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RESUMO
A interação da luz com a nuvem eletrônica de nanopartículas metálicas em frequências que
apresentam ressonância com a frequência natural de oscilação da nuvem é conhecida por gerar
a excitação de plásmons localizados de superfície. Este efeito é amplamente utilizado na
amplificação do sinal Raman, conhecido por possuir baixas seções de choque. A técnica,
conhecida como espectroscopia Raman amplificada por superfície (SERS), possibilita a
detecção de espécies químicas e biológicas com altíssima sensibilidade. Entretanto,
mecanismos de troca de carga, adsorção/dessorção e alterações na morfologia do substrato
induzem uma instabilidade temporal do sinal SERS, fenômeno conhecido como blinking, que
é um obstáculo na detecção precisa das moléculas em análise. Neste trabalho, propomos,
portanto, um substrato SERS composto de óxido de grafeno e nanobastões de ouro, capaz de
suprimir as flutuações temporais na intensidade do espectro. A estabilidade temporal é
estatisticamente determinada pelo coeficiente de variação da integral do espectro, de onde
verifica-se que com a adição de óxido de grafeno, o nanocompósito apresenta estabilidade cinco
vezes superior comparado à detecção com nanobastões de ouro somente. A melhoria na
estabilidade é atribuída à remoção do surfactante dos nanobastões dos hot spots, o que ocorre
devido à interação óxido de grafeno-surfactante. Assim, o nanocompósito é utilizado como um
substrato SERS confiável na detecção de Rodamina 640. A análise aponta para uma detecção
quatro vezes mais estável da Rodamina no nanocompósito comparada ao sinal proveniente da
molécula em nanobastões sem óxido de grafeno. O nanocomposito é, então, utilizado no
revestimento das paredes internas de microcapilares para detecção SERS optofluídica. Para
isso, suspensões de óxido de grafeno e de nanobastões de ouro eram subsequentemente
utilizadas para preencher os capilares, com secagem por evaporação dos solventes entre as
etapas de preenchimento. Verifica-se o revestimento contínuo das fibras capilares com o
nanocompósito por espectroscopia Raman, e Rodamina 640 é utilizada como mólecula de
prova, dessa vez introduzida no interior dos capilares para análises de SERS. Os microcapilares
permitem a utilização de pequenas quantidades de amostra, e concentrações inferiores àquelas
detectadas com outros substratos optofluídicos reportados na literatura são medidas.

Palavras-chave: Nanopartículas metálicas; óxido de grafeno; plásmons de superfície; SERS;
blinking; nanocompósito; fibras capilares; optofluídica.

ABSTRACT
Light interaction with the electronic cloud of metallic nanoparticles at frequencies that are
resonant with the natural oscillation frequency of the cloud is known to excite localized surface
plasmons. This phenomenon is widely used to enhance the Raman signal, known to have small
cross sections. The technique, known as surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS),
enables the detection of chemical and biological species with high sensitivity. However, charge
transfer mechanisms, adsorption/desorption and changes in the substrate morphology induce
temporal instability of the SERS signal, known as blinking, which is an obstacle to the precise
detection of the molecules under analysis. In this work, we, therefore, propose a SERS substrate
composed of graphene oxide and gold nanorods, capable of suppressing the temporal
fluctuations in the intensity of the spectrum. Temporal stability is statistically determined by
the coefficient of variation of the integrated spectra, from which it is verified that, with the
addition of graphene oxide, the nanocomposite is five times more stable than with gold
nanorods only. The stability improvement is attributed to the removal of the nanorods’
surfactant from plasmonic hot spots due to graphene oxide-surfactant interaction. Thus, the
nanocomposite is used as a reliable SERS substrate in the detection of Rhodamine 640. The
analysis indicates a Rodamine detection that is four times more stable with the nanocomposite,
than without graphene oxide. The nanocomposite is then used for the coating of the inner
surface of microcapillaries. Graphene oxide and gold nanorod suspensions are subsequently
used to fill the capillaries, with a drying step for the evaporation of solvents in between each
filling stage. The continuous coating of the capillary fibers with the nanocomposite is verified
by Raman spectroscopy, and Rhodamine 640 is used as a probe molecule, this time inside the
capillaries, for SERS analysis. The microcapillaries allow for the use of small amounts of
sample, and smaller concentrations than those detected with other reported optofluidic
substrates are measured.

Key words: Metallic nanoparticles; graphene oxide; surface plasmons; SERS; blinking;
nanocomposite; optofluidics; capillary fibers.
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1

INTRODUÇÃO
A nanotecnologia busca o controle da matéria em escalas de aproximadamente

1 – 100 nanometros, onde verificam-se características distintas dos materiais, se comparados à
sua forma volumétrica. Por exemplo, dentre as propriedades distintas apresentadas por
nanopartículas metálicas frente aos metais na sua forma bruta, pode-se mencionar que estas
possuem pontos de fusão mais baixos, maiores áreas superficiais e propriedades de
magnetização e ópticas específicas (1)
Dentre as propriedades ópticas, a excitação, pela radiação eletromagnética, de
nanoestruturas metálicas menores do que o comprimento de onda de incidência faz com que o
campo elétrico da radiação se acople a oscilações eletrônicas coletivas. Quando a frequência de
incidência iguala-se à frequência natural de ressonância da oscilação de densidade eletrônica
no material, as oscilações são maximizadas, induzindo a formação de intensos campos elétricos
locais nas imediações da nanopartícula. Estes próprios campos atuam sobre os elétrons
reforçando as oscilações, levando ao fenômeno comumente referido como plásmon de
superfície localizado.
Através das nanopartículas, portanto, demonstra-se que é possível manipular e
beneficiar-se da óptica em escalas nanométricas, tornando campos ópticos comuns capazes de
produzir fortes ondas evanescentes confinadas às dimensões das nanopartículas (2). Os efeitos
plasmônicos induzidos pelo confinamento da luz nestas nanoestruturas metálicas são, por
exemplo, utilizados na magnificação do sinal Raman pelo método conhecido como
espectroscopia Raman amplificada por superfície ou, em inglês, surface enhanced Raman
spectroscopy (SERS).
No efeito Raman, a luz incidente é espalhada de forma inelástica a partir de um
material. A mudança da frequência da luz espalhada em relação à incidente é característica das
moléculas presentes no material, relacionando-se aos modos vibracionais destas. Como cada
grupo funcional possui uma energia de vibração particular, cada molécula possui um espectro
Raman característico. Entretanto, o espalhamento Raman possui baixa seção de choque, o que
traduz-se em uma baixa probabilidade de ocorrência deste espalhamento inelástico a partir de
uma colisão entre os fótons incidentes e a molécula. Dessa forma, a utilização de nanoestruturas
metálicas para SERS apresenta-se como um considerável avanço para a espectroscopia Raman.
A técnica de SERS assegura a detecção de moléculas e fornece de forma não
destrutiva informações estruturais de diversos materiais. Na área de sensoriamento, a
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seletividade e sensibilidade proporcionadas pelo SERS podem ser aplicadas, por exemplo, na
detecção e identificação de amostras biológicas (3). Biosensores SERS podem ser utilizados na
detecção de diversas doenças, incluindo o câncer, Alzheimer e Parkinson. Estudos também
demonstram avanços na detecção dos níveis de glicose do sangue em tempo real, onde sensores
com nanoestruturas metálicas implantados na pele proporcionam a melhoria da qualidade de
vida dos pacientes (3,4).
Desde a descoberta do grafeno em 2004, os materiais bidimensionais também
figuram dentre os possíveis substratos para a técnica de SERS, principalmente por possuírem
vasta área superficial e, em certos casos, boa interação com moléculas adjacentes. O grafeno e
o óxido de grafeno já foram testados neste contexto, de onde verifica-se que a interação com as
moléculas intensifica o espectro Raman através de mecanismos de troca de carga, fenômeno
conhecido como GERS (do inglês, graphene enhanced Raman scattering) (5). Entretanto, em
condições normais, a intensificação do espectro proporcionada pelo grafeno e óxido de grafeno
não atinge a mesma ordem de grandeza de quando utilizam-se nanopartículas metálicas.
Como será descrito nos próximos capítulos, as maiores amplificações SERS
ocorrem em estruturas metálicas que possuem geometrias com curvatura acentuada, como
nanobastões. Entretanto, para a obtenção destas geometrias, os processos de síntese química
empregam surfactantes, responsáveis por propiciar um crescimento anisotrópico e por prevenir
a aglomeração das partículas. O excesso de resíduos na superfície das nanoestruturas metálicas,
todavia, interfere na detecção do sinal SERS.
Uma forma comum de interferência são flutuações temporais do espectro do
sinal SERS, denominada blinking (6–12). Ela previne a identificação precisa dos materiais em
análise, confundindo-os com linhas intermitentes, muitas vezes geradas pelos surfactantes.
Apesar de uma variedade de fenômenos físicos e químicos terem sido mencionados como a
origem do blinking (6–12), este é comumente associado à movimentação das moléculas nas
proximidades das nanopartículas ou a eventos de adsorção/dessorção de moléculas na superfície
das nanoestruturas, fazendo assim, com que o sinal varie fortemente em f unção do tempo. Para
que a técnica de SERS seja amplamente difundida, beneficiando aplicações práticas fora do
ambiente de pesquisa, é crucial controlar o blinking sem, no entanto, reduzir a sensibilidade da
técnica.
Dessa forma, a proposta deste trabalho é unir os materiais bidimensionais às
nanoestruturas metálicas através de um nanocompósito de óxido de grafeno e nanobastões de
ouro, para a obtenção de um substrato SERS altamente sensível e estável. Os experimentos
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realizados e descritos neste trabalho demonstram que o nanocompósito proposto é capaz de
suprimir o fenômeno de blinking do espectro SERS, mesmo a concentrações baixíssimas
correspondendo ao regime de detecção de uma única molécula. O mecanismo de redução das
flutuações temporais é relacionado à interação do surfactante dos nanobastões com o óxido de
grafeno, que desloca o surfactante para a superfície do GO removendo-o de áreas de maior
intensificação do espalhamento Raman.
Propõe-se também a integração do nanocompósito a microcapilares presentes
em fibras ópticas especiais. Esta geometria permite a introdução, nos microcapilares, de um
analito disperso ou dissolvido em um líquido. Com o nanocompósito recobrindo os capilares,
esta abordagem oferece a possibilidade de detectar uma menor quantidade do analito, devido
ao pequeno volume interno dos capilares, e um maior comprimento de interação da luz com o
nanocompósito, oferecida pelo confinamento da luz ao capilar. Neste trabalho, fibras contendo
um único capilar central foram utilizadas. Apresenta-se, assim, uma plataforma optofluídica
simples para SERS.
A dissertação está organizada da seguinte forma. O capítulo 2 apresenta o
referencial teórico a respeito do espalhamento Raman e ao espalhamento Raman amplificado
por superfície (SERS), assim como, uma revisão das propriedades ópticas de nanoestruturas
metálicas e o contexto de inserção destas em plasmônica. O fenômeno de blinking é abordado
encerrando o capítulo.
O capítulo 3 aborda uma revisão da literatura sobre nanomateriais e
nanocompósitos para SERS, sendo o foco em nanoestruturas metálicas e em nanocompósitos
de óxido de grafeno e nanobastões de ouro. Revisam-se ainda, os mecanismos de intensificação
do sinal Raman oferecidos por grafeno e óxido de grafeno, assim como, alguns trabalhos a
respeito de blinking com nanoestruturas metálicas.
O capítulo 4 dedica-se à descrição do trabalho sobre o nanocompósito de óxido
de grafeno e nanobastões de ouro produzido e caracterizado. Descrevem-se os experimentos
realizados, os resultados obtidos e a análise destes, incluindo a caracterização do
nanocompósito proposto e a aplicação deste como substrato estável e altamente sensível para
SERS.
No capítulo 5, apresenta-se o trabalho de recobrimento de fibras capilares com
o nanocompósito para detecção SERS optofluídica. O capítulo inclui uma revisão teórica, uma
revisão da literatura e a descrição e análise dos experimentos realizados.
O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho.
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2

ESPECTROSCOPIA RAMAN
A espectroscopia Raman refere-se à técnica espectroscópica que utiliza o

espalhamento inelástico Raman como fonte para identificação das propriedades químicas e
estruturais de um material. Este capítulo apresenta uma revisão teórica de aspectos relacionados
ao espalhamento Raman e ao espalhamento Raman amplificado por superfície. São
apresentadas as propriedades ópticas e os efeitos plasmônicos dos metais utilizados para SERS
e em seguida aborda-se o fenômeno de instabilidade temporal, ou blinking, do sinal
intensificado.
2.1

ESPALHAMENTO RAMAN
O campo elétrico oscilante da luz que incide sobre uma molécula gera um dipolo

oscilante, que por sua vez, reemite luz. A luz reemitida, entretanto, não mantém o vetor de onda
da luz incidente, ocasionando o efeito óptico conhecido como espalhamento (13). Quando a
emissão de luz por um dipolo oscilante tem a mesma frequência de oscilação da luz incidente,
diz-se que o espalhamento é elástico ou Rayleigh. Entretanto, as moléculas possuem
frequências naturais de vibração, o que pode induzir a troca de energia entre a molécula e a luz
incidente e, consequentemente, o deslocamento da frequência de emissão da luz, processo
característico dos espalhamentos inelásticos, dentre os quais está o espalhamento Raman.
No espalhamento Raman, portanto, a luz espalhada e a luz incidente em uma
amostra possuem frequências distintas. Para uma frequência incidente ν0, as frequências
espalhadas serão ν0 ± νm, com νm sendo uma frequência vibracional da molécula; as frequências
mais alta e mais baixa são conhecidas como Anti-Stokes e Stokes, respectivamente. Portanto,
a análise do espectro gerado por espalhamento Raman permite a determinação das frequências
vibracionais (νm) dos materiais em função da diferença de frequência (ou energia) entre a luz
espalhada e a luz incidente.
Consideremos o campo elétrico de uma onda eletromagnética que oscila no
tempo conforme:

𝐸 = 𝐸0 𝑐𝑜𝑠2𝜋ѵ0 𝑡,

(1)
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sendo 𝐸0 a amplitude e ѵ0 a frequência de oscilação. Quando uma molécula é irradiada por esse
campo, há a indução de um momento de dipolo elétrico (p) dado por:

𝑝 = 𝛼𝐸 = 𝛼𝐸0 𝑐𝑜𝑠2𝜋ѵ0 𝑡,

(2)

onde α é a polarizabilidade da molécula, um parâmetro de proporcionalidade característico do
material. Esta equação descreve o momento de dipolo variável no tempo induzido pelo campo
elétrico. Assim, a polarizabilidade quantifica a capacidade de movimentação ou reordenação
dos elétrons, ou mesmo da molécula como um todo, em resposta ao campo elétrico.
Para uma molécula diatômica vibrando com frequência νm, o deslocamento
atômico (q) induzido pelos movimentos vibracionais também pode ser descrito por oscilações
harmônicas:

𝑞 = 𝑞0 𝑐𝑜𝑠2𝜋ѵ𝑚 𝑡,

(3)

com 𝑞0 sendo a amplitude vibracional. Para pequenas amplitudes de oscilação, considera-se
que a polarizabilidade é uma função linear do deslocamento atômico; sendo assim, pode-se
aproximá-la pela primeira ordem da série de Taylor:

𝛼 ≈ 𝛼0 + (

𝜕𝛼
) 𝑞.
𝜕𝑞 0

(4)

Neste caso, o valor de todos os termos indicados com índice zero é o da posição de equilíbrio,
sendo ∂α/∂q a taxa de variação da polarizabilidade com o deslocamento atômico. Dessa forma,
substituindo (3) em (4) e utilizando (4) em (2), obtém-se:

𝜕𝛼

𝑝 = 𝛼0 𝐸0 cos 2𝜋ѵ0 𝑡 + (𝜕𝑞 ) (𝑞0 cos 2𝜋ѵ𝑚 𝑡)(𝐸0 cos 2𝜋ѵ0 𝑡).
0

Utilizando:

(5)
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cos(𝑎) . cos(𝑏) =

1
(cos(𝑎 + 𝑏) + cos(𝑎 − 𝑏)),
2

(6)

obtém-se:

1 𝜕𝛼
𝑝 = 𝛼0 𝐸0 cos 2𝜋ѵ0 𝑡 + ( ) 𝑞0 𝐸0 [cos{2𝜋(ѵ0 + ѵ𝑚 )𝑡} + cos{2𝜋(ѵ0 − ѵ𝑚 )𝑡}].
2 𝜕𝑞 0

(7)

Assim, conforme a teoria clássica do espalhamento Raman, o primeiro termo na
equação (7) representa o espalhamento Rayleigh, ou seja, um dipolo oscilante irradiando na
mesma frequência da luz incidente. O segundo e terceiro termos referem-se ao espalhamento
Raman Anti-Stokes (ѵ0 + ѵ𝑚 ) e Stokes (ѵ0 − ѵ𝑚 ), respectivamente. Note que, para que o
espalhamento Raman ocorra, a taxa de variação da polarizabilidade com o deslocamento
atômico na posição de equilíbrio deve ser diferente de zero.
Quanticamente, os processos de espalhamento podem ser descritos através de
transições energéticas envolvendo a criação e/ou a aniquilação de fótons e fônons que, para
uma frequência v, têm energia igual a ℎѵ, onde ℎ é a constante de Planck. Na Figura 1,
exemplificam-se esses mecanismos para uma molécula. A Figura 1(a) representa o
espalhamento Rayleigh, no qual os fótons incidentes possuem a mesma energia dos fótons
emitidos. No espalhamento Raman Stokes, Figura 1(b), a luz incide em uma molécula que, após
a excitação, decai para um nível vibracional mais energético; ou seja, a luz perde energia para
a molécula na forma da criação de um fônon. Já no caso do Raman anti-Stokes, Figura 1(c), o
sistema já se encontra em um estado vibracional excitado, e a luz espalhada decorre do
decaimento da molécula, a partir de um estado virtual resultante da excitação, para um estado
de energia menor do que a inicial; ou seja, a molécula cede um quantum de energia vibracional
(𝘩ѵ𝑚 ) ao fóton espalhado, na forma da destruição de um fônon.
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Figura 1. Mecanismo de espalhamento da luz em uma molécula. (a) Espalhamento elástico Rayleigh,
(b) espalhamento inelástico Raman Stokes, (c) espalhamento inelástico Raman anti-Stokes.

Como tipicamente a quantidade de moléculas no estado fundamental (E0) é
maior do que a quantidade de moléculas nos estados vibracionais excitados, a ocorrência do
espalhamento Raman Stokes é favorecida, fazendo com que estas linhas sejam mais intensas
do que as de anti-Stokes (14). Deve-se ressaltar, entretanto, que a energia cinética no estado
fundamental, apesar de nula na mecânica clássica, quanticamente atinge um valor dado por:

𝐸0 =

1
(ℎѵ′).
2

(8)

com ѵ′ a frequência vibracional atômica.
O efeito Raman foi descoberto por Sir Chandrasekhara Venkata Raman em 1923, o
que lhe rendeu o prêmio Nobel de Física em 1930. Com avanços tecnológicos, em especial, a
primeira demonstração do laser em 1960, e o desenvolvimento das fontes de laser para
espectroscopia Raman em 1962 (15), o espalhamento Raman passou a ser utilizado na
caracterização de materiais através da espectroscopia Raman. A técnica utiliza, portanto, o
espalhamento inelástico proveniente da interação da luz com os materiais como fonte de informação
para análise química e estrutural da matéria.

