.00488); 

  temp2= temp2 * 100; 

  delay(200); 

   

  ValorLido=analogRead(pinoSensor); 

  temp3 = (ValorLido * 0.00488); 

  temp3 = temp3 * 100; 

  delay(200); 

   

  ValorLido=analogRead(pinoSensor); 

  temp4 = (ValorLido * 0.00488); 
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  temp4 = temp4 * 100; 

  delay(200); 

   

  ValorLido=analogRead(pinoSensor); 

  temp5 = (ValorLido * 0.00488); 

  temp5 = temp5 * 100; 

  delay(189); 

   

  TempA =(temp1 + temp2 + temp3 + temp4 + temp5)/5; 

   

  tempLido = analogRead(tempPot); 

  tempSet = map(tempLido,0,1023,70,150); 

  Setpoint = tempSet; 

  /*ValorLido = analogRead(pinoSensor); 

  TempA = (ValorLido * 0.00488);  // 5V / 1023 = 0.00488 (precisão do A/D) 

  TempA = TempA * 100; 

  delay(500);*/ 
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  Input = TempA; 

  myPID.Compute(); 

 

  /************************************************ 

   * turn the output pin on/off based on pid output 

   ************************************************/ 

   

  if(millis() - windowStartTime>WindowSize) 

  { //time to shift the Relay Window 

    windowStartTime += WindowSize; 

  } 

  if(Output < millis() - windowStartTime) digitalWrite(RelayPin,LOW); 

  else digitalWrite(RelayPin,HIGH); 

   

  Serial.print("Time/TempSet/Temp/VOutStatus;"); 

  Serial.print(millis()/1000); 

  Serial.print(";"); 

  Serial.print(tempSet); 

  Serial.print(";"); 

  Serial.print(TempA); 
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  Serial.print(";"); 

  Serial.println(Output); 

 

   

  lcd.setCursor (0,0); 

  lcd.print ("Set"); 

  lcd.setCursor (10,0); 

  lcd.print(tempSet); 

  lcd.setCursor (0,1); 

  lcd.print("temp "); 

  lcd.setCursor (10,1); 

  lcd.print(TempA); 

   

} 

  



274 
 

 

10.2 Figuras 

 

 

Figura A 1: Variação dos componentes do Espectro RGB e da temperatura em função do tempo para os ensaios 9, 10, 
11 e 12. 
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Figura A 2 Variação dos componentes do Espectro RGB e da temperatura em função do tempo para os ensaios 13, 14, 
15 e 16. 
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Figura A  3: Imagem hiperespetral de campo escuro (A) e separação dos componentes RGB da imagem hiperespectral 
para as partículas sintetizadas no ensaio 02 
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Figura A  4 Imagem hiperespetral de campo escuro (A) e separação dos componentes RGB da imagem hiperespectral 
para as partículas sintetizadas no ensaio 16. 
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Figura A  5: Imagem hiperespetral de campo escuro (A) e separação dos componentes RGB da imagem hiperespectral 
para as partículas cetoAuNP 
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Figura A  6: Imagem hiperespetral de campo escuro (A) e separação dos componentes RGB da imagem hiperespectral 
para as partículas sintetizadas com 7 vezes de excesso de citrato. 
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Figura A  7: Espectro de espalhamento Rayleigh de bolhas de água. 

 

 

Figura A  8: Curvas cinéticas para a variação de intensidade do modo normal de vibração em 732 cm-1, utilizando 
comprimento de onda de excitação de 633 nm, para uma solução de cit-AuNP tratada com dto (A) 10-3 molL-1 e (B) 10-

4molL_1. 
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Figura A  9: Espectros de extinção (a) e variação da absorbância no máximo da banda de acoplamento plasmônico (b) 
para solução de cit-AuNP com dto 10-3 molL-1 em diferentes temperaturas. (A)273 K, (B) 278 K, (C) 283 K, (D) 288 K, (E) 
293 K e (F) 298 K. 
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11  Anexos 
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11.1 Dupla Camada elétrica  

A fonte de estabilidade cinética dos coloides é a carga elétrica na superfície. Devido a essa 

carga, os íons com cargas de sinal oposto tendem a se agrupar em torno da partícula, formando 

uma atmosfera iônica. 

Há duas regiões distintas nessa atmosfera. A primeira é uma camada de íons, quase 

imóvel, que adere firmemente à superfície, podendo incluir moléculas do solvente. No caso de 

nanopartículas de ouro sintetizada pelo método de Turkevich o citrato ou seu produto de 

oxidação, desprotonados, se ligam na superfície do ouro, que adquiri carga negativa, e a 

mobilidade dessa primeira camada depende da labilidade do complexo formado. 

O raio da esfera que captura essa camada mais rígida é chamado de raio de cisalhamento 

e é o fator principal na determinação da mobilidade das partículas. O potencial elétrico na região 

do raio de cisalhamento, medido em relação a um ponto distante no seio da solução, é chamado 

potencial zeta (ξ), ou potencial eletrocinético. 

A segunda região é uma atmosfera de íons móveis atraídos eletrostaticamente e com sinal 

da carga oposto ao da primeira camada. As duas regiões da atmosfera iônica constituem a dupla 

camada elétrica. 

Segundo a teoria DLVO o equilíbrio entre a interação repulsiva, das cargas da dupla 

camada elétrica sobre as partículas vizinhas, e a interação atrativa das forças de van Der Waals 

entre as partículas é responsável pela estabilidade do coloide. O potencial de repulsão é dado em 

função do potencial zeta, Equação Ap. 1. 

𝑉𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑠ã𝑜 =
𝐴𝑎2𝜉2 𝑒

−𝑠
𝑟𝑑

𝑅
 (Ap.1) 

Onde A é uma constante, a é o raio da partícula, R é a separação entre os centros de duas 

partículas vizinhas, s é a separação entre as superfícies de partículas vizinhas e rd é a espessura da 



284 
 

 

dupla camada elétrica. Quando a dupla camada for delgada a espessura é dada pela Equação Ap. 

2, na qual I é a força iônica do meio, ρ é a densidade da solução e b° é igual a 1 mol Kg-1. 

𝑟𝑑 = (
𝜀𝑅𝑇

2𝜌𝐹²𝐼𝑏°
)

1

2   (Ap. 2) 

O potencial de atração é dado pela Equação Ap. 3, na qual B é uma constante e s é a separação 

entre as superfícies das partículas. 

𝑉𝑎𝑡𝑟𝑎çã𝑜 =  
𝐵

𝑠
 (Ap. 3) 

Quando a força iônica é elevada, a atmosfera iônica é densa, o potencial exibe um mínimo 

secundário em separações grandes e a espessura da camada elétrica é reduzida fazendo com os 

plasmons de duas partículas vizinhas se acoplem dando origem aos hot-spots, gerando uma banda 

de acoplamento plasmônicona região de 800nm, no espectro de extinção das nanopartículas. Tal 

acoplamento possibilita a determinação da natureza da dupla camada elétrica através do efeito 

SERS. 
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