A Figura 2 mostra um exemplo de espectro Raman, para a molécula de
tetracloreto de carbono (CCl4). O espectro Raman é geralmente dado em função da diferença
entre o número de onda do sinal espalhado e o sinal incidente, conhecido como deslocamento
Raman. Esta diferença é equivalente à energia dos estados vibracionais da molécula. Portanto,
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como moléculas distintas possuem estruturas diferentes e geralmente mais de um modo
vibracional, cada uma apresenta um espectro único com picos que representam as
características vibracionais desta, o que pode ser usado para identificá-la. As linhas Stokes e
anti-Stokes referem-se, assim, às mesmas características vibracionais, sendo que os valores de
deslocamento Raman negativos e positivos caracterizam a diferença (adição) da energia
vibracional das moléculas em relação à energia de excitação, para a linha Stokes (anti-Stokes).
Observa-se que, em situações em que apenas as linhas Stokes são examinadas, é
comum representá-las com um deslocamento positivo, correspondendo ao módulo da diferença
entre os números de onda de excitação e espalhamento. Neste trabalho, adotaremos esta
convenção a partir do capítulo 4.

Figura 2. Espectro Raman da molécula de CCl4 com excitação em 488 nm e indicação da linha
Rayleigh (centro) e das linhas de Stokes (esquerda) e anti-Stokes (direita).
Adaptado da referência (14).

Considerando que, tipicamente, a intensidade da radiação espalhada é da ordem
de 10-3 a 10-5 vezes a radiação incidente, e o espalhamento Raman corresponde a ≈10-5 vezes
essa radiação, o fenômeno é considerado relativamente fraco e durante anos sua aplicação
permaneceu restrita, até que a evolução dos lasers e dos fotodetectores permitiu a sua utilização
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para caracterização de materiais de forma mais ampla e precisa (16). Além disso, mecanismos
adicionais de amplificação do sinal têm sido desenvolvidos na tentativa de detectar moléculas
a baixíssimas concentrações ou mesmo o sinal de uma única molécula (3,11). Um destes
mecanismos é o espalhamento Raman amplificado por superfície ou, em inglês, surface
enhanced Raman scattering (SERS), que utiliza nanoestruturas metálicas e suas propriedades
plasmônicas na intensificação do sinal, o que será detalhado mais adiante. Dessa forma, a
caracterização óptica de nanoestruturas metálicas é de extrema importância, o que será descrito
a seguir.
2.2

PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS METAIS

2.2.1 Modelo de Drude
Sabe-se que os metais possuem propriedades eletromagnéticas peculiares, dentre
elas, a capacidade de refletir a maior parte da luz incidente na faixa do espectro visível. Essa
característica provém da existência de elétrons livres nas bandas de condução dos metais, sendo
que o ponto chave é que o estado eletrônico vazio menos energético está tão próximo dos
estados preenchidos mais energéticos, que estes formam praticamente uma banda contínua de
energias permitidas. Ou seja, não há gap entre os estados ocupados e o estado livre menos
energético, o que significa que os elétrons podem ganhar qualquer quantidade de energia e,
portanto, são partículas efetivamente livres.
Neste caso, o modelo de Drude é comumente adotado, no qual as propriedades
ópticas dos metais são modeladas por um gás de elétrons livres. Este gás corresponde aos
elétrons da banda de condução; a presença de íons positivos em posições fixas, correspondendo
aos núcleos atômicos e seus elétrons mais internos, é desprezada em primeira aproximação.
Dessa forma, ao serem submetidos a um campo elétrico externo Ex (apresentando, por
simplicidade, apenas componente x) os elétrons assumem um movimento que obedece à
seguinte equação diferencial, obtida a partir da segunda lei de Newton:

𝑑2𝑥
𝑑𝑥
𝑚 2 + 𝑚𝛾
= −𝑒𝐸𝑥 = −𝑒𝐸0 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 ,
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(9)
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sendo 𝐸0 a amplitude do campo elétrico da luz incidente, ω a sua frequência angular, m a massa
e –e a carga dos elétrons livres; 𝛾 é uma constante de amortecimento que no modelo de Drude
representa as perdas devido a colisões dos elétrons com defeitos e impurezas da rede cristalina,
de forma proporcional à velocidade dos elétrons. Neste caso, interações elétron-elétron são
desconsideradas, assumindo-se que a repulsão mútua entre eles reduz esse tipo de interação
(13).
Para um campo elétrico oscilando harmonicamente no tempo com frequência
angular ω, tem-se que o movimento dos elétrons também assume a forma harmônica: 𝑥(𝑡) =
𝑥0 𝑒 −𝑖𝜔𝑡 , que substituída em (9) leva a:

𝑚𝑥0 𝑖 2 𝜔2 − 𝑚𝛾𝑥0 𝑖𝜔 = −𝑒𝐸0 ,

(10)

com 𝑖 2 = −1, tem-se:

𝑥0 = 𝐸0

𝑒
,
𝑚(𝜔 2 + 𝑖𝛾𝜔)

(11)

que é a amplitude do movimento. O momento de dipolo induzido para um único elétron é dado
pelo produto da carga pelo deslocamento da posição de equilíbrio. Portanto, a polarização do
meio na frequência ω, definida como a densidade volumétrica de momentos de dipolo, é:

𝑁𝑒 2
𝑃(𝜔) = −𝑒𝑁𝑥0 = −𝐸0
,
𝑚(𝜔 2 + 𝑖𝛾𝜔)

(12)

sendo N o número de elétrons livres por unidade de volume. Utilizando as relações entre o
deslocamento elétrico, D, o campo elétrico, E, e a polarização, P: 𝐷 = 𝜀𝜀0 𝐸 = 𝜀0 𝐸 + 𝑃, onde
𝜀 é a função dielétrica do material, com 𝜀(𝜔) = 𝜀1 (𝜔) + 𝑖𝜀2 (𝜔), e 𝜀0 a permissividade elétrica
do vácuo, obtém-se:

𝜀(𝜔) =

𝐷(𝜔)
𝑃(𝜔)
𝑁𝑒 2
= 1+
=1−
.
𝜀0 𝐸(𝜔)
𝜀0 𝐸(𝜔)
𝜀0 𝑚(𝜔 2 + 𝑖𝛾𝜔)

(13)

15
Desprezando-se perdas, isto é, com 𝛾 = 0, e definindo frequência de plasma, ωp, como a
frequência tal que 𝜀(𝜔𝑝 ) = 0, temos:

𝜔𝑝 2 =

𝑁𝑒 2
,
𝜀0 𝑚

(14)

que pode ser substituída na equação (13):

𝜔𝑝 2
𝜀(𝜔) = 1 − 2
,
𝜔 + 𝑖𝛾𝜔

(15)

Portanto, as partes real e imaginaria da função dielétrica em função da frequência são dadas
por:

𝜔𝑝 2
.
𝜔2 + 𝛾 2

(16)

𝜔𝑝 2 𝛾
𝜀2 (𝜔) =
.
𝜔(𝜔 2 + 𝛾 2 )

(17)

𝜀1 (𝜔) = 1 −

Podemos, ainda, definir o índice de refração complexo do meio como:

𝑛̃ = √𝜀,

(18)

𝑛̃(𝜔) = 𝑛(𝜔) + 𝑖𝜅,

(19)

onde 𝑛 é o índice de refração real e 𝜅 é o coeficiente de extinção, sendo estas as constantes que
definem as propriedades ópticas dos materiais. A Figura 3 apresenta os valores da função
dielétrica em função do comprimento de onda para diversos metais. É possível verificar que os
valores de Re(ε), na região espectral considerada, são negativos, o que está associado à alta
refletividade dos metais. Já a parte Im(ε) está associada à perda por absorção da luz.
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Por meio da equação (15), verifica-se que a função dielétrica será negativa
abaixo da frequência de plasma e, portanto, pela equação (18), o índice de refração será
imaginário. O resultado, neste caso, é que a luz não pode se propagar e por consequência, decai
exponencialmente a partir de sua incidência no metal, sendo totalmente refletida. Em
contrapartida, para frequências de incidência superiores a ωp, o índice de refração passa a ser
real, o que torna o metal um meio que permite a propagação da luz. Dessa forma, sabe-se que
a função dielétrica é um importante parâmetro na caracterização óptica dos metais e, por
consequência, na definição destes para aplicações em plasmônica.

Figura 3. Componentes real (a) e imaginária (b) da função dielétrica para diferentes metais.
Adaptado de (17).

2.2.2 Plasmônica
Plásmons de superfície são oscilações na densidade de portadores de cargas
livres próximo à superfície de condutores, que podem ser excitadas quando há a incidência de
radiação eletromagnética (18). A separação transiente de cargas decorrente dessa oscilação gera
um campo eletromagnético concentrado na superfície metálica, que decai exponencialmente
quando se afasta da superfície, tanto na direção do metal, quanto na direção do dielétrico. Desta
forma, os plásmons de superfície configuram-se como uma onda eletromagnética superficial,
que pode ser excitada em determinadas condições pela radiação eletromagnética incidente.
O estudo e aplicação de plásmons de superfície são, hoje, uma ativa área de
pesquisa conhecida como plasmônica. A plasmônica é, portanto, uma das áreas da nanofotônica
que explora o confinamento do campo eletromagnético e os respectivos processos de interação
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entre a radiação e as cargas livres em interfaces ou nanoestruturas metálicas, ocasionando na
magnificação do campo óptico próximo a tais estruturas (19).
Os plásmons de superfície são divididos em duas categorias: plásmon de
superfície poláriton e plásmon de superfície localizado. À excitação eletromagnética confinada
a uma interface condutor/dielétrico plana dá-se o nome de plásmon de superfície poláriton ou,
em inglês, surface plasmon polariton (SPP), representado na Figura 4(a). Neste caso, os
plásmons propagam-se nas direções x e/ou y ao longo da interface metal/dielétrico por
distâncias da ordem de dezenas a centenas de mícrons, decaindo exponencialmente em z (18).
Já para a excitação restrita à uma pequena partícula, dá-se o nome de plásmon de superfície
localizado ou, em inglês, localized surface plasmon (LSP), Figura 4(b).
Neste trabalho, beneficia-se somente dos efeitos plasmônicos provindos de LSP,
sendo estes influenciados por uma série de parâmetros, dentre os mais importantes, a geometria
e o tamanho das nanoestruturas metálicas. Portanto, a partir desse ponto, as descrições e
discussões são realizadas considerando somente LSP.
No LSP, a excitação, pela radiação eletromagnética, de nanoestruturas metálicas
muito menores do que o comprimento de onda de incidência faz com que o campo elétrico da
radiação se acople às oscilações coletivas de carga, que possuem uma determinada frequência
natural, dependente das características do material e do meio que o cerca. Quando a frequência
de incidência iguala-se a esta frequência natural, as oscilações são maximizadas, induzindo a
formação de intensos campos elétricos locais nas imediações da nanopartícula. Estes próprios
campos atuam sobre os elétrons reforçando as oscilações e levando, portanto, ao fenômeno
comumente referido como plásmon de superfície localizado.

Figura 4. Dois tipos de plásmons de superfície em metais. (a) Surface plasmon polaritons (SPP) e (b)
localized surface plasmons (LSP).
Adaptado da referência (18).
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Consideremos uma nanopartícula esférica de raio a irradiada por luz em um
comprimento de onda λ e assumamos uma aproximação quasi-estática onde 𝑎 ≪ 𝜆. Nesta
geometria, e para um material homogêneo e isotrópico, obtém-se a polarizabilidade a partir das
equações de Laplace (∇2 Ф = 0), conforme referência (19), em que Ф é o potencial elétrico
relacionado ao campo por 𝐸0 = −∇Ф:

𝛼 = 4𝜋𝑎3

𝜀 − 𝜀𝑚
𝜀 + 2𝜀𝑚

(20)

sendo 𝜀𝑚 a constante dielétrica do meio em torno da partícula e 𝜀 a função dielétrica complexa
do metal. Assim, verifica-se que para 𝜀 = −2𝜀𝑚 , a polarizabilidade é maximizada, sendo essa
a condição correspondente à ressonância de plásmon.
A maximização da polarizabilidade, na condição de ressonância, induz um forte
aumento do momento de dipolo induzido, o que pode ser verificado na equação (2). Como o
momento de dipolo atua como fonte de campo, ocorre a intensificação do campo local. Note
que a condição de ressonância só é possível devido às partes reais das funções dielétricas
possuírem sinal oposto, sendo que 𝜀𝑚 é em geral real e positivo e 𝜀 divide-se em parte real
negativa e parte imaginária.
A mesma abordagem pode ser utilizada para partículas não esféricas (19), como
é o caso dos nanobastões, que são utilizados nesse trabalho e que podem ser aproximados por
um elipsóide. Neste caso, obtém-se (19):

𝛼 = 4𝜋𝑎1 𝑎2 𝑎3

𝜀 − 𝜀𝑚
,
3𝜀 + 𝐿𝑖 (𝜀 − 𝜀𝑚 )

(21)

sendo 𝑎𝑘 (k = 1, 2 e 3) relacionado às dimensões da partícula de acordo com a morfologia e Li
um fator geométrico de ajuste também relacionado à estrutura desta.
As aproximações acima podem ser utilizadas para partículas com dimensões
entre 10 e 100nm, sendo este o limite para aproximá-las por um dipolo. Para nanopartículas
fora destas dimensões, a teoria de Mie, que modela os modos do campo eletromagnético dentro
e fora das partículas utilizando as condições de contorno apropriadas, é utilizada (19). Neste
caso, incluem-se mudanças na posição e largura da ressonância de plásmon não consideradas
na aproximação quase-estática e verifica-se que para partículas muito pequenas comparadas ao
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comprimento de onda da luz de incidência (2a << λ) o fenômeno de absorção é dominante em
relação ao espalhamento, sendo que, para partículas de maiores dimensões, o espalhamento
predomina. No caso de partículas anisotrópicas, como os nanobastões, outros modelos como o
de Gans (para elipsóides) (20) são utilizados, sendo capazes de predizer os modos plasmônicos
longitudinal e transverso.
Na Figura 5, podem-se observar as ressonâncias referentes às excitações dos
modos transverso e longitudinal em nanobastões de ouro. A geometria anisotrópica destas
estruturas faz com que essas ressonâncias estejam em regiões espectrais diferentes, sendo a
excitação longitudinal, obtida com polarização ao longo do maior eixo dos nanobastões, o que
proporciona efeitos plasmônicos mais intensos. Verifica-se, também na Figura 5, que o mesmo
não ocorre em partículas esféricas, onde uma só banda é observada. As próximas seções são
dedicadas ao estudo da técnica de SERS por meio da utilização das nanoestruturas metálicas.

Figura 5. Influência da geometria das nanoestruturas metálicas no espectro de absorção. A curva preta
refere-se a nanopartículas esféricas e a azul a nanobastões de ouro.
Adaptado da referência (21).

2.3

ESPALHAMENTO RAMAN AMPLIFICADO POR SUPERFÍCIE (SERS)
Em 1977, Jeanmaire e Van Duyne e Albrecht e Creighton demonstraram, de

forma independente (22), que a magnitude do sinal espalhado por uma molécula, por exemplo,
pode ser amplificado quando esta encontra-se na proximidade ou superfície de um substrato
metálico. O aumento de intensidade do sinal, para Jeanmaire e Van Duyne provinha da
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interação da luz com o metal, processo que induz o aumento do campo eletromagnético local
da luz através de excitações conhecidas como plásmons de superfície (23). Já para Albrecht e
Creighton, a intensificação estava associada a mecanismos químicos entre o substrato metálico
e a molécula em análise. Dessa forma, as seções que seguem focam nos mecanismos de
intensificação do espalhamento Raman e principais consequências dos altos níveis de
magnificação do fenômeno.
2.3.1 Mecanismos de intensificação do espalhamento Raman
Os mecanismos de intensificação do espalhamento Raman relacionados ao
fenômeno de SERS são ainda hoje um tema ativo de pesquisa e debate. Desde a descoberta do
fenômeno, dois mecanismos principais são alvo de estudo devido às suas características e
possibilidades de contribuição em relação ao fator de intensificação do sinal de SERS; são estes:
o mecanismo eletromagnético e o mecanismo químico.
2.3.1.1 Mecanismo eletromagnético
Sabe-se, conforme demonstrado na seção anterior, que o campo local em torno
de nanoestruturas metálicas é intensificado por efeitos plasmônicos quando em ressonância com
a radiação incidente. Dessa forma, ocorre uma intensificação tanto do campo incidente, que
excita o espalhamento Raman, quanto do sinal Raman espalhado. Considere g a intensificação
do campo elétrico incidente e g’ a intensificação do campo espalhado. Em primeira
aproximação, pode-se mostrar (24) que o fator de intensificação (FI) do processo como um
todo é dado por:

𝐹𝐼 =

|𝐸𝑖 |2 |𝐸𝑅 |2
∝ |𝑔|2 |𝑔′ |2 ,
|𝐸0 |4

(22)

onde 𝐸0 é a amplitude do campo incidente, 𝐸𝑖 é o campo incidente intensificado na superfície
da nanoestrutura e 𝐸𝑅 o campo Raman espalhado, que também pode ser intensificado na
superfície da partícula.
A equação (22) corresponde à aproximação conhecida como E4 (24,25).
Desprezando-se as diferenças de frequência entre os sinais incidente e espalhado, pode-se fazer
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𝑔~𝑔′, de modo que a amplificação é dada por |𝑔|2. No caso mais geral, deve-se também
considerar alterações na polarizabilidade da molécula devido à presença da nanoestrutura,
fazendo com que o fator de intensificação, seja dado por (24,25):

𝛼𝑅
𝐹𝐼 = |
| |𝑔𝑔′|2
𝛼𝑅0

(23)

onde 𝛼𝑅0 é a polarizabilidade da molécula isolada e 𝛼𝑅 é a polarizabilidade da molécula sob
influência da nanopartícula (25). Portanto, verifica-se que a intensidade do sinal SERS está
diretamente associada às mudanças na polarizabilidade da molécula e no campo elétrico que,
por influência das nanopartículas, passa a ser o campo local, ou seja, o campo elétrico incidente
mais o campo elétrico próximo, induzido pelos efeitos plasmônicos.
No caso do mecanismo eletromagnético, as moléculas não precisam estar
diretamente adsorvidas na superfície da nanopartícula; entretanto, a intensidade do campo decai
com a décima potência a partir da superfície (24), fazendo com que o afastamento da molécula
em relação à nanopartícula reduza rapidamente a intensificação do SERS. Já os pontos que
compreendem a sobreposição dos campos eletromagnéticos de duas ou mais nanopartículas são
conhecidos por proporcionar os maiores fatores de amplificação ao sinal SERS e são
denominados hot spots.
Acredita-se, portanto, que o mecanismo eletromagnético do SERS pode
contribuir com um fator de amplificação do sinal de até 1012 vezes, geralmente associado aos
hot spots (19) em aglomerados de partículas que possuam geometrias com regiões de maior
curvatura, como é o caso dos nanorods da Figura 6. Entretanto, deve-se mencionar que o valor
do fator de intensificação atribuído ao mecanismo eletromagnético varia na literatura entre 104
e 1012, dependendo dos materiais e geometrias das nanoestruturas, métodos de cálculo do FI e
técnicas experimentais utilizadas, o que ainda gera discrepâncias (26,27).

Figura 6. Representação de um hot spot, ou área de sobreposição dos campos elétricos entre dois
nanobastões.
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2.3.1.2 Mecanismo químico
No mecanismo químico de amplificação do espalhamento Raman, alterações na
polarizabilidade molecular são consideradas o fator crucial de magnificação do sinal, e ocorrem
como consequência de mecanismos de troca de carga. Estas trocas requerem ligações químicas
ou eletrostáticas entre a molécula e a superfície metálica. Portanto, nesse caso, os fatores de
intensificação do SERS estão ligados à interação da molécula com o metal, que deve estar
diretamente adsorvida na superfície deste para que o fenômeno ocorra.
Devido aos diferentes mecanismos de troca de carga, portanto, o espectro Raman
resultante pode apresentar discrepâncias em relação ao da molécula isolada. Além de
deslocamentos nas frequências, pode-se verificar diferença nas intensidades relativas ou o
surgimento de novas bandas relacionadas à mudança da polarizabilidade do sistema devido à
indução de ligações químicas e mecanismos de troca de carga entre os átomos do metal e as
moléculas. Acredita-se que o mecanismo químico pode contribuir com um fator de ~100 vezes
no aumento da intensidade do sinal SERS, o que ainda é uma discussão aberta (16).
2.3.2 Blinking
Apesar dos aprimoramentos na técnica de SERS, desde sua descoberta em 1977
(3), problemas relacionados à fabricação dos substratos para SERS, principalmente, tornam o
método instável e de difícil reprodutibilidade. O fenômeno de blinking do sinal de SERS, por
exemplo, refere-se a flutuações temporais de intensidade e frequência do espectro, onde
observa-se que o sinal pode momentaneamente sumir completamente ou atingir intensidades
extremamente altas, acompanhado de um aumento característico da linha base denominado
continuum (8,28,29). O comportamento instável e intermitente do sinal atrapalha, dessa forma,
as análises espectrais tornando a técnica difícil de ser empregada em aplicações práticas, como
em sensoriamento químico (10) e diagnósticos médicos (30,31).
Embora a dinâmica do blinking ainda não esteja esclarecida por completo,
diversos fenômenos físicos e químicos foram sugeridos. Dentre os mecanismos mais aceitos
estão: a difusão das moléculas através dos hot spots e a adsorção/dessorção destas na superfície
das nanoestruturas. Ambos os mecanismos fazem com que as moléculas variem sua posição em
função do tempo e, por consequência, sofram diferentes níveis de intensificação de acordo com
a magnificação do campo elétrico em que se encontram. Especula-se também a possibilidade
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de alterações na morfologia do substrato, ocasionando no deslocamento dos hot spots e, dessa
forma, na flutuação da intensidade do sinal com o tempo.
Por tratar-se de um fenômeno relacionado a efeitos plasmônicos, verifica-se a
dependência direta do blinking com a energia de excitação, sendo que este é maximizado no
comprimento de onda referente à ressonância de plásmons da nanoestrutura metálica (9).
Entretanto, as propriedades ópticas dos metais devem ser observadas, como mencionado nas
seções anteriores, sendo que para alguns materiais em regiões espectrais específicas, processos
de absorção interbanda podem competir com a ressonância plasmônica, reduzindo a eficiência
do SERS e, assim, do blinking.
Essas

flutuações

temporais

do

espectro

costumam

ser

reportadas,

principalmente, em experimentos no regime de uma única molécula ou uma única nanoestrutura
metálica, onde seria possível identificar características espectrais não observáveis em sistemas
com muitas moléculas. Entretanto, também há diversos relatos onde não é possível garantir
essas condições, o que será discutido no próximo capítulo evidenciando-se a importância de
estudo do fenômeno e suas implicações nas aplicações práticas de um substrato SERS.
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3

NANOMATERIAIS E NANOCOMPÓSITOS PARA SERS
A proposta deste capítulo é apresentar as estruturas e os materiais que vêm sendo

reportados na literatura para a técnica de SERS, de forma a direcionar o estudo aos
nanocompósitos de óxido de grafeno e nanopartículas metálicas e introduzir as possibilidades
existentes na área.
3.1

NANOESTRUTURAS METÁLICAS: GEOMETRIAS E MATERIAIS
Como mencionado no capítulo anterior, a geometria das nanoestruturas

metálicas é um dos principais fatores de influência nos efeitos plasmônicos, sendo estes a base
do mecanismo eletromagnético de intensificação do SERS. As diferentes técnicas de produção,
síntese e litografia, permitem controle preciso da morfologia das nanoestruturas, conforme pode
ser verificado na Figura 7.

Figura 7. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de nanestruturas de ouro de diversos
tamanhos e geometrias. (a) Nanoesferas, (b) nanocubos, (c) nanobranches, (d) nanobastões, (razão de
aspecto 2,4 ± 0,3), (e) nanobastões (razão de aspecto 3,4 ± 0,5), (F) nanobastões (razão de aspecto 4,6
± 0,8), (g) nanobipirâmides (razão de aspecto 1,5 ± 0,3), (h) nanobipirâmides (razão de aspecto 2,7 ±
0,2), (i) nanobipirâmides (razão de aspecto 3,9 ± 0,2), (j) nanobipirâmides (razão de aspecto 4,7 ± 0,2).
Adaptado de (32).

Dentre os materiais mais utilizados para aplicações em SERS, estão a prata, o
cobre e o ouro e na Figura 8 pode-se verificar a faixa espectral ideal de utilização SERS de cada
um destes (3). A utilização de cada material em uma faixa espectral específica relaciona-se
com as características ópticas dos metais, em particular com a frequência de plasma conforme
mencionado na seção 2.2.1, e aos processos físicos e químicos que dão origem ao espalhamento
Raman. Para aplicações em SERS, geralmente otimizam-se os sistemas para excitação no
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visível e infravermelho próximo, evitando regiões onde processos de absorção inter e intrabanda reduzem a eficiência do espalhamento. Dentre estes materiais, o ouro costuma ser o mais
utilizado devido à sua estabilidade e biocompatibilidade em condições ambientes, sendo que a
toxicidade da prata (além de sua fácil oxidação), é uma desvantagem, especialmente durante
longos períodos de armazenamento e utilização dos materiais (33).

Figura 8. Região espectral aproximada no qual o cobre (Cu), o ouro (Au) e a prata (Ag) são materiais
bem caracterizados e suportam o fenômeno de SERS.
Adaptado da referência (3).

Dessa forma, verifica-se que o ouro apresenta vantagens em relação aos outros
metais sendo aplicável em boa parte do espectro visível. Como deseja-se obter os maiores níveis
de intensificação em um material estável, costuma-se utilizar nanoestruturas que apresentem
curvatura acentuada, como os nanobastões de ouro.
3.1.1 Fatores de amplificação em nanoestruturas metálicas
Os fatores de amplificação do campo em estruturas metálicas, relacionam-se
principalmente aos materiais utilizados e à geometria da partícula. A teoria de Mie, por
exemplo, relaciona a dependência da ressonância de plásmons localizados (LSPR) com o
tamanho de partículas esféricas. Entretanto, com a diversificação da geometria das partículas,
houve a necessidade de que a estimativa da contribuição do mecanismo eletromagnético do
SERS fosse realizada de forma mais precisa de acordo com as diferentes estruturas.
Dessa forma, nos últimos 25 anos, novas teorias foram criadas fundamentandose na eletrodinâmica clássica para o estudo do espalhamento da luz por partículas de geometrias
variadas. Dentre as técnicas, destaca-se a aproximação por dipolo discreto ou, em inglês,
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discrete dipole approximation (DDA) (34). Nesta, aproxima-se o objeto em estudo por um vetor
de N elementos cúbicos polarizáveis, de onde a resposta a um campo eletromagnético aplicado
é obtida por meio do momento de dipolo induzido em cada um dos N elementos. A informação
obtida é utilizada no cálculo das propriedades ópticas da partícula, o que possibilita a
determinação da intensificação eletromagnética do SERS em função de cada geometria.
Hao et al. (34) utilizam a aproximação por dipolo discreto na investigação dos
campos eletromagnéticos induzidos pela excitação óptica da LSPR em nanoestruturas de prata,
por exemplo. A análise é realizada em partículas isoladas e em dímeros de mesma geometria,
de onde se observa que dentre todas as formas analisadas, os dímeros proporcionam uma
amplificação adicional do campo por um fator de até 10x em relação aos monômeros.
Conforme Figura 9, verifica-se máxima intensidade de campo nos hot spots. Na
Figura 9(a) pode-se observar que regiões com pontas produzem maior intensificação do campo,
sendo esta comparável a magnificação de regiões com a sobreposição dos campos de duas
nanopartículas esféricas, conforme Figura 9(b). Já as maiores intensificações observadas nas
Figuras 9(a) e (c), referem-se ao lightning rod effect (35), que atribui os altos valores de campo
ao acúmulo de cargas em regiões de maior curvatura. Hao et al. também verificam que a
magnificação em regiões entre dímeros dependente da distância entre as partículas, sendo que
o valor ótimo é geralmente da ordem de alguns poucos nanômetros e, apesar de partículas
maiores possuírem distâncias ótimas maiores, a magnificação cai.

Figura 9. Simulações numéricas para a amplificação do campo eletromagnético em nanoestruturas de
prata de diferentes geometrias, sendo que os valores em branco referem-se ao pico da ressonância de
plásmons de cada estrutura, E dá o sentido da polarização do campo e k é o vetor de onda de
incidência. (a) Nanopartícula triangular; (b) dímero de nanopartículas esféricas; (c) nanopartícula
elipsoidal. A escala de cores para os itens (a) e (b) é a mesma.
Adaptado das referências (15).
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As nanoestruturas simuladas por Hao et al., conforme descrito acima, são de
prata, este sendo o metal relacionado às maiores magnificações de campo, o que se atribui aos
menores valores de absorção na faixa do espectro visível, como mencionado no Capítulo 2.
Entretanto, como já dito, o ouro tende a ser o material de preferência devido à estabilidade
contra oxidação e aos menores níveis de toxicidade.
3.1.2 Nanobastões de ouro
Os nanobastões apresentam vantagens em relação a outras nanoestruturas, em
particular devido aos altos fatores de intensificação do campo, conforme mencionado na seção
anterior. Outro fator relaciona-se às características anisotrópicas de sua geometria, de onde
verifica-se que é possível excitar plásmons ao longo do comprimento e da largura destes. Essa
característica permite a observação de duas bandas de extinção, uma referente à excitação da
ressonância longitudinal dos plásmons de superfície e outra da ressonância transversa dos
plásmons de superfície. Além disso, sabe-se que é possível ajustar as bandas de ressonância
plasmônica desde o visível até o infravermelho próximo com a alteração das dimensões dos
nanobastões, sendo que geometrias com maior razão de aspecto (comprimento/largura),
possuem bandas deslocadas para maiores comprimentos de onda (36).
Dentre os processos mais utilizados para a síntese de nanobastões de ouro, e o
utilizado neste trabalho, está o método mediado por sementes ou, em inglês, seed mediated
method (30,37). O processo é realizado em duas etapas separadas: a de nucleação e a de
crescimento. Na etapa de nucleação, utiliza-se uma suspensão de nanopartículas esféricas com
tamanhos entre 2 nm e 5 nm (sementes), preparadas pela redução de ácido cloro áurico e
borohidreto de sódio, em uma solução aquosa de brometo de cetiltrimetilamônio, em inglês,
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). O forte agente redutor (borohidreto de sódio) induz
o rápido processo de redução, o que impede a adsorção do CTAB na superfície das partículas
que se mantém esféricas. Neste estágio, portanto, o CTAB é utilizado somente para evitar a
aglomeração das partículas.
Na segunda parte do processo, as sementes são adicionadas à solução de
crescimento, composta por sal de ouro, CTAB (surfactante), ácido ascórbico (agente redutor) e
prata na forma de AgNO3, como o indutor de crescimento e contorno (30,36). A utilização do
ácido ascórbico induz uma lenta redução do sistema, o que permite a adsorção preferencial do
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CTAB em certas faces. Assim, a adsorção dos íons de ouro em excesso na dispersão ocorre nas
faces onde não existe CTAB, levando ao crescimento anisotrópico da nanoestrutura.
Acredita-se que a prata tem papel fundamental neste processo de síntese, apesar
de este papel não estar completamente esclarecido. Sua função pode estar diretamente
relacionada à formação de nanobastões com forma bem definida e homogênea (36,38). O
CTAB também é imprescindível, sendo essencial na estabilização do sistema e prevenção
quanto à aglomeração das nanoestruturas. A molécula de CTAB está representada na Figura
10(a), composta por uma cabeça polar, uma cadeia apolar e o brometo como contra íon.
Acredita-se que os grupos amônios carregados positivamente, aderem por meio de ligação
eletrostática à superfície do ouro, negativamente carregada, devido a adsorção de brometo.
Assim, verifica-se que o processo de síntese dos nanobastões resulta em uma nanoestrutura com
CTAB depositado na forma de duas camadas densamente compactadas em sua superfície, para
a concentração micelar crítica, conforme apresentado na Figura 10(b).

Figura 10. (a) Estrutura molecular do CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) (b) nanobastão de
ouro representado após o processo de síntese onde observa-se a deposição de dupla camada de CTAB
em sua superfície.

Apesar de indispensável no processo de síntese e estabilização da suspensão dos
nanobastões, a presença do CTAB em sua superfície (assim como a presença de outros
surfactantes em outros processos de síntese) interfere no sinal SERS (39) e atrapalha o processo
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de funcionalização e adsorção química e, assim, a interação das nanoestruturas com outros
materiais (38).
3.2

MATERIAIS BIDIMENSIONAIS
Há mais de 70 anos, Landau e Peierls postularam que cristais completamente 2D

seriam termodinamicamente instáveis e, portanto, não existiriam. Somente em 2004, com o
isolamento de uma única folha de grafeno e de outros materiais bidimensionais, que Andre
Geim e Kostya Novoselov, vencedores do prêmio Nobel em 2010, verificaram que as fortes
ligações interatômicas desses materiais com um substrato assegurariam a estabilidade destes,
tornando-os factíveis (40).
3.2.1 Grafeno
O grafeno é um cristal de átomos de carbono com hibridização sp2 dispostos em
camada única e estrutura hexagonal, sendo que sua estrutura singular proporciona
características notáveis. Assim, desde sua descoberta, pesquisas vêm sendo desenvolvidas
visando esclarecer a exuberância de propriedades ópticas, eletrônicas, térmicas e mecânicas do
grafeno. O material apresenta alta mobilidade de cargas, transparência óptica, vasta área
superficial, assim como flexibilidade aliada a uma enorme robustez mecânica e estabilidade
ambiental (41).
A Figura 11 mostra varias estruturas cristalinas compostas de átomos de carbono
com hibridização sp2, sendo estas: grafeno, grafite, nanotubos de carbono e fulereno. Enquanto
o grafite passou a ser considerado o empilhamento de folhas de grafeno; os nanotubos de
carbono são tubos cilíndricos de folhas enroladas de grafeno e o fulereno (C60) consiste de
grafeno embrulhado na forma de uma superfície esférica. Assim, o grafeno ficou conhecido
como o componente fundamental que dá origem a todos os outros materiais compostos de
carbono sp2 (42).
Dentre as técnicas mais utilizadas para obtenção de grafeno, estão: esfoliação
mecânica, deposição química na fase de vapor, em inglês Chemical Vapor Deposition (CVD)
e esfoliação química seguida da redução de derivados de grafeno (43), sendo que a primeira
obtenção do material ocorreu pela esfoliação mecânica de um pedaço de grafite com a simples
utilização de uma fita adesiva.
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Figura 11. Estruturas compostas de carbono sp2. (a) Grafeno, (b) grafite, (c) nanotubos de carbono e
(d) fulereno.
Referência (42).

A técnica conhecida, portanto, como esfoliação mecânica, parte do grafite e
através da descamação sequencial das camadas deste, obtém o grafeno. Em 2010, Bonaccorso
et al. (41) ainda consideravam a técnica como a melhor forma de obter amostras de melhor
qualidade em termos de pureza, menor número de defeitos, mobilidade e propriedades
optoeletrônicas. Entretanto, a esfoliação mecânica é pouco eficiente para fabricação em larga
escala, o que é necessário para utilização do material em aplicações práticas.
Já a técnica de CVD é conhecida por proporcionar grafeno com maiores
dimensões transversais e um material de boa qualidade. Esta consiste no aquecimento de um
gás hidrocarboneto de forma que os átomos de carbono se depositem sobre uma superfície
metálica adotada como suporte. Ao se depositarem, esses átomos se arranjam naturalmente na
rede hexagonal, fazendo com que a amostra de grafeno cresça (43).
A esfoliação química será descrita a seguir, e parte da obtenção de óxido de
grafeno que, seguida de redução do material, proporciona a obtenção de óxido de grafeno
reduzido, o qual possui características semelhantes às do grafeno, entretanto, com um número
maior de defeitos.
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3.2.2 Óxido de grafeno
O óxido de grafeno (GO), conforme pode ser visto na Figura 12(a), possui uma
estrutura bidimensional similar à do grafeno, entretanto com vários grupamentos funcionais
oxigenados em sua superfície (carbonilas, carboxilas, hidroxilas e epoxilas) e alguns defeitos.
O método mais comum de síntese do GO é o de Hummers, que parte da oxidação
do grafite, e leva à geração de grupos hidrofílicos na superfície das folhas de GO obtidas. O
processo é geralmente realizado em dois passos distintos: oxidação e esfoliação, conforme pode
ser verificado na Figura 12(b). A oxidação costuma ser realizada pela adição de permanganato
de potássio (KMnO4) e ácido sulfúrico (H2SO4) a flocos de grafite. Algumas variações em
relação aos agentes oxidantes podem ser verificadas na literatura, o que implica em diferentes
graus de redução e a obtenção de material com diferentes tamanhos e espessura de folhas (44).

Figura 12. (a) Estrutura do óxido de grafeno; (b) estágios do processo de síntese do óxido de grafeno.
Adaptado da referência (44).

O material resultante do processo de oxidação do grafite é o óxido de grafite
(GrO), e para que se obtenha GO a ultra-sonicação do material é realizada. Esta etapa consiste
na separação das folhas de GO, de onde obtém-se o material em sua forma bidimensional.
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O processo de síntese torna o GO negativamente carregado devido aos grupos
funcionais oxigenados ligados à sua superfície e, portanto, solúvel em água e outros solventes
polares, diferente do que ocorre com o grafeno. Além disso, os grupamentos oxigenados tornam
a funcionalização da superfície do GO, e a aderência de algumas espécies, mais fáceis de serem
obtidas. O método de Hummers permite, ainda, que o material seja produzido em larga escala.
3.2.3 Grafeno, óxido de grafeno e o mecanismo químico do SERS
Os materiais bidimensionais em geral, possuem grande área superficial, ideal
para processos de interação com moléculas, por exemplo. Dessa forma, o mecanismo químico
de amplificação do sinal SERS passou a ser estudado para estes.
Ling et al. (45), por exemplo, utilizaram grafeno para espectroscopia de
diferentes moléculas como: phtalocianina, rodamina 6G, protoporfirina IX e cristal violeta,
analisando os fatores de intensificação do sinal Raman. A comparação era realizada entre a
intensidade do sinal em um substrato de SiO2/Si e em grafeno com diferentes números de
camada. O estudo utilizou diversos comprimentos de onda, dessa forma podendo-se distinguir
os efeitos de ressonância e possíveis mecanismo químicos.
Quando havia excitação fora da ressonância eletrônica das moléculas,
verificava-se que o sinal destas não era observável em SiO2/Si; entretanto, em grafeno o sinal
Raman era detectável para todos os comprimentos de onda de excitação testados. Já para a
excitação ressonante das moléculas, verificava-se que o sinal era observável em ambos os
substratos, mas possuía intensidade superior quando havia grafeno. Dessa forma, Ling et al.
atribuíram os efeitos de intensificação do sinal a mecanismos químicos ou de troca de carga
entre a molécula e o grafeno, e ao Raman ressonante quando este se aplicava.
Outro fator que suporta a hipótese da existência de um mecanismo químico entre
o grafeno e as moléculas é a observação da intensificação de diferentes modos vibracionais no
experimento de Ling et al., fato associado à geometria ou diferentes conformações da molécula
em relação ao substrato (45). Deve-se ressaltar, entretanto, que Ling et al. reportam diferentes
níveis de intensificação do sinal conforme o número de camadas de grafeno, sendo que os
maiores valores estão associados a uma única camada. Por outro lado, o sinal das moléculas
não é observado em grafite, por exemplo, fato que requer novas investigações, segundo os
autores (45)
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Yu et al. (46), por sua vez, compararam a intensificação do sinal Raman de
Rodamina B em substratos de grafeno, óxido de grafeno e óxido de grafeno reduzido com
diferentes graus de redução. O estudo verifica que a intensificação é superior em óxido de
grafeno, fato atribuído aos grupos funcionais oxigenados predominantes neste. Neste caso, uma
análise conduzida por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS), revelou que
o GO reduzido (rGO) apresentava grupos funcionais distintos do GO, sendo que no GO original
verificava-se quantidade superior de grupos funcionais com maiores domínios π, que possuem
maior polarizabilidade e, consequentemente, possibilitam a intensificação do campo elétrico
local. Dessa forma, a magnificação do sinal Raman também é atribuída a um mecanismo
químico, por causa da formação de ligação química entre o GO e a molécula.
Os estudos realizados em grafeno e seus derivados demonstram que a
intensificação do sinal Raman é altamente dependente das interações π-π, níveis de dopagem,
momento de dipolo local e dos níveis de energia do grafeno e da molécula em estudo (47). A
grande quantidade de variáveis, entretanto, torna o fenômeno controverso, sendo que estudos
ainda são necessários para que se determinem os principais parâmetros a garantir a efetividade
do SERS nestes substratos. Assim, os materiais 2D abrem caminho para o estudo do mecanismo
químico de forma independente do mecanismo eletromagnético. Além de uma vasta nova gama
de substratos SERS, como é o caso dos nanocompósitos.
3.3

NANOCOMPÓSITOS DE ÓXIDO DE GRAFENO E NANOESTRUTURAS

METÁLICAS
O nanocompósito considerado neste trabalho, beneficia-se da união das
propriedades das nanoestruturas metálicas e dos materiais bidimensionais, neste caso,
nanobastões de ouro e flocos de óxido de grafeno. Desta forma, apesar da área de
nanocompósitos abranger uma vasta gama de materiais, o foco será mantido na literatura
referente ao nanocompósito utilizado.
Conforme mencionado nas seções anteriores, o benefício da utilização dos
nanobastões em SERS provém dos altos fatores de intensificação do campo óptico próximo à
sua estrutura e da facilidade de deslocamento da ressonância de plásmons conforme altera-se
as dimensões geométricas destes. Já os materiais bidimensionais auxiliam no suporte das
partículas através da adsorção destas em suas superfícies, além de possibilitarem outros
mecanismos de intensificação.
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No caso do GO, os grupos funcionais decorrentes do processo de oxidação
proporcionam maior facilidade de funcionalização da superfície e ancoragem das
nanoestruturas metálicas. Além disso, este material apresenta, como mencionado, maiores
níveis de intensificação SERS nas análises comparativas com grafeno e rGO (45,47) e possui
métodos de exfoliação que proporcionam a obtenção deste em maiores quantidades, ideal para
aplicações práticas.
Hu et al. (48) reportam a preparação de um nanocompósito de óxido de grafeno
e nanobastões de ouro (AuNRs) através da simples interação eletrostática entre a superfície do
GO, negativamente carregada como consequência dos grupos funcionais oxigenados
decorrentes da oxidação no processo de fabricação, e a superfície positiva dos nanobastões,
consequência da adsorção de CTAB. Entretanto, a simples combinação e agitação das
dispersões de GO, Figura 13(a), e de AuNRs, Figura 13(b), faz com que os flocos de GO se
aglomerem e formem agregados, Figura 13(d). Dessa forma, Hu et al. propõem a utilização do
polímero hidrofílico polivinilpirrolidona (PVP), adicionado à dispersão de GO, que aumenta a
solubilidade deste em água, resultando em um nanocompósito de GO/AuNRs sem aglomerados,
Figura 13(c). Na Figura 13(e), portanto, são esquematizados os processos de obtenção e
utilização do substrato, sendo que a dispersão de GO/AuNRs, previamente preparada, é pingada
em um substrato de SiO2/Si.

Figura 13. Imagens das dispersões de (a) GO, (b) AuNRs, (c) GO/AuNRs (com PVP), e (d) agregados
de GO/AuNRs (na ausência de PVP). (e) Ilustração do processo de preparação e utilização dos
substratos para experimentos de SERS.

Adaptado da referência (48).
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Nas Figuras 14(a-d), observam-se as imagens de Hu et al. (48) obtidas por TEM
(do inglês Transmission Electron Microscopy) dos nanobastões, do GO, e do nanocompósito
para diferentes magnificações, respectivamente. Análises de intensificação do sinal Raman
foram realizadas comparando-se o espectro de diversas moléculas, positiva e negativamente
carregadas. Na Figura 14(e), observa-se a análise para o sinal SERS da molécula catiônica
Cristal Violeta em substratos de SiO2/Si, AuNRs, GO e GO/AuNRs, do preto ao verde,
respectivamente, sendo a maior intensificação proporcionada pelo compósito.

Figura 14. Imagens de TEM de (a) AuNRs, (b) GO, (c) GO/AuNRs, (d) GO/AuNRs. (e) Espectro
Raman de CV (Cristal Violeta) em SiO2/Si (linha preta), AuNRs (linha vermelha), GO (linha azul) e
GO/AuNRs (linha verde).

Adaptado da referência (48).
Para as moléculas aniônicas, entretanto, não houve intensificação do sinal. Dessa
forma, acredita-se que os distintos níveis de intensificação estão relacionados à capacidade de
adsorção das moléculas na superfície do GO. Ou seja, moléculas carregadas positivamente
apresentariam forte atração eletrostática em relação à superfície negativa do GO, enquanto
moléculas negativamente carregadas teriam baixa afinidade ao substrato. Hu et al. (48) também
observaram que a interação eletrostática deve sobressair-se neste tipo de substrato em relação
à atração não covalente de dois anéis aromáticos, já que nenhum sinal foi observado para
moléculas negativamente carregadas mesmo considerando possível interação π-π.
Pan et al. (49), por sua vez, verificaram que a interação do óxido de grafeno com
os nanobastões induz mudança de geometria destes últimos de bastões a partículas esféricas
quando o compósito é aquecido. O processo ocorre por meio da interação do CTAB com o
óxido de grafeno, sendo que quando a dispersão contendo o nanocompósito é aquecida a 50°C,
a forte interação entre a parte catiônica do CTAB e o GO acarreta na ruptura desta da superfície
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dos nanobastões. O processo está esquematizado na Figura 15 e durante o fenômeno parte dos
ligantes do CTAB é completamente removida da superfície da nanoestrutura sendo adsorvida
na superfície do GO, o que torna os nanobastões vulneráveis e suscetíveis ao processo de
mudança de geometria.

Figura 15. Processo de remoção do CTAB da superfície de nanobastões de ouro através da interação
com óxido de grafeno promovendo a subsequente mudança de geometria destes em partículas
esféricas.

Referência (49).
Hou et al. (50) observaram que o mesmo processo ocorre em nanoestruturas
triangulares planas de prata, que mantidas em agitação com óxido de grafeno, transformam-se
em elipsoides. Neste caso, verifica-se que durante o processo de agitação, parte dos ligantes na
superfície das partículas tende a romper-se, proporcionando o arredondamento gradual das
pontas das nanoestruturas, conforme Figura 16(a). O sinal Raman da molécula 4-MBA foi
testado, de onde verificou-se que a máxima intensificação provinha de estruturas mantidas sob
agitação durante 360 min, obtendo-se assim, a curvatura ideal e um blue-shift da ressonância
de plásmons que se aproximava da energia de excitação em 514,5nm, proporcionando a maior
magnificação do espectro SERS.
Para a preparação de nanocompósitos, o óxido de grafeno, assim como o grafeno,
ainda permitem a síntese das nanoestruturas metálicas in situ. Este método, apesar de apresentar
vantagens, como a diminuição ou não utilização de surfactantes, não permite um controle
homogêneo da geometria das nanopartículas, levando a nanoestruturas de vários formatos e
tamanhos (51–53). Já o método acima descrito por Hou et al. e Pan et al. (49,50), onde as
nanoestruturas são remodeladas por meio da interação com o GO, não permite o
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dimensionamento destas para qualquer geometria de interesse, restringindo a técnica a algumas
formas geométricas e materiais.
Dessa forma, cada método possui vantagens e desvantagens específicas, sendo
que para o SERS, a possibilidade de utilizar nanoestruturas do material desejado com
geometrias precisas e homogêneas, onde pode-se maximizar o sinal conforme a disponibilidade
do sistema de excitação, é imprescindível. Entretanto, as nanoestruturas sintetizadas ex situ,
costumam apresentar excesso de surfactantes depositados em sua superfície, o que como
mencionado anteriormente, interfere na detecção de outras moléculas.

Figura 16. (a) Mudança da geometria de nanoestruturas planas triangulares de prata em elipsoides
durante o processo de agitação com óxido de grafeno. (b) Espectro SERS da molécula 4-MBA (10-6M)
em função do tempo de agitação do compósito (1, 3, 10, 20, 40, 70, 120 e 360 min) e espectro da
molécula com os nanoplates de prata e molécula pura, na primeira e segunda linhas, respectivamente.
Adaptado da referência (50).

3.4

BLINKING
A interferência não desejável dos surfactantes na superfície das nanoestruturas

metálicas pode ocorrer na forma de oscilações temporais do espectro SERS, no qual a
intensidade dos picos varia fazendo com que o sinal apareça e desapareça temporalmente,
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atrapalhando na detecção de outras moléculas. Este fenômeno, como mencionado na seção
2.2.4, é conhecido como blinking, e previne a utilização da técnica em aplicações práticas que
requerem alta sensibilidade e precisão na detecção de moléculas.
Mezni et al. (9) reportam blinking de duas moléculas distintas. Neste caso, as
oscilações são atribuídas ao TREG (trietileno glicol) e ao PVP (polivinilpirrolidona), utilizados
na síntese de nanoprismas de ouro. Na Figura 17(a), pode-se observar o espectro de
espalhamento Rayleigh de uma nanoestrutura isolada e na Figura 17(b) o sinal Raman para
diferentes energias de excitação. Verifica-se que o sinal Raman é maximizado com a excitação
em 638 nm, próximo à LSPR da nanoestrutura, já que os efeitos plasmônicos levam ao
mecanismo eletromagnético do SERS. Em 532 nm, apesar da proximidade do pico espectral de
LSPR, a constante dielétrica imaginária do ouro é alta, o que leva à reabsorção (ver seção 2.2.1)
dos fótons espalhados, reduzindo a eficiência do espalhamento.

Figura 17. (a) Espectro de espalhamento elástico (Rayleigh) da nanoestrutura de ouro em substrato de
sílica identificada com um círculo na imagem de microscopia de campo escuro da esquerda. As linhas
verticais no espectro correspondem às linhas dos lasers, 532, 638 e 785nm, respectivamente. (b)
Espectro Raman de uma nanoestrutura isolada com tempo de acumulação de 2 min. Os espectros
referentes às excitações de 532 e 785 nm foram magnificados (x3).

Adaptado da referência (9).
Mezni et al. (9) analisaram, então, o espectro obtido com treze nanoestruturas
metálicas distintas em função do tempo. A Figura 18 apresenta espectros selecionados para
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instantes específicos de tempo referente à excitação em 638 nm, sendo que na Figura 18(a)
verificam-se características espectrais predominantes do PVP, e na Figura 18(b) o sinal do
TREG prevalece. Para ambas as moléculas, simulações realizadas por DFT, do inglês density
functional theory, comprovam as assinações propostas, sendo que as moléculas estão ligadas à
superfície do ouro através de um átomo de oxigênio (ligação Au-O).

Figura 18. Blinking do espectro SERS para as moléculas (a) PVP e (b) TREG. A sigla av. nos dois
gráficos refere-se a média espectral (average).

Adaptado da referência (9).
Assim, as oscilações temporais do espectro foram analisadas para o PVP e o
TREG na condição de ressonância de plásmon das nanoestruturas e fora desta. Em ressonância,
inferiu-se que o blinking é possivelmente causado pela adsorção/dessorção da molécula na
superfície da nanoestrutura, fato atribuído ao pico Raman da ligação Au-O, que aparece e
desaparece em função do tempo. Quando as nanoestruturas são excitadas em 785 nm, por sua
vez, ainda verifica-se as oscilações espectrais, mas o espectro das moléculas livres não é
detectável. Ou seja, em ressonância a absorção mais eficiente dos fótons incidentes seria capaz
de quebrar a ligação Au-O, ocasionando nos eventos de adsorção/dessorção das moléculas. Já
para a absorção menos eficiente dos fótons em 785 nm, o blinking é atribuindo à relaxação do
excesso de energia absorvida através de processos orientacionais, conformacionais ou
vibracionais das moléculas, ocasionando em assinaturas espectrais deslocadas de suas posições
originais.
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Andersen et al. (8) reportaram blinking em nanopartículas de prata esféricas nas
mais diversas condições. Os experimentos foram realizados em variadas energias de excitação
e o fenômeno é observado para moléculas de prova em diferentes concentrações e também na
ausência destas. Emory et al. (12) também analisaram nanopartículas de prata, e observaram
que em seus experimentos o blinking era independente de diversos parâmetros, dentre os quais:
o meio (água ou glicerol), o ambiente (ar ou vácuo), o substrato (vidro, ouro ou prata), a
concentração das moléculas de prova e a energia da luz de incidência (488-647nm).
Apesar de o fenômeno de blinking ser considerado característico do sinal
provindo de uma nanoestrutura isolada ou da detecção de uma única molécula, diversos artigos
na literatura observam blinking nas mais variadas condições. Postula-se, portanto, que mesmo
em situações onde pode haver mais de uma molécula por hot spot, o sinal intermitente seria
proveniente de regiões de máxima magnificação, onde deslocamentos mínimos, mecanismos
de troca de carga e diferentes conformações da molécula em relação a nanoestrutura seriam
detectáveis.
De qualquer forma, as oscilações temporais do espectro, seja de resíduos dos
processos de síntese ou das próprias moléculas de prova, atrapalham na caracterização precisa
dos sistemas em análise. Assim, a utilização do SERS em aplicações práticas, em particular
diante de padrões rigorosos de sensibilidade e exatidão, é limitada.
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4

NANOCOMPÓSITO DE ÓXIDO DE GRAFENO E NANOBASTÕES DE OURO
COMO SUBSTRATO PARA SERS
Conforme já mencionado, a vasta área superficial do óxido de grafeno apresenta

boa possibilidade de interação com outros materiais. Portanto, neste trabalho, este foi utilizado
em um nanocompósito com nanobastões de ouro na obtenção de um substrato SERS que
elimina o blinking. A molécula de Rodamina 640 é utilizada na verificação do substrato para
SERS, sendo a estabilidade temporal dos espectros confirmada pela comparação do coeficiente
de variação do espectro SERS em diferentes amostras. O capítulo está dividido em seções que
descrevem a metodologia e resultados e análises referentes aos experimentos realizados com o
nanocompósito. Inicia-se com a descrição dos processos de síntese, materiais e técnicas
utilizadas. Após o detalhamento da caracterização das amostras, apresentam-se as análises e
resultados para os diferentes cenários propostos.
4.1

PREPARAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO DE NANOBASTÕES DE OURO E ÓXIDO

DE GRAFENO
Neste trabalho utilizaram-se nanobastões de ouro sintetizados por colaboradores
da PUC-Rio e do Naval Research Laboratory através do método mediado por sementes,
conforme descrito na literatura (37). Como já mencionado, a síntese consiste em dois processos
distintos; o de nucleação através de uma solução semente e o de crescimento.
Para a solução semente misturou-se uma solução de CTAB (5ml, 0,20M) com
ácido cloro áurico HAuCl4 (5ml, 5x10-4M) seguido da adição de borohidreto de sódio NaBH4
resfriado (0,6ml, 1x10-2M) e agitou-se tudo por 2 minutos; esta constitui a solução semente
composta de pequenas nanopartículas esféricas (2 - 5nm) utilizadas como matriz de nucleação
adicionadas à solução de crescimento. Para a solução de crescimento, adicionou-se nitrato de
prata AgNO3 (0,6ml, 4x10-3M) a CTAB (10ml, 0,20M) seguido de HAuCl4 (10ml, 1x10-3M) e
ácido ascórbico C6H8O6 (140μl, 7,88x10-2M).
24 μl da solução semente foram adicionados à solução de crescimento que
permaneceu em aquecimento (30-50°C) por 3 horas. O excesso de CTAB foi removido por
meio de centrifugação (14000 rpm, 5 minutos) e ressuspensão da solução em água deionizada,
processo realizado três vezes.
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O óxido de grafeno foi sintetizado por colaboradores do MackGraphe utilizando
um método de Hummers modificado (54) em balão de vidro de fundo redondo e imersão de
gelo. Um total de 1 g de flocos de grafite (SP1, Bay Carbon) foi adicionado a 60 ml de ácido
sulfúrico (H2SO4) com subsequente adição de 3,5 g de permanganato de potássio. O sistema
era mantido em agitação por 2h a temperatura ambiente. Em seguida, o frasco era reintroduzido
ao banho de gelo quando então se adicionava gradualmente 200 ml de água deionizada e 2 ml
de peróxido de hidrogênio (30 vol% em água, Sigma-Aldrich).
O material sólido resultante era filtrado e lavado com água, ácido clorídrico (HCl
– 10 vol%), etanol, acetona e uma vez mais água deionizada. Após a lavagem, o óxido de grafite
(Gr-O) era seco em vácuo durante a noite. Por fim, uma solução aquosa de óxido de grafite era
sonicada por 1h, resultando em uma suspensão marrom e aquosa de óxido de grafeno.
Para este trabalho foram preparados 4 tipos de amostras: nanobastões de ouro
(AuNRs); nanocompósitos GO/AuNR; AuNRs com Rodamina 640 (AuNR/RH640); e
nanocompósito com Rodamina 640 (GO/AuNR/RH640). Exceto para caracterização por
microscopia hiperespectral de campo escuro (MHCE), as amostras foram produzidas sobre um
substrato de Si com uma camada de 300 nm de SiO2, da seguinte forma:


AuNR: imersão do substrato na suspensão dos nanobastões de ouro por
aproximadamente 12h, seguido de secagem em leve fluxo de
nitrogênio;



GO/AuNR: imersão do substrato na suspensão de óxido de grafeno
(≈12h) com secagem em leve fluxo de nitrogênio, seguido de imersão
na suspensão de AuNR (≈12h) e mesmo processo de secagem.



AuNR/RH640 e GO/AuNR/RH640: preparadas da mesma forma que
as amostras acima descritas, com subsequente deposição de uma gota
de 20 μl da solução de RH640 em água (concentrações entre 10−6 M e
10−10 M), sendo a amostra secada a vácuo.

Antes da deposição o substrato era limpo por 1h em solução piranha (3:1,
H2SO4/H2O2) e lavado de forma abundante com água deionizada.
Para a caracterização por MHCE, a amostra de AuNR foi preparada pingandose 2 μl da suspensão dos nanobastões de ouro (diluída pela metade em água deionizada) sobre
um vidro ultra limpo classe B Nexterion. O vidro ultra limpo é utilizado por possibilitar a
melhor caracterização das amostras, sendo que este possui menor número de bolhas e outras
deformidades em sua estrutura, o que previne a interferência não desejável de espalhamento
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espúrio nas medidas de campo escuro. Já a amostra de GO/AuNR foi preparada por imersão do
vidro ultra limpo na suspensão de GO por 3h, com secagem em fluxo de nitrogênio e
subsequente deposição de gota de 2μl da suspensão de AuNR no filme de GO. Uma lâmina
ultra limpa da Nexterion foi colocada sobre a gota para proteção, sendo a amostra selada com
fita adesiva e esmalte incolor, visando evitar a penetração do óleo da objetiva de imersão
durante a análise.
4.2

MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO

4.2.1 Microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia Raman (SERS)
Para as imagens de MEV, utilizou-se um microscópio de emissão de campo da
marca JEOL, modelo 7200. Já os experimentos de SERS foram realizados em um espectrômetro
Raman confocal (WITec Alpha 300R) com lente objetiva de 50× e um laser de He−Ne em 633
nm, exceto quando indicado. Para a análise da estabilidade temporal, 200 espectros Raman
sequenciais foram gravados a cada 1,16 ± 0,02 s, com tempo de integração de 0,5 s cada,
resultando em um tempo total aproximado de 231s para cada série temporal. A quantificação
da variação temporal dos espectros (blinking) em cada série foi realizada através análise
estatística da variação do valor da integral de cada espectro. Mais especificamente, obteve-se o
desvio padrão (σ) e o valor médio (μ) do valor desta integral na série, e calculou-se o coeficiente
de variação (razão σ/ μ). O desvio padrão do coeficiente de variação obtido em vários
experimentos foi tomado como o erro no valor deste coeficiente.
4.2.2 Microscopia hiperespectral de campo escuro
A caracterização óptica das amostras de AuNR e GO/AuNR também foi
realizada com um sistema de imagens de ultra-alta resolução da CytoViva consistindo de um
arranjo hiperespectral de campo escuro montado em um microscópio Olympus BX51. Este
arranjo permite a resolução espacial do espectro de espalhamento Rayleigh de nanoestruturas
individuais.
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4.2.3 Simulações computacionais
Para estudar a resposta óptica dos AuNRs, simulações numéricas foram
realizadas por colaboradores do Naval Research Laboratory utilizando o método dos elementos
finitos tridimensional implementado no COMSOL Multiphysics 5.1. Os AuNRs (comprimento
= 60 nm, diâmetro = 35 nm) foram modelados por cilindros com arestas suavizadas em vácuo
e em um substrato de SiO2. As simulações foram realizadas para nanobastões isolados e para
dímeros em diferentes configurações, sendo os nanobastões em dímeros separados um do outro
e do substrato por uma distância de 2,2 nm (referente ao CTAB). O índice de refração do ouro,
na faixa 400 – 900 nm, foi extraído da literatura (55). As simulações foram realizadas para os
AuNRs com incidência paralela e perpendicular ao eixo longitudinal dos nanobastões e a
intensificação do campo eletromagnético na superfície das nanoestruturas foi verificada
calculando-se (E/E0)4, onde E é o campo elétrico local e E0 o campo elétrico da luz incidente.
Para comparação com o experimento, o espectro Raman teórico da molécula
RH640 foi obtido pelo Dr. Daniel Grasseschi através de simulações computacionais com base
na teoria do funcional de densidade (DFT). Para o cálculo da geometria no estado fundamental
e do espectro vibracional, utilizou-se a técnica de DFT e o funcional B3LYP62–64 com um
conjunto de bases 6-311G(d). O espectro Raman ressonante foi calculado utilizando-se o
comando CPHF (do inglês, coupled perturbed Hartree-Fock) com excitação para 633 nm. A
assignação do espectro vibracional foi realizada com os softwares Gaussview 05 e Gabedit
2.4.0.
4.3

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS

4.3.1 Caracterização morfológica e óptica (espalhamento Rayleigh)
Conforme mencionado, a geometria das nanoestruturas metálicas é de extrema
importância para aplicações em SERS, dessa forma, a caracterização morfológica dos
nanobastões foi realizada por meio de microscopia eletrônica de varredura. Na Figura 19(a)
observa-se a imagem de MEV de uma amostra contendo apenas AuNRs. Verificam-se
nanobastões com comprimento e diâmetro de aproximadamente 60,1 ± 0,5 nm e 35,0 ± 0,4 nm,
respectivamente, conforme histogramas da Figura 20(a,b). A Figura 19(b) mostra a amostra de
GO/AuNRs, sendo as dimensões dos nanobastões de 59,4 ± 0,5 nm para o comprimento e 33,0
± 0,3 nm para a diâmetro, obtidas através dos histogramas da Figura 20(c,d). Constata-se, assim,
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que as dimensões das nanoestruturas metálicas são equivalentes nos dois casos, o que indica
que a formação do compósito, com o método utilizado, não altera a geometria dos nanobastões.

Figura 19. Imagens de microscopia eletrônica de varredura para as amostras de (a) AuNRs e (b)
GO/AuNRs.

Figura 20. Histogramas para a distribuição do (a) comprimento dos AuNRs, (b) diâmetro dos AuNRs
(145 nanoestruturas analisadas), (c) comprimento dos AuNRs no compósito e (d) diâmetro dos AuNRs
no compósito (237 nanoestruturas analisadas).
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O compósito apresentado na Figura 19(b) apresenta aspecto similar aos
disponíveis na literatura (48,49,56–58), com os AuNRs vistos em ambos os lados das folhas de
GO, indicando boa aderência. A formação do compósito é atribuída à interação eletrostática
entre o GO, negativamente carregado, e carga positiva do cátion (CTA+) na superfície do ouro
(48,49,57,59).
A Figura 21(a) apresenta a imagem de MHCE da amostra de AuNRs, onde é
possível identificar colorações distintas ao longo da amostra. Os espectros de espalhamento
Rayleigh ressonante associados às diferentes colorações são apresentados na Figura 21(b). Os
perfis espectrais e suas relativas posições assemelham-se aos reportados por Funston et al. (60),
e são assignados a AuNRs isolados e a três configurações de dímeros: lado-a-lado, ponta-aponta e T.

Figura 21. Caracterização óptica das amostras de (a,b) AuNRs e (c,d) GO/AuNRs. (a,c) imagens de
microscopia de campo escuro e (b,d) espectros de espalhamento Rayleigh obtidos em posições com
dímeros de AuNRs em diferentes configurações e para um AuNR isolado.
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Funston et al. demonstraram que dímeros na configuração ponta-a-ponta
apresentam as maiores intensidades de espalhamento e o maior deslocamento das ressonâncias
de plásmons para o vermelho comparado a nanobastões isolados, o que está em concordância
com o que foi verificado de forma experimental na Figura 21(b). Os dímeros de nanobastões
dispostos na forma de T também apresentam deslocamento das ressonâncias para o vermelho,
apesar de menor se comparado à configuração ponta-a-ponta, enquanto a configuração lado-alado é a única que proporciona o deslocamento da ressonância para o azul. Com base nestas
comparações, a Figura 21 apresenta os espectros já com a assignação de acordo com Funston
et al. (60).
As tendências de deslocamento da ressonância também foram confirmadas por
meio de simulações numéricas apresentadas nas Figuras 22(a-d), que também mostram as
configurações de AuNR e polarizações da luz analisadas em cada caso. Por simplicidade, o
cálculo foi realizado para a absorbância (e não espalhamento). De acordo com a teoria de Gans,
que é uma extensão da teoria de Mie para geometrias cilíndricas ou achatadas no pólos, a seção
de choque de absorção e de espalhamento devem apresentar o mesmo perfil, com o
espalhamento deslocado apenas alguns nanômetros para o vermelho (61,62). Dessa forma,
verifica-se conforme a condição de aglomeração das nanoestruturas, que as simulações para os
AuNRs apresentam a mesma tendência experimental de deslocamento da ressonância. Deve-se
salientar que a simplificação do modelo utilizado permite boa caracterização das tendências de
deslocamento; entretanto, para que se obtenha valores absolutos para absorbância ou
espalhamento, técnicas adicionais precisariam ser empregadas.
Por meio de análise estatística da imagem de campo escuro da Figura 21(a),
verifica-se que a configuração ponta-a-ponta corresponde ao maior número de ocorrências de
espalhamento detectáveis: 77% dos pontos de espalhamento distinguíveis, o que pode ser
verificado na Tabela 1, onde observa-se também que o perfil T foi o menos observado.

Tabela 1. Análise estatística da incidência das várias configurações de AuNRs na imagem de
MHCE.
Geometria
Contagens
Proporção (%)
Ponta-a-Ponta
Lado-a-Lado
T
Isolado

216
29
14
22

77
10
5
8
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Figura 22. Simulação do espectro de absorbância dos AuNRs para diferentes configurações de
dímeros e para uma partícula isolada. A absorbância média e a absorbância nas polarizações
perpendicular e paralela do campo elétrico da luz incidente estão demonstradas nas curvas preta, azul e
vermelha, respectivamente.

A análise do perfil, das intensidades espectrais e do deslocamento da posição de
pico em relação a uma partícula isolada permite também concluir que a configuração ponta-aponta corresponde às colorações amarela, vermelha e laranja na imagem de campo escuro. Os
espectros e as colorações podem ser observados na Figura 23, sendo que a posição de pico do
espalhamento varia ligeiramente como consequência de diferenças no tamanho das
nanoestruturas e na distância entre elas.
Já a observação da imagem de MHCE para a amostra de GO/AuNRs na Figura
21(c) indica altos níveis de espalhamento das bordas e dobras dos flocos de GO, quase
saturando a imagem. Entretanto, os pontos coloridos associados aos AuNRs ainda são visíveis.
De fato, devido ao intenso espalhamento do GO, a intensidade de iluminação foi reduzida em
50% nestas medidas para que se evitasse a saturação da câmera. Portanto, a menor razão sinalruído no espectro de espalhamento da Figura 21(d) das amostras de GO/AuNRs provém da
menor intensidade de iluminação em conjunto com a interferência do espalhamento no GO.
Dessa forma, o espectro de um nanobastão isolado não pode ser distinguido do ruído no
compósito, mas a comparação direta das intensidades de espalhamento das amostras de AuNRs
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e GO/AuNRs indica intensificação de campo por efeitos plasmônicos similar em ambos os
casos.

Figura 23. Espectro de espalhamento Rayleigh para a configuração ponta-a-ponta das amostras

de AuNRs. As linhas sólidas verticais referem-se aos comprimentos de onda utilizados na
reconstrução das imagens RGB. Portanto, as partículas amarelas possuem maior contribuição
do componente verde da imagem (549 nm); as partículas vermelhas do componente vermelho
(645 nm); e as laranja apresentam contribuição de ambos os componentes. A componente azul
(450 nm) contribui da mesma forma para os três tipos de configuração.
Além da imagem de MEV na amostra de GO/AuNRs, o espectro de
espalhamento da Figura 21(d), com as três configurações dos dímeros ainda detectáveis, indica
que o GO não altera a condição de aglomeração das nanoestruturas no nanocompósito. Além
disso, o deslocamento da ressonância de plásmons para o vermelho no compósito em relação
aos AuNRs, relaciona-se à mudança da constante dielétrica no entorno das nanoestuturas
(63,64), o que é outro forte indício da formação do compósito, sendo a distância entre o GO e
os AuNRs de alguns poucos nanômetros (48).
A formação do compósito também pode ser confirmada pelo fato de que, durante
a obtenção das imagens de campo escuro, na amostra de AuNRs foi possível observar algumas
partículas em movimento Browniano, ou seja, livres do substrato. Em contrapartida, na amostra
de GO/AuNRs não observaram-se partículas em movimento, mesmo com a análise realizada
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antes da completa secagem da suspensão de AuNRs, o que indica a adsorção dos nanobastões
na superfície do GO.
4.3.2 Espectro SERS e estabilidade temporal
A caracterização do espectro SERS e de sua estabilidade temporal também foi
realizada para amostras de AuNR e GO/AuNR. Neste caso, a linha de laser de 633 nm foi
utilizada, já que esta localiza-se próximo ao pico da ressonância de plásmons dos dímeros
ponta-a-ponta (ver Figura 21). Verificou-se que o espectro das amostras de AuNRs
apresentavam intensa instabilidade temporal (blinking), o que fazia com que a caracterização
do espectro não fosse fácil, visto que a inesperada intensificação, desaparecimento ou
alargamento das bandas dificulta o processo.
A Figura 24 ilustra um espectro obtido em uma das amostras de AuNRs,
adquirido com um longo tempo de integração (200 s; potência do laser: 70 μW) para que uma
boa média dos espectros intermitentes fosse conseguida. O espectro resultante foi normalizado
pelo pico significativo mais intenso, e a linha base (background) elevada não foi removida por
estar relacionada ao efeito de blinking (8,28,29).

Figura 24. Espectro SERS da amostra de AuNRs com 200 s de tempo de integração e excitação em
633 nm. Os asteriscos pretos indicam modos assignados ao CTAB e o vermelho designa o modo de
estiramento referente a ligação Au-Br.
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A comparação com o espectro Raman do pó de CTAB foi realizada, e os picos
marcados com um asterisco referem-se às assignações que puderam ser confirmadas, conforme
pode ser verificado na Tabela A1 do apêndice. O pico em 179 cm-1 (asterisco vermelho) referese ao modo de estiramento Au-Br, o que indica uma ligação química entre o CTAB e os AuNRs.
Confirma-se, portanto, por meio da boa quantidade de picos assignados que o espectro SERS
detectado como blinking na amostra de AuNRs provém do CTAB.
As Figuras 25(a) e (b) mostram sequências de 200 espectros Raman gravados a
cada 1,16 ± 0,02 s, com tempo de integração de 0,5 s cada (séries temporais) para as amostras
de AuNRs e GO/AuNRs. Cada série foi normalizada pelo pico de maior intensidade na série, e
as potências usadas foram 0,21 e 0,34mW, respectivamente. Fica evidente na Figura 25(a) que
a amostra de AuNRs apresenta intenso blinking; por outro lado, o espectro da amostra de
GO/AuNRs permanece estável ao longo do tempo. Pode-se identificar na Figura 25(b) as
bandas D e G características do GO em 1335 e 1595 cm-1, respectivamente, e a banda referente
ao modo de estiramento Au-Br em 179 cm-1, sendo que as outras bandas do CTAB não
aparecem.

Figura 25. Série temporal do espetro SERS para as amostras de (a) AuNRs e (b) GO/AuNRs.

O GO é conhecido pela sua habilidade de adsorver moléculas de cadeia longa
(65). De fato, sabe-se que o CTAB deposita-se na superfície do GO através de forças de van
der Waals com as cadeias de hidrocarbonetos do CTAB ou por atração eletrostática entre a
superfície negativa do GO e a parte catiônica do CTAB (59,66). Postula-se, portanto, que a
parte CTA+ é eletrostaticamente atraída pelo GO, desprendendo-se dos AuNRs, enquanto o
brometo, com maior afinidade pelo ouro, permanece na superfície deste (67). A presença do
brometo deve ajudar a manter inalterada a forma dos AuNRs no compósito (63), o que indica,
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portanto, que as propriedades plasmônicas das nanoestruturas são preservadas. Já a ausência
das bandas do CTA+ indica sua remoção dos hot spots na superfície dos AuNRs, como
consequência da interação com o GO.
Verifica-se que o fenômeno de blinking das amostras de AuNRs na Figura 25(a),
assim como o pico Au-Br também observado no compósito, Figura 25(b), ocorrem somente
com a excitação das nanoestruturas em 633 nm. Fora de ressonância (laser de excitação em 488
nm), somente as bandas do substrato (Si) e do GO são observadas nas amostras de AuNRs e
GO/AuNRs. A Figura 26 mostra os espectros obtidos para excitações em 488, 532 e 633 nm
em um mesmo ponto de uma amostra de GO/AuNRs. Verifica-se que o pico da ligação Au-Br
é observado somente em ressonância.

Figura 26. Espectros de um mesmo ponto da amostra de GO/AuNR com excitação em 488 nm
(0,394mW; azul), 532 nm (0,419mW; verde) e 633 nm (0,605mW; vermelho). Os espectros foram
adquiridos com 1 s de tempo de integração e 10 acumulações.

Dessa forma, a intensificação ressonante do pico Au-Br em 633 nm é uma forte
evidência da presença dos AuNRs na superfície do GO. Em 532 nm, apesar de ainda em
ressonância plasmônica com os AuNRs, a parte imaginária da constante dielétrica do ouro é
muito alta, o que gera reabsorção dos fótons espalhados (19,68) e, como consequência, o efeito
SERS é pouco significativo. Assim, os espectros observados em 488 e 532 nm são similares.
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O blinking observado em cada tipo de amostra foi então quantificado pelo
coeficiente de variação (CV) da integral do espectro SERS de cada série temporal, com os
resultados apresentados na Tabela 2. Verifica-se que enquanto o CV é de 22,0 ± 4,0% na
amostra de AuNRs, este é reduzido para 4,0 ± 0,5% na amostra de GO/AuNRs, o que representa
uma melhoria de estabilidade por um fator de 5,5 no compósito. Portanto, verifica-se que o GO
ajuda de forma significativa a suprimir as oscilações espectrais, o que pode facilitar
significativamente a detecção das moléculas de um analito (seção 4.4).

Tabela 2. Coeficiente de variação do espectro SERS para diferentes amostras.
Amostra
Coeficiente de Variação (%)
AuNRs

22,0 ± 4,0

GO/AuNRs

4,0 ± 0,5

AuNRs/RH640

30,0 ± 9,0

GO/AuNRs/RH640

7,0 ± 1,0

Conforme mencionado nas seções 2.3.2 e 3.5, atribui-se o fenômeno de blinking
aos altos fatores de intensificação do campo em conjunto com a dinâmica molecular na
superfície da nanoestrutura, o que ainda pode estar relacionados a aspectos como a temperatura
local e as interações intermoleculares. O fator de intensificação obtido por meio das simulações
eletromagnéticas para os AuNRs isolados e para os dímeros varia entre 106 e 108, sendo
suficiente para admitir a detecção das moléculas de CTAB no hot spot.
Dessa forma, pode-se concluir que o blinking é causado pela dinâmica do CTAB
nos hot spots, e o mecanismo de estabilização do sinal relaciona-se, portanto, à remoção do
CTA+ dos hot spots através da interação com o GO. Neste caso, o aquecimento global induzido
pelo laser pode ser descartado, já que não há mudanças significativas no CV com a variação de
duas ordens de magnitude da potência do laser, conforme Figura 27. Entretanto, a dinâmica do
CTAB ainda pode ser alterada pelo aquecimento local das nanoestruturas relacionado à
excitação/absorção plasmônica, sendo a quantificação deste de difícil realização (9,69).

54

Figura 27. Coeficiente de variação em função da potência de incidência do laser para a amostra de
AuNRs (vermelho) e GO/AuNRs (azul).

4.4

NANOCOMPÓSITO COMO SUBSTRATO PARA SERS
Considerando que o GO inibe o blinking provindo da molécula de CTAB, o

nanocompósito é proposto como um substrato de estabilidade superior para SERS. Para
demonstração de princípio, foram conduzidos experimentos utilizando a Rodamina 640
(RH640) como molécula de prova. Na Figura 28(a), pode-se ver a comparação entre um
espectro experimental da amostra de GO/AuNRs/RH640 (concentração de Rodamina de 10-6
M) e o espectro Raman ressonante teórico da RH640 calculado por DFT pelo Dr. Daniel
Grasseschi, para a excitação em 633 nm.
Existe boa correspondência entre os dois espectros, o que também pode ser
verificado pela assignação das bandas na Tabela A2 do apêndice. No entanto, diferentes
conformações das moléculas em relação à superfície do ouro (Figura 28(b)) promovem
características espectrais diferentes. As simulações, por outro lado, foram realizadas
desconsiderando-se a interação da molécula com o ouro. Assim, discrepâncias entre simulação
e experimento são atribuídas a esse fato. Deve-se ressaltar, ainda, que a detecção de RH640
pura não é possível devido à forte luminescência da molécula, que encobre o espectro Raman,
sendo o GO e os AuNRs, essenciais na supressão da interferência. Já as bandas do GO e do
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CTAB não interferem na detecção da RH640, já que as bandas do GO são consideravelmente
mais largas e o modo atribuído ao estiramento Au-Br está distante da região de interesse.

Figura 28. (a) Comparação entre o espectro Raman ressonante teórico obtido por simulações
numéricas com DFT (vermelho) e o espectro experimental para a molécula de Rodamina no compósito
com a excitação em 633 nm (preto). Ambos os espectros foram normalizados pelo maior pico e o
asterisco vermelho indica o modo de estiramento Au-Br. (b) Representação das diferentes geometrias
de adsorção da Rodamina na superfície do ouro.

Em 633 nm, verifica-se uma condição de pré-ressonância com a transição π→π*
da Rodamina 640, envolvendo os orbitais π do xanteno e do benzeno. A excitação dessa
transição proporciona uma intensificação adicional de 102 aos modos normais de vibração,
estimada por DFT, o que produz as altas intensidades dos modos em 1617, 1466, 1440 e
1317cm-1 no espectro teórico da Figura 28(a). De fato, pode-se verificar na Figura 29, que para
o espectro teórico calculado com excitação em 1064 nm, estes mesmos modos não são
intensificados, confirmando a contribuição da ressonância eletrônica em 633 nm. No espectro
experimental, portanto, acredita-se que os modos observados em 1610, 1470 e 1450 cm-1 são
intensificados pelo efeito Raman ressonante.
Espera-se fraca interação entre a RH640 e os átomos de ouro devido à natureza
de base dura dos grupos carboxila e furila e ao impedimento estérico dos átomos de nitrogênio
no anel xanteno. A observação experimental do modo de estiramento Au-Br em 179 cm-1, na
Figura 28(a) é evidência da presença do brometo na superfície do ouro, mesmo após a adição
de RH640. Portanto, efeitos de intensificação relacionados a troca de carga entre os AuNRs e a
molécula de prova não são esperados; ou seja, o efeito químico do SERS é desprezível entre a
molécula e os átomos de ouro. Portanto, considera-se o Raman ressonante e o efeito
eletromagnético de intensificação do SERS como os principais mecanismos associados ao forte
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sinal experimental, que em conjunto contribuem para um fator de intensificação total estimado
em 108 – 1010.

Figura 29. Espectro teórico da molécula de Rodamina 640 calculado por DFT. Espectro vermelho:
excitação ressonante em 633 nm; espectro preto: excitação não ressonante em 1064 nm.

Para os níveis de intensificação apresentados, portanto, a detecção a nível de
uma única molécula é considerada possível. Para que se confirmasse a sensibilidade do
compósito, experimentos adicionais foram realizados para concentrações de RH640 mais
baixas. Os espectros obtidos com concentrações de 10-6, 10-8 e 10-10 M são mostrados na Figura
30 (todos normalizados pelo pico significativo mais intenso). Pode-se verificar que as bandas
da RH640 são claramente distinguíveis, mesmo para concentrações 4 ordens de magnitude
inferiores do que a utilizada no experimento da Figura 28(a), o que é considerado, de forma
estatística, abaixo do limiar de detecção de moléculas únicas.
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Figura 30. Espectros SERS de Rodamina 640 em diferentes concentrações utilizando o
nanocompósito. Todos os espectros foram obtidos com uma potência do laser de 0,15 mW.

Os altos fatores de intensificação apresentados, entretanto, potencialmente
amplificariam o blinking. Como pode-se observar na Figura 31(a) e na Tabela 2, a adição de
RH640 (10-6 M) a uma amostra de AuNRs de fato parece aumentar ainda mais as oscilações,
mesmo que as diferenças nos valores de CV nos casos AuNR e AuNR/RH640 estejam dentro
dos erros estimados. Este aumento está possivelmente ligado à dinâmica de adsorção/dessorção
de ambas as moléculas (RH640 e CTAB) nos hot spots, visto que picos atribuíveis às duas
podem ser observados ao longo de uma série temporal.

Figura 31. Séries temporais dos espectros SERS para as amostras de (a) AuNRs/RH640 e (b)
GO/AuNRs/RH640.
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Em contrapartida, a detecção da Rodamina apresenta características muito mais
estáveis quando no substrato de GO/AuNRs, conforme Figura 31(b) e Tabela 2. Em particular,
confirma-se na Tabela 2 que o CV quando há Rodamina no compósito é ao menos 4x inferior
do que no substrato de AuNRs e somente duas vezes maior do que o CV do nanocompósito
sozinho. A análise temporal também foi realizada para amostras do nanocompósito com as
concentrações de Rodamina de 10-8 M e 10-10 M, onde detecção sem interferência de blinking
também foi confirmada.
Alta sensibilidade e estabilidade simultâneas em um substrato SERS são
consideradas de difícil obtenção, sendo, portanto, a grande vantagem do nanocompósito
apresentado. No caso da Rodamina, acredita-se que os AuNRs no compósito, com carga
negativa devido à adsorção dos íons de Br-, atraem as moléculas de RH640 com carga positiva,
gerando o intenso e estável sinal de SERS observado. De fato, Hu et al. (48) confirmaram que
somente o SERS de moléculas catiônicas é observado, não se verificando intensificação no
espectro de moléculas aniônicas em um substrato de GO/AuNRs, sustentando esta
possibilidade.
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5

FIBRAS ÓPTICAS ESPECIAIS E MICROCAPILARES
PARASENSORIAMENTO OPTOFLUÍDICO
A optofluídica refere-se à área de pesquisa que propõe a união da óptica e da

microfluídica para integração e manipulação de propriedades ópticas em sistemas fluídicos a
escalas micrométricas (70–73). Esta manipulação proporciona inúmeras novas funcionalidades
a microssistemas e facilita o controle de pequenas quantidades de líquidos ou gases e sua
interação com a luz.
Neste contexto e visando à maior interação de um meio microfluídico com a luz,
o desenvolvimento e utilização de fibras ópticas especiais que consistem em estruturas com
buracos de ar, ou capilares, em sua seção transversal permite a redução volumétrica dos canais
fluídicos e maior comprimento de interação entre luz e o fluido analisado. Os capilares que
correm por todo o comprimento destas fibras podem ser preenchidos com líquidos ou gases,
viabilizando, assim, aplicações em diversas áreas, dentre as quais: biomédica e de saúde (71,74–
76), energia e agricultura (73).
Este capítulo, portanto, apresenta uma revisão teórica sobre fibras ópticas e
introduz a literatura referente à utilização das fibras ópticas especiais e microcapilares para
optofluídica, com foco na utilização destas para aplicações de sensoriamento e SERS. Depois
desta revisão, são apresentados os resultados experimentais obtidos com o recobrimento das
paredes internas de microcapilares com o nanocompósito apresentado no capítulo anterior.

5.1

FIBRAS ÓPTICAS, FIBRAS ÓPTICAS ESPECIAIS E MICROCAPILARES
A fabricação das primeiras fibras ópticas ocorreu na década de 1920; entretanto,

o desenvolvimento tecnológico mais efetivo ocorreu apenas a partir de 1970, quando avanços
permitiram o desenvolvimento de fibras de baixa perda (77,78), que viabilizaram sua utilização
como meio guiado para a transmissão de informações em sistemas de comunicação. A enorme
e crescente demanda por capacidade de transmissão, por sua vez, alavancou novamente as
pesquisas na área por volta da década de 2000, possibilitando o desenvolvimento de fibras
ópticas especiais que passaram a ser utilizadas em diversas áreas além das telecomunicações.
A fibra óptica tradicional é composta de material dielétrico, na maioria das vezes
a sílica, e possui geometria cilíndrica de dimensões microscópicas (79). Apresenta uma
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estrutura básica núcleo/casca, conforme Figura 32, sendo a região central o núcleo. O núcleo é
na maioria das vezes composto de sílica dopada, o que confere-lhe índice de refração maior do
que o da casca, normalmente de sílica pura, permitindo a propagação da luz pelo núcleo através
do mecanismo de reflexão interna total, ou, em inglês, total internal reflection (TIR) (77,79).

Figura 32. Estrutura básica de uma fibra óptica, sendo n1 e n2 os índices de refração do núcleo e da
casca, respectivamente, com n1 > n2.
Adaptado das referências (9).

Dentre as fibras ópticas especiais, as fibras de cristal fotônico, ou, em inglês,
Photonic Crystal Fibers (PCFs), possuem estrutura diferente da fibra óptica convencional. As
PCFs apresentam uma casca microestruturada com uma matriz de dutos de ar, ou
microcapilares, arranjados de forma periódica na seção transversal e correndo ao longo do eixo
longitudinal da fibra. Essa microestrutura, com alguns exemplos apresentados na Figura 33,
pode ser fabricada através do empilhamento de bastões sólidos e tubos ocos de sílica com
dimensões transversais milimétricas, que em seguida são amolecidos através de aquecimento e
puxados para que suas dimensões sejam reduzidas, conforme Figura 34. Escolhendo-se as
proporções geométricas entre os diferentes bastões e tubos, é possível se ajustar os parâmetros
finais da PCF, tais como como os diâmetros do núcleo e dos buracos da casca, assim como a
periodicidade da casca, o que atribui características ópticas únicas às PCFs, dentre as quais:
operação monomodo em uma vasta faixa de frequências, não linearidade ajustável e alta
birrefringência (81).
Podemos dividir as PCFs em dois tipos principais, conforme o mecanismo
responsável pelo confinamento da luz ao núcleo e, portanto, pela propagação: fibras que guiam
por TIR, geralmente com buracos na casca e núcleo sólido, Figura 33(a,c), e as fibras que guiam
por bandgap fotônico, dentre as quais algumas fibras de núcleo oco, Figura 33(b,d). No
primeiro caso, o núcleo das fibras não costuma ser dopado como nas fibras convencionais, e o
mecanismo de TIR ocorre devido ao índice de refração efetivo da casca ser menor que o do
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núcleo em decorrência do ar presente nos buracos da microestrutura. Assim, o índice de refração
efetivo da microestrutura consiste em uma proporção entre os índices do ar (n ≈ 1,00) e da sílica
(n ≈ 1,45), sendo a TIR possível. Já o bandgap fotônico consiste em uma faixa espectral na qual
a luz é proibida de atravessar a casca e, portanto, permanece confinada ao núcleo. Este efeito é
criado quando múltiplas reflexões da luz nas paredes dos buracos de ar da microestrutura geram
interferência destrutiva para a luz deixando o núcleo.
Outra possibilidade para as fibras com núcleo oco refere-se ao preenchimento de
um ou mais dos canais de sua estrutura com líquidos de índice de refração maior que o índice
efetivo da casca microestruturada, permitindo, assim, guiamento também pelo mecanismo de
TIR e a produção de fibras optofluídicas (82).

Figura 33. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da seção transversal, (a) e (b), e imagens
de microscopia óptica da seção longitudinal, (c) e (d), de fibras de cristal fotônico com núcleo sólido,
(a) e (c), e com núcleo oco, (b) e (d).
Adaptado da referência (83).
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Figura 34. Esquema do processo de fabricação de uma fibra PCF.
Adaptado da referência (84).

Uma estrutura microfluídica mais simples do que a das PCFs, é o das fibras
capilares, ou simplesmente microcapilares, com apenas um buraco central de ar circundado por
uma estrutura cilíndrica de sílica. Os buracos geralmente variam de 3μm a 80 μm de diâmetro
o que possibilita o fácil preenchimento destes canais com líquidos ou gases. Entretanto, como
o guiamento de luz nos microcapilares restringe-se a situações específicas, abordadas a seguir,
estes são mais amplamente utilizados para outras aplicações microfluídicas, como a eletroforese
capilar (85). Na eletroforese capilar, utiliza-se um campo elétrico para a separação de
compostos ionizáveis, sendo que os microcapilares oferecem vantagens principalmente devido
à sua geometria, que possibilita boa dissipação de calor gerado pela passagem de corrente
elétrica. Além disso, são utilizadas pequenas quantidades de amostra restritas ao volume do
capilar, o que possibilita análise em fluxo contínuo.
De forma geral, microcapilares são capazes de confinar a luz, e atuar como guias
de onda, em três situações. A primeira refere-se a estruturas de núcleo líquido com índice de
refração maior que o da sílica e, assim, o guiamento ocorre pelo mecanismo de TIR. A segunda
refere-se ao guiamento pelas paredes do capilar, com somente o campo evanescente da luz
penetrando o buraco de ar (86). A terceira situação corresponde ao guiamento conhecido como
ARROW, em inglês, antiresonant reflecting optical waveguide, no qual interferência entre as
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reflexões nas interfaces buraco-casca e casca-exterior ajudam a manter certa intensidade de luz
no buraco, mesmo sem TIR no núcleo. Para o último caso, especialmente, a espessura da casca
de sílica é de extrema importância, sendo que a transmissão de luz nos microcapilares melhora
a medida que a espessura da casca é reduzida (87). Em todos os casos, as fibras capilares, além
das PCFs, apresentam propriedades interessantes para aplicações em sensoriamento
optofluídico, o que será detalhado a seguir.

5.2

PCFS E MICROCAPILARES PARA APLICAÇÕES EM SENSORIAMENTO
PCFs e microcapilares possuem orifícios com seções transversais micrométricas,

o que faz com que pequenos volumes de amostra sejam suficientes para preencher longos
comprimentos, viabilizando, assim, grandes comprimentos de interação luz-amostra. Também
apresentam robustez mecânica suficiente para suportar diversas etapas nos processos de
preenchimento dos dutos de ar e bom custo benefício, se comparadas a substratos optofluídicos
planares (74), além de permitirem fácil integração a outros dispositivos ópticos (74). Dessa
forma, as PCFs e microcapilares passaram a ser testados para sensoriamento óptico e em
aplicações de SERS, possibilitando a detecção de analitos a baixíssimas concentrações, se
comparadas a outros tipos de substratos, como chips optofluídicos e substratos SERS
convencionais em sua forma plana.
Amezcua-Correa et al. (74), por exemplo, propuseram uma fibra de núcleo
sólido rodeado por 168 buracos funcionalizados com nanopartículas de prata para a detecção
de benzenotiol através de SERS. Além das propriedades plasmônicas das nanopartículas, a
estrutura aproveitava o maior comprimento de interação luz/material na detecção da molécula
de prova. As fibras eram preparadas com o preenchimento dos buracos com um complexo
precursor de prata em heptano, por um método de alta pressão (17MPa) que permitia o
escoamento da solução no interior da fibra, mantida sob aquecimento a 200°C.
O heptano, portanto, era utilizado como solvente orgânico no preenchimento e
empregado na deposição do complexo de prata que, por meio de redução térmica, consolidava
a deposição controlada das nanopartículas nos buracos da PCF. Durante os primeiros minutos
com a fibra preenchida sob fluxo contínuo e aquecimento, ocorria a deposição das
nanopartículas nas paredes internas da fibra, sendo que estas nanoestruturas serviam como
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pontos de nucleação permitindo a formação de filmes que revestiam por completo os capilares
da fibra.
A concentração e o tempo de escoamento do complexo precursor de prata ao
longo dos dutos da PCF definiam a espessura da camada de nanopartículas no interior dos
capilares, conforme Figura 35 (a-d). O mesmo solvente utilizado na preparação do precursor de
prata era utilizado em fluxo contínuo para a remoção de partículas mal aderidas e, caso
necessário, CO2 era aplicado garantindo a uniformidade da deposição. O processo foi realizado
para fibras de 10 cm de comprimento e a parte central apresentava os melhores resultados,
sendo esse trecho clivado em pedaços de 15mm, de onde obtinham-se os substratos SERS.
A escolha do benzenotiol como molécula de prova se dava devido à sua forte
afinidade por superfícies metálicas e características Raman distintas e bem definidas. Uma
solução de 1 mM de benzenotiol em etanol foi utilizada e após a evaporação do solvente, os
buracos da fibra eram lavados por 30min com etanol. As medidas eram realizadas com
excitação óptica em 785nm de um laser de diodo com 20mW de potência, utilizando uma
objetiva de 20X, o que produzia um ponto focal de ≈5μm de diâmetro. O espalhamento Raman
era analisado por meio da mesma objetiva utilizada para a incidência da luz na PCF, resultando
nos espectros SERS apresentados na Figura 35(f), com cores correspondentes às posições
demarcadas na microestrutura da Figura 35(e). O espectro da molécula de prova era detectado
para incidência de luz em todas as posições da fibra testadas e apresentava, de forma clara, os
principais modos vibracionais do benzenotiol, segundo os autores (74).
Han et al. (75) também utilizaram PCFs em experimentos de SERS. As fibras
foram preparadas através da funcionalização das paredes internas dos buracos com hidrocloreto
de poliamida, o que servia como âncora para a anexação de nanopartículas de prata. Foram
utilizados dois tipos de PCFs: de núcleo sólido e de núcleo oco. Na PCF de núcleo oco, os
buracos secundários da microestrutura foram inicialmente bloqueados e somente o núcleo era
funcionalizado. Após a funcionalização, uma suspensão de nanopartículas de prata com
tamanho aproximado de 35±5nm e sintetizadas por um método de Lee e Meisel modificado,
era introduzida na fibra. Cada etapa de preenchimento era realizada aplicando-se pressão
diferencial de 200psi entre a saída e entrada da fibra, esta imersa em uma das suspensões
utilizadas, sendo que, após cada etapa de preenchimento, as fibras eram lavadas de forma
abundante com água Milli-Q. As amostras possuiam entre 25cm e 30cm de comprimento de
fibra.
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Figura 35. Imagens de microscopia eletrônica de varredura para variados perfis de deposição de
nanopartículas de prata e parâmetros experimentais distintos. (a) Tempo de deposição: 0,5h,
concentração do precursor: 5mg/ml; escala 1μm; (b) tempo de deposição: 0,5h, concentração
precursor: 10mg/ml; escala 1μm; (c) tempo de deposição: 2h, concentração precursor: 10mg/ml; escala
2μm (20μm no inset); (d) tempo de deposição: 3h, concentração precursor: 15mg/ml; escala 2μm. (e)
Imagem de microscopia eletrônica da PCF, indicando os pontos nos quais medidas Raman foram
realizadas (inset). (f) Espectro SERS do benzenethiol sendo as corres correspondentes aos pontos do
inset da figura (e).
Adaptado da referência (74).

A densidade superficial de recobrimento das paredes internas dos buracos com
as nanoestruturas metálicas afetava diretamente a propagação da luz e o sinal SERS coletado.
Como a intensidade Raman é um compromisso entre o ganho Raman/SERS e a perda de sinal
induzida pela atenuação óptica ao longo do comprimento da fibra, o experimento foi otimizado
para fibras recobertas com densidade inferior a 0,5 partícula/μm2. As PCFs foram preenchidas
com diferentes concentrações de Rodamina 6G em água Milli-Q e o espectro SERS coletado
no modo de transmissão, para uma excitação em 632,8nm, conforme apresentado nas Figuras
36(a,b).
Apesar de interferência do sinal Raman da sílica e da água, o que pode ser
observado nas Figuras 36(a) e 36(b) para as PCFs de núcleo sólido e núcleo oco,
respectivamente, o espectro da Rodamina 6G é detectado para diversas concentrações, até um
limite inferior de 10-7M. Dessa forma, os autores (75) propõem as PCFs como plataformas
optofluídicas de baixo custo para SERS a partir da otimização do ganho Raman e perdas ópticas
acumulados por unidade de comprimento.
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Figura 36. Espectros SERS para diferentes concentrações de Rodamina 6G em PCF de 20cm de
comprimento recoberta com nanopartículas de prata. (a) Espectros obtido em uma PCF de núcleo
sólido, com densidade de recobrimento de 0,1 partícula/μm2; (b) espectros obtidos com uma PCF de
núcleo oco, com densidade de recobrimento de 0,2 partícula/μm2.
Adaptado da referência (75).

Yan et al. (88), por sua vez, utilizaram uma PCF de núcleo oco com os buracos
da microestrutura recobertos com nanopartículas de ouro para a detecção da molécula de
Rodamina B. O buraco central de 8µm não foi recoberto, somente os capilares na casca da
microestrutura, de 2,5µm de diâmetro cada. Para a funcionalização, fibras de 5cm foram
mantidas sob fluxo de uma suspensão de nanopartículas estabilizadas com hexadecil trimetil
brometo de amônio, utilizado pela afinidade oposta de cargas com a sílica, durante 5min e secas
a 60°C por 2h, o que foi seguido pelo preenchimento com Rodamina B e evaporação da água a
60°C por 30min.
As análises de SERS demonstraram a detecção de Rodamina B com
concentração de 10-5M com excitação em 632,8nm e objetiva de 50X. Os autores verificaram
que a utilização de PCFs como plataforma para SERS auxilia na maior interação da luz com
diversos hot spots plasmônicos ao longo do comprimento da fibra, em comparação a um
substrato plano. Entretanto, a atenuação óptica ao longo da fibra e propriedades de guiamento
da luz precisam ser otimizados. Por meio de simulação dos perfis dos modos de propagação da
luz, os autores concluíram que uma PCF com tamanho de buraco de 2,8µm de diâmetro, ao
invés de 2,5µm, e de dimensões do núcleo de 7,4µm, apresentaria melhor desempenho.
Além de SERS, outras aplicações de sensoriamento também podem beneficiarse da utilização de PCFs. Smolka et al. (76) demonstraram a utilização e comparação de PCFs
de núcleo sólido e oco na medição da absorção e fluorescência de Rodamina 6G. Fibras de
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10cm de comprimento foram utilizadas. Um dos parâmetros essenciais para a sensibilidade dos
dispositivos à fibra, é a fração do campo elétrico da luz que se superpõe aos materiais em
análise. Dessa forma, os autores comprovaram melhores resultados para as fibras de núcleo oco
preenchidas de forma seletiva, que apresentam excelente interação da luz com as moléculas
propostas.
A detecção de Rodamina 6G foi realizada para concentração mínima de 10-10M
excitada em 514nm com 2μW de potência, sendo que para concentrações inferiores um
background proveniente da fibra atrapalhava na detecção. Os autores supõem que a
interferência provenha de impurezas adquiridas pela sílica durante o processo de fabricação, já
que fibras não preenchidas apresentavam o mesmo background. Ainda assim, a detecção de
Rodamina era realizada para concentrações baixíssimas e os autores sugerem o uso de um
processo de fabricação mais limpo para que melhores resultados sejam obtidos.
Liu et al. (89), por sua vez, propuseram microcapilares de sílica revestidos com
uma matriz alinhada de nanofios de prata como um substrato SERS reutilizável. Uma suspensão
de nanofios, previamente sintetizada, foi introduzida nos microcapilares com um fluxo de
800μL/min com seringa presa à fibra por politetrafluoretilene (PTFE). Os microcapilares foram
então, lavados com 1ml de etanol e secos por 4h a 37°C. O revestimento ordenado dos filmes
de prata dependia da concentração da suspensão de nanofios e do fluxo de preenchimento.
Dessa forma, os capilares revestidos com os filmes de nanofios de prata foram submersos em
uma suspensão de Rodamina 6G (10-6M) e 4-MBA (10-3M), previamente misturados,
introduzidos no buraco da fibra e secos em estufa a 60°C para evaporação do etanol da
suspensão.
As amostras recobertas com os nanofios e a suspensão com as moléculas de
prova (Rodamina e 4-MBA), foram então, utilizadas nas análises SERS. Os autores utilizaram
excitação em 514nm de um laser de Ar+. A comparação dos microcapilares como substratos
SERS era realizada com filmes planos de nanofios de prata preparados pela técnica de
Langmuir-Blodgett, de onde verificou-se melhor desempenho SERS com os capilares. Além
disso, os autores constataram que após a lavagem dos buracos dos capilares com ácido
clorídrico e etanol, o sinal das moléculas de prova não era mais detectável, o que tornava os
capilares revestidos com os filmes de nanofios reaproveitáveis por até 8 ciclos de medidas.
Além do preenchimento de PCFs e fibras capilares com nanoestruturas
metálicas, alguns trabalhos já reportaram o recobrimento de fibras com materiais
bidimensionais. Suarez et al. (90), por exemplo, demonstraram o preenchimento seletivo de
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buracos de PCFs e capilares com óxido de grafeno. Nesse caso, uma dispersão de GO em água
foi mantida por 5h em banho de ultrassom e filtrada, o que evitou aglomerados e flocos de GO
com dimensões que pudessem entupir os buracos.
As fibras eram preenchidas com a dispersão e em seguida aquecidas (≈ 200°C)
de forma localizada, das pontas para o centro das fibras para evaporação da água. Esta técnica
de secagem proporcionava a criação de uma camada contínua de GO revestindo o interior das
fibras, como confirmado através de mapas Raman das bandas D e G do GO, para uma excitação
em 532nm. Suarez et al. (90) também demonstraram a redução do filme de GO no interior das
fibras quando este era submetido a pequeno fluxo de nitrogênio, enquanto a fibra era novamente
aquecida de forma localizada. A redução de GO para óxido de grafeno reduzido (rGO) foi então
confirmada por espectroscopia Raman.
Os autores (90) propuseram a utilização das fibras revestidas com GO e rGO
para diversas aplicações em óptica, como absorvedores saturáveis em lasers a fibra e conversão
de frequência. Além disso, fibras polarizadoras podem, a princípio, ser criadas com o
recobrimento seletivo de alguns dos buracos das PCFs. Algumas dessas aplicações já foram
demonstradas de forma experimental por outros autores. Liu et al. (91), por exemplo,
demonstraram o mode-locking passivo de um laser a fibra, baseado na absorção saturável obtida
em uma PCF de núcleo oco preenchida com óxido de grafeno. Lin et al. (92) também
observaram mode-locking, mas com uma PCF preenchida com nanopartículas de grafeno. Ruan
et al (93)., por sua vez, propuseram PCFs revestidas com rGO condutivo para aplicações em
optoeletrônica.
Microcapilares recobertos com GO também já foram demonstrados para
aplicações em outras áreas, além da óptica. Quishu et al. (94), por exemplo, utilizaram, para
cromatografia, um microcapilar de sílica com 200µm de diâmetro interno recoberto com óxido
de grafeno. A superfície interna do capilar era inicialmente funcionalizada com 1ml de 3AMDS em tolueno para melhor aderência da suspensão de GO, conforme Figura 37. Após o
preenchimento com GO, o capilar era aquecido a 100°C por 4h sob fluxo de nitrogênio, para
evaporação da água. Estima-se que a espessura mínima do recobrimento das paredes dos
buracos do capilar com GO seja de 10nm.
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Figura 37. Diagrama do processo de fabricação e preenchimento dos capilares com óxido de grafeno
para cromatografia.
Adaptado da referência (94).

As análises realizadas com os capilares revestidos com GO demonstraram a
separação de diversos compostos orgânicos. Testes também foram realizados para o capilar
funcionalizado e puro, indicando que o 3-AMDS ou a coluna de sílica sozinhos não auxiliam
na separação dos compostos, sendo o recobrimento com GO essencial para o processo. As
mesmas fibras foram utilizadas 50 vezes consecutivas na separação dos materiais, sem perda
de resultados, o que indica boa estabilidade e reprodutibilidade da técnica.
Dessa forma, verifica-se que as fibras de cristal fotônico e microcapilares são
boas plataformas para diversas aplicações. A possibilidade de preenchimento dos capilares com
líquidos e gases confere flexibilidade a dispositivos das mais diversas áreas. Para SERS, a maior
interação do campo eletromagnético da luz ao longo do comprimento das fibras com
nanoestruturas metálicas e outros materiais, abre oportunidades únicas na integração da
optofluídica e plasmônica. Vale ressaltar, entretanto, que até o momento o revestimento de
PCFs e capilares com um nanocompósito de GO e nanopartículas metálicas, como propõe-se
nesse trabalho para SERS, não foi demonstrado.
5.3

MICROCAPILARES RECOBERTOS COM NANOCOMPÓSITO COMO

SUBSTRATOS SERS PARA A ANÁLISE DE NANOVOLUMES
Dentro do contexto da utilização do nanocompósito de GO com nanobastões de
ouro demonstrado no capítulo anterior em aplicações para SERS, propõe-se a maximização da
interação nanocompósito/luz através da utilização de fibras ópticas. A luz, inserida no fluido
através de uma das pontas da fibra, pode percorrer de forma confinada um comprimento muito
maior de amostra do que utilizando-se um substrato planar convencional, o que potencialmente
aumenta a sensibilidade a baixas concentrações de analito, além de requerer menores volumes
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de amostra. Neste trabalho, foram recobertas as paredes internas de fibras capilares com o
nanocompósito desenvolvido, apesar de, em principio, PCFs também poderem ser utilizadas.
Nesta seção, portanto, apresentam-se o processo de recobrimento desenvolvido, a
caracterização das fibras funcionalizadas e as análises SERS dos capilares preenchidos com
uma solução de Rodamina 640.
5.3.1 Preparação dos microcapilares recobertos com nanocompósito
Para recobrimento com o nanocompósito e, posteriormente, preenchimento com
o analito, as fibras capilares passavam por uma sequência de preenchimentos com líquidos.
Para estes preenchimentos, pressão era aplicada com ar comprimido em frasco de vidro
tampado, que continha a suspensão e na qual era submersa uma das pontas das fibras. Iniciavase com introdução da suspensão de GO, previamente filtrada, que era em seguida seca pelo
método descrito por Suarez et al. (90). Utilizava-se, então, a suspensão de AuNRs para o
preenchimento dos microcapilares recobertos com GO que, após duas horas, era expelida com
fluxo de nitrogênio. Água deionizada era então introduzida sob fluxo contínuo, lavando a fibra
capilar e removendo partículas mal aderidas. Por fim, o analito dissolvido em água era utilizado
e as análises de SERS realizadas.
Foram utilizadas fibras capilares de sílica de 10μm e 80μm de diâmetro interno.
Para o preenchimento completo de, por exemplo, 1 cm de comprimento destas fibras são
necessários volumes de amostra de centenas de picolitros a dezenas de nanolitros, o que consiste
em uma das principais vantagens da utilização desta geometria. Nas Figuras 38(a) e 38(b),
podem-se observar imagens de microscopia óptica do capilar de 80μm em duas magnificações
distintas, 10x e 50x, respectivamente.
Para o preenchimento, a fibra capilar era introduzida em um frasco vedado por
um septo de borracha, conforme Figura 39(a), o que mantinha o microcapilar fixo e com a ponta
em contato com o líquido contido no frasco. Utilizou-se uma agulha hipodérmica de seringa
para o rompimento do septo, o que permitia a passagem da ponta do capilar para dentro do
frasco. Uma das extremidades da fibra era, portanto, colocada em contato com o líquido e a
agulha removida, mantendo a vedação entre a fibra e o septo. Para introdução do líquido no
capilar, utilizava-se fluxo de ar comprimido no frasco que elevava a pressão dentro deste,
conforme Figura 39(b), de forma que o líquido fluísse pela fibra até que uma gota fosse
visualizada na extremidade oposta da fibra, Figura 39(a), sendo que durante a aplicação de
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pressão no interior do frasco, uma agulha era mantida através do septo ao lado da fibra, para
controlar a pressão no sistema.

Figura 38. Imagem de microscopia óptica da fibra capilar com 80μm de núcleo interno em duas
magnificações distintas: (a) 10x, (b) 50x. As setas vermelhas indicam os limites das paredes do
capilar, sendo que com a objetiva de 50x somente a parede interna pode ser observada.

Figura 39. (a) Microcapilar fixado ao frasco de vidro após o preenchimento da fibra com água, e gota
na ponta. (b) Montagem para o processo de preenchimento dos microcapilares de sílica.

Como mencionado, a preparação das fibras era realizada por etapas, sendo o
primeiro passo o recobrimento dos capilares com GO. A dispersão de GO em água, antes de
utilizada, era mantida por ao menos 8 h em banho de ultrassom, o que reduzia a dimensão dos
flocos evitando o entupimento dos capilares. Além disso, e depois de passar pelo ultrassom, o
GO era filtrado com filtro para seringa de poro de 0,45 µm. Após a filtragem, a dispersão de
GO era inserida no capilar, conforme descrito acima. As fibras preenchidas eram secas
aplicando-se calor com uma ponta quente de forma local, no sentido das pontas para o centro
da fibra, o que evitava a aglomeração de GO nas extremidades da fibra. As fibras eram então
mantidas em um dessecador a vácuo por 12 h e, em seguida, por 20 minutos a 80°C em uma
estufa, o que garantia a completa evaporação da água.
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Após o recobrimento da parede dos capilares com GO, a suspensão de
nanobastões de ouro era inserida nas fibras e, por meio da interação eletrostática entre os
materiais, as nanoestruturas metálicas aderiam à superfície do GO. A suspensão de nanobastões
era diluída em água deionizada em uma proporção de 1:3 para evitar altas concentrações de
AuNRs por comprimento de fibra, o que acarretaria em maiores níveis de atenuação da luz e
pior sinal SERS. A suspensão era mantida sob fluxo no interior da fibra por 1min, após o qual
o fluxo era interrompido. Após 2h, a suspensão era expelida com um leve fluxo de nitrogênio,
e a fibra era lavada de forma abundante por 2 min com água deionizada, removendo assim as
partículas mal aderidas. A fibra era seca mais uma vez com fluxo de nitrogênio e, dessa forma,
verificava-se o revestimento das paredes do capilar com o nanocompósito por meio de
mapeamento Raman, apresentado na próxima seção. Essas fibras eram, então, preenchidas com
Rodamina 640 em água e utilizadas nas análises de SERS.
5.3.2 Microcapilares recobertos com o nanocompósito: caracterização e utilização para
SERS
Uma caracterização inicial, através de mapeamento Raman, foi realizada para
fibras recobertas apenas com o GO, seguindo os passos de o trabalho realizado por Suarez et
al. (90). Na Figura 40 pode-se observar uma fibra capilar com 80 μm de diâmetro interno com
paredes recobertas com GO. A Figura 40(a) corresponde à imagem de microscopia óptica da
seção longitudinal da fibra, sendo as Figuras 40(b) e 40(c) respectivamente referentes ao
mapeamento Raman da intensidade das bandas D e G do GO na região delimitada pelo
quadrado vermelho da imagem óptica. A intensidade das bandas é superior no foco da imagem,
o que para a estrutura cilíndrica das fibras ópticas ocorre apenas ao longo de duas linhas
longitudinais. No caso das Figuras 40(b) e 40(c), isto ocorre nas duas linhas horizontais que
delimitam o capilar. Pode-se verificar, portanto, o recobrimento contínuo e total das paredes na
região examinada da fibra, com o respectivo espectro Raman mostrado na Figura 41.
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Figura 40. Fibra capilar de 80 μm (diâmetro interno) recoberta com GO. (a) Imagem de microscopia
óptica da lateral da fibra. (b-c) Mapeamento Raman referente à região demarcada em (a) para as
bandas D (b) e G (c). Os mapeamentos foram obtidos com excitação em 532 nm, 0,5 s de tempo de
integração, magnificação de 10x e potência de 33,7 mW.

Figura 41. Espectro Raman do GO obtido dentro da fibra capilar de 80 μm, extraído do mapeamento
da Figura 40.

A Figura 42 mostra uma caracterização similar para uma fibra capilar com 10
μm de diâmetro interno. A Figura 42(a) apresenta a imagem óptica da seção longitudinal da
fibra, e as Figuras 42(b) e 42(c) o mapa Raman da intensidade das bandas D e G do GO,
respectivamente. Observa-se que um recobrimento contínuo também é possível em fibras com
capilares de menores dimensões. Nesta caracterização foi utilizada excitação em 488 nm, ao
invés de 532 nm, devido à maior espessura de casca, o que gerava maior interferência da sílica
quando o laser em 532 nm era utilizado.
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Figura 42. Fibra capilar de 10 μm (diâmetro interno) recoberta com GO. (a) Imagem de microscopia
óptica da lateral da fibra. (b-c) Mapeamento Raman referente à região demarcada em (a) para as
bandas D (b) e G (c). Os mapeamentos foram obtidos com excitação em 488 nm, 0,3 s de tempo de
integração, magnificação de 10x e potência de 25,3 mW.

Após a verificação do recobrimento das fibras com GO, o preenchimento com
os nanobastões de ouro foi realizado, conforme mencionado na seção 5.3.1. As fibras foram
então analisadas por mapeamento Raman novamente, de forma a garantir que o preenchimento
e o processo de lavagem e secagem não prejudicavam o recobrimento contínuo das paredes
internas por GO, assim como para se identificar a presença de pontos com a assinatura SERS
do nanocompósito (modo Au-Br). Para estas medidas, foi utilizada a excitação em 633 nm que,
como discutido no capítulo anterior, é a única linha com a qual este sinal é observado.
Na Figura 43(a), pode-se observar a imagem óptica da seção longitudinal de um
capilar de 80μm revestido com o nanocompósito e nas Figuras 43(b) e 43(c) o mapeamento
Raman para a banda G do GO e o pico do brometo do nanocompósito, respectivamente.
Verifica-se que o processo de funcionalização das fibras com o nanocompósito não afeta o
recobrimento de GO nas paredes dos capilares e ainda é possível observar o pico do brometo
em diversos pontos ao longo dos ~150 m de extensão mostrados na Figura 43(c), o que
assegura, segundo apresentado no capítulo 4, a presença dos nanobastões de ouro na região. A
Figura 44 mostra um exemplo do espectro obtido, que é similar aos apresentados no capítulo
anterior, com as bandas do GO e o pico Au-Br representado pelo asterisco vermelho.
Novamente, o pico Au-Br só é observado com excitação em 633 nm, indicando ser um sinal
SERS.
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Figura 43. Fibra capilar de 80 μm (diâmetro interno) recoberta com GO. (a) Imagem de microscopia
óptica da lateral da fibra. (b-c) Mapeamento Raman referente à região demarcada em (a) para a banda
D do GO (b) e modo de estiramento Au-Br (c). Os mapeamentos foram obtidos com excitação em 633
nm, 0,5 s de tempo de integração, magnificação de 10x e potência de 5,81 mW.

Figura 44. Espectro do nanocompósito em 633 nm obtido dentro da fibra capilar de 80 μm extraído do
mapeamento da Figura 43 O asterisco vermelho refere-se ao pico Au-Br, sendo as outras bandas
características do GO.

Antes das medidas SERS com RH640 em água como molécula de prova,
capilares preenchidos com água foram testados em relação ao confinamento da luz. Um laser
em 633 nm foi utilizado para fibras de diferentes comprimentos, sendo que ainda era possível
ver luz no capilar ao final de fibras de até 3cm. Portanto, mesmo utilizando água como solvente,
que possui um índice de refração menor do que a sílica e não possibilita propagação da luz pelo
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mecanismo de reflexão interna total, é possível se ter uma boa superposição entre a luz e o
capilar para curtos comprimentos de fibra.
Para as análises de SERS, fibras capilares com tamanhos entre 1cm e 3cm, foram
preenchidas com a solução de rodamina e em seguida posicionadas de forma vertical em relação
à lente objetiva do microscópio confocal Raman, utilizando um suporte para fibras ópticas, da
Newport, o que permitia incidir a luz dos lasers do sistema Raman no interior do capilar
preenchido e ao longo do comprimento das fibras. Todos os testes foram realizados com
excitação em 633nm e o espectro Raman era coletado pela mesma objetiva que promovia a
incidência da luz, conforme Figura 45.

Figura 45. Fibra capilar de 80μm de diâmetro interno em suporte para fibra Newport e incidência de
luz em 633nm por meio de objetiva de 10x do microscópio confocal Raman.

Antes dos experimentos de SERS no interior das fibras, alguns espectros de
referência foram coletados, também com o arranjo mostrado na Figura 45, e são apresentados
nas Figuras 46(a,b). Todas as medidas de referência foram realizadas em capilares com as
paredes internas não revestidas com o compósito, GO ou AuNRs. Na Figura 46(a), as curvas
preta e vermelha mostram os espectros obtidos com o laser incidindo na interface entre a sílica
e um capilar de 80μm não preenchido e preenchido com RH640 (10-8M), respectivamente. A
curva preta corresponde basicamente ao espectro Raman característico da sílica, além de uma
luminescência de fundo, que pode ser de impurezas adquiridas pela sílica durante o processo
de fabricação dos microcapilares, assim observado por Smolka et al. (76). Quando o laser
incidia diretamente no centro do capilar vazio (não mostrado), somente ruído era observado.
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Na curva vermelha, pode-se observar que não é possível realizar a detecção do espectro Raman
da Rodamina para a concentração utilizada devido à forte luminescência, da própria Rodamina,
presente.
Já para a obtenção da Figura 46(b), os capilares foram preenchidos com água,
sendo que o espectro da curva azul escuro foi adquirido na casca do capilar e o da curva azul
claro próximo à interface entre a casca e a água no interior do capilar. No espectro para a casca
do capilar, observa-se somente o sinal Raman da sílica, enquanto na interface entre a sílica e o
buraco preenchido com água existe um sinal de banda larga, que pode ser de luminescência de
impurezas existentes na água.

Figura 46. Espectros Raman de fibras capilar de 80μm de diâmetro interno com diferentes
preenchimentos. (a) Capilar não preenchido (preto) e preenchido com solução 10-8M de RH640
(vermelho); espectros adquiridos na interface da sílica com o capilar. (b) Preenchimento com água;
espectros adquiridos na casca (azul escuro) e na interface entre a casca e água (azul claro). Excitação
em 633 nm e parâmetros Raman de (a) 2 s de integração, 10 acumulações (preto), 10s de integração,
10 acumulações (vermelho); e (b) 0,5s de integração, 10 acumulações (azul escuro) e 2s de integração,
10 acumulações (azul claro).

Como pode-se observar, portanto, interferência das bandas da sílica e de forte
luminescência obtida com a excitação em 633 nm pode ser verificada em alguns casos. Quando
o laser incide diretamente na casca do capilar, conforme curva azul escura da Figura 46(b), as
bandas da sílica tornam-se muito evidentes, sendo que, apesar de menos evidente, o espectro
Raman da sílica também pode ser observado na curva preta da Figura 46(a) e na curva azul
clara da Figura 46(b), ambas de medidas realizadas na interface entre a sílica e o capilar.
Quando RH640 preenchia o capilar e a medida era realizada no centro do buraco
(não mostrado), observava-se apenas a luminescência da Rodamina. Isto ocorria mesmo para
fibras revestidas com o nanocompósito, impedindo a detecção do sinal SERS. Ainda com a
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fibra revestida, quando o laser incidia na casca, a interferência do sinal da sílica era
excessivamente forte. Assim, a detecção do sinal SERS de RH640 somente ocorria próximo à
interface entre o vidro e o líquido, para as duas objetivas utilizadas (10x e 50x). Como, sem o
nanocompósito, a luminescência permanecia excessivamente intensa mesmo na interface,
acredita-se que a presença do nanocompósito é fator crucial para que a detecção SERS da
molécula seja realizada na região da interface, não só suprimindo a luminescência, mas
intensificando o espectro Raman.
Dessa forma, todas as medidas de SERS para a Rodamina foram realizadas na
interface da sílica com o capilar revestido com o compósito. A Figura 47 mostra o espectro
adquirido nesta posição, e com excitação em 633nm, com a objetiva de 10x. Um capilar de
80μm de diâmetro interno e 1cm de comprimento foi utilizado, sendo preenchido com
Rodamina na concentração de 10-8M. Os asteriscos em vermelho na Figura 47(a) indicam a
posição de picos atribuídos à Rodamina. Este espectro foi observado somente com excitação
em 633nm, o que caracterizaria um espectro SERS. Entretanto, poucos testes foram realizados
em 532nm, e análises adicionais são necessárias para que se confirme esse resultado. É
importante notar que o mesmo espectro pode ser detectado em diversos pontos ao redor da
circunferência nas paredes internas do buraco. Tal fato parece indicar que, de fato, a geometria
da fibra está aumentando o comprimento de interação luz–nanocompósito, já que a
probabilidade da presença de diversos hot spots exatamente ao longo curcunferência da
superfície clivada é relativamente baixa.

Figura 47. (a) Espectro da RH640 (10-8M) obtido dentro do capilar de 80μm e com a objetiva de 10x,
sendo que, os asteriscos vermelhos correspondem aos picos assignados com sucesso. (b) Banda
Raman da água no interior do mesmo capilar. Excitação em 633 nm, potência de 1,85mW e
parâmetros Raman de (a) 10 s de integração e 10 acumulações e (b) 0,5s de integração e 10
acumulações.
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O espectro Raman da água também pôde ser detectado e é mostrado na Figura
47(b), o que confirma que a água utilizada como solvente na diluição da Rodamina está presente
no interior do capilar (isto é, não evaporou durante a medida). As diferenças entres os ruídos
presentes nos espectros das Figuras 47(a) e 47(b) se devem aos diferentes tempos de integração
utilizados na aquisição dos espectros, sendo 10s para a Figura 47(a) e 0.5 s para a Figura 47(b).
Os picos da Rodamina também são detectáveis com tempos de integração menores. Entretanto,
escolheu-se um tempo maior para melhor observação.
As análises de SERS também foram realizadas com a objetiva de 50x, caso que
apresentou melhores resultados como pode ser verificado na Figura 48. A curva preta apresenta
o espectro da RH640 (10-8M) obtido no interior de uma fibra capilar de 80μm revestida com o
compósito, de onde verificam-se os picos característicos da molécula de forma clara. Como
comparação, a curva vermelha refere-se ao espectro da RH640, na mesma concentração (108

M), apresentado no capítulo 4, para o compósito utilizado como um substrato SERS plano. A

melhor detecção com a objetiva de 50x, em relação à objetiva de 10x, parece indicar a
capacidade da primeira de excitar modos de propagação mais localizados na superfície, o que
é compatível com o seu maior poder de focalização.

Figura 48. Espectro Raman característico da molécula de RH640 detectada no interior de fibra capilar
de 80μm revestida com o nanocompósito, 0,5s de tempo de integração e 10 acumulações (preto) e com
o nanocompósito como substrato SERS plano, 0,5s tempo de integração e 10 acumulações (vermelho).
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Os dois espectros da Figura 48 apresentam os picos da Rodamina distinguíveis
de forma clara, sendo que a principal diferença entre as curvas refere-se às bandas D e G do
GO, perceptíveis somente na curva vermelha em 1335 e 1595 cm-1, respectivamente.
Entretanto, no interior do capilar, verifica-se a detecção de RH640 em um número maior de
pontos (sempre ao longo da interface), ou seja, a detecção da molécula é realizada de forma
mais eficaz na fibra do que no substrato plano apresentado no capítulo 4. Uma desvantagem,
entretanto, dá-se em relação à estabilidade do sinal, já que, no capilar, o fenômeno de blinking
foi observado em alguns pontos, com a objetiva de 50x. Acredita-se que isso ocorra devido à
movimentação das moléculas de Rodamina no líquido que preenche o capilar, o que deve
acontecer com maior facilidade em comparação ao substrato plano seco do capítulo 4. Além
disso, observou-se que o espectro da Rodamina desaparecia com o tempo, o que pode indicar a
desorção da molécula ao longo do tempo de exposição ao laser.
Inicialmente, acreditava-se, da mesma forma, que fibras com menores
dimensões de buraco interno possibilitariam que as moléculas em análise se mantivessem mais
próximas do nanocompósito e, por consequência, dos hot spots. Assim, fibras capilares de
10μm de diâmetro interno também foram utilizadas preenchidas com RH640. Entretanto, a
maior espessura da camada de sílica nessas fibras interfere de forma significativa e prejudica
de forma considerável a detecção da molécula.
Em suma, acredita-se que o sistema proposto para a detecção de RH640 no
interior de fibras capilares apresenta resultados promissores. Em comparação aos trabalhos
existentes na literatura com PCFs, a fibra capilar proposta apresenta sensibilidade maior, sendo
capaz de detectar concentrações de Rodamina de 10-8M. Além disso, a fibra capilar possui custo
inferior e maior facilidade de preenchimento. Em contrapartida, as PCFs apresentam maior
flexibilidade de projeto, podendo ser otimizadas para aumentar a interação da luz com as
paredes, o que poderá levar a resultados ainda melhores, se forem recobertas com o
nanocompósito demonstrado. De qualquer forma, acredita-se que, mesmo com a fibra capilar,
a interação das moléculas de Rodamina com o nanocompósito tem papel fundamental na
supressão da luminescência e intensificação do espectro SERS, sendo crucial em conjunto com
a geometria da fibra. Assim, e como acredita-se que os resultados ainda possam ser otimizados,
bons níveis de detecção foram apresentados com pequenos volumes e baixas concentrações, em
uma plataforma optofluídica simples e robusta.
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6

CONCLUSÃO
Neste trabalho de mestrado, um nanocompósito de óxido de grafeno e

nanobastões de ouro foi demonstrado, através da simples interação eletrostática entre os
materiais. Verificou-se que a atração eletrostática entre a parte catiônica do CTAB, utilizado na
síntese dos nanobastões, e a superfície negativa do GO atraia e deslocava o CTA+ para longe
dos hot spots plasmônicos. Assim, as oscilações temporais (blinking) do espectro SERS,
observadas em amostras de AuNRs como consequência da dinâmica do CTA+, foram
suprimidas no compósito, proporcionando um aumento de 5 vezes na estabilidade temporal do
sinal, quantificada pelo coeficiente de variação da integral dos espectros SERS obtidos em uma
série de medidas. Dessa forma, o nanocompósito foi testado como um substrato SERS na
detecção de Rodamina 640, verificando-se que a molécula podia ser detectada, com
amplificação SERS e em regime de ressonância, em concentrações tão baixas quanto 10 -10M,
estatisticamente já consideradas no regime de molécula única. Além disso, verificou-se que o
sinal estava livre da interferência de outras espécies e mínima instabilidade temporal foi
observada, sendo a detecção de Rodamina no nanocompósito quatro vezes mais estável do que
o sinal detectado no substrato de AuNRs apenas. Os resultados contribuem para que a técnica
de SERS possa ser utilizada de forma mais confiável, livre de blinking, em aplicações práticas.
Demonstrou-se, também, a exploração do nanocompósito para SERS em uma
geometria optofluídica que permite a análise de volumes menores de amostra: no interior de
fibras capilares. Suspensões de óxido de grafeno e nanobastões de ouro foram utilizadas para
revestir as paredes internas de microcapilares de sílica, e Rodamina era introduzida nos dutos
de ar como molécula de prova para as análises de SERS. Verificou-se a detecção da molécula
até a concentração de 10-8M, sendo que acredita-se que os resultados ainda possam ser
melhorados com a otimização das propriedades de guiamento das fibras, aumentando ainda
mais a interação entre a luz e os materiais em análise, e assim, os níveis de deteção das
moléculas. Portanto, as fibras capilares proporcionaram bons níveis de detecção como
substratos SERS, em uma plataforma optofluídica de fácil fabricação e integração a outros
dispositivos a fibra óptica.
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APÊNDICE
Tabela A1: Assignação dos modos do CTAB para a amostra de AuNR.
Número de Onda (cm-1)

Assignação(95)

AuNR Blinking

CTAB

Referência (95)

179

-

178(96,97)

ν(Au-Br)(96,97)

356

354

346

τ(CH3) + δ(CCC)

391

387

389

τ(CH3) + ρ(CH3)

426

418

415

δ(CCC) + δ(CNC)

458

456

451

δ(CCC) + δ(CNC)

483

498

492

δ(CCC) + δ(CNC)

522

522

520

δ(CCC) + δ(CNC)

554

538

534

δ(CCC) + δ(CNC)

767

764

761

ρ(CH2)

805

804

799

ρ(CH2)

827

833

830

ρ(CH2) + t(CH2)

871

860

865

ρ(CH3) + ν(CC)

901

890

886

ν(CN) + ρ(CH3)

930

938

937

ν(CN) + ν(CC)

956

962

960

ν(CN) + ν(CC) + ρ(CH3)

975

989

985

ν(CC)

1006

1014

1011

ν(CC)

1051

1065

1062

ν(CC) + ρ(CH3)

1098

1101

1100

ν(CC) + δ(CCC) + ρ(CH3)

1135

1130

1127

ѡ(CH3) + ρ(CH3) + ѡ(CH2)

1155

1153

1149

ρ(CH3) + ρ(CH2)

1242

1250

1248

ѡ(CH2) + ν(CN) + δ(CNC)

1262

1275

1275

ѡ(CH2)

1290

1298

1295

t(CH2)

1329

1365

1364

ѡ(CH2)

1404

1393

1398

δ(CH3)

1463

1466

1464

δS(CH2)

1541

1500

1494

δS(CH3)

ν stretching, δ bending, δS scissoring, t twisting, ѡ wagging, τ torsion e ρ rocking modes.
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Tabela A2: Assignação dos modos da RH640 na amostra de GO/AuNR/RH640.
Número de onda (cm-1)
GO/AuNR/RH640

RH640 DFT

Assignação

λ=633nm

181

178(96,97)

ν(Au-Br)(96,97)

336

397

Skeletal vibration

765

731

Furyl ring breath

796

816

δip(CCC) (benzene) + ρ(CH2)

919

908

ν(CCC) (xanthene) + δip(CNC)

959

1001

t(CH2) + δip(CCC) (xanthene)

1026

1014

Benzene ring breath + ν(C-OH)

1072

1067

t(CH2)

1178

1195

t(CH2) + νsy(C-C)

1208

1205

ν(C=C) (benzene) + δip(CCH) + νsy(C-O) (Xanthene)

1291

1301

δ(COH) + ν(C-C) (carboxyl) + t(CH2)

1291

1317

ρ(CH2) + Xanthene ring breath

1386

1344

ρ(CH2)

1450

1440

δass(CH2)

1470

1466

δsy(CH2)

1505

1533

ΝsyC-C + δnp(C-O-C) (Xanthene ring)

1552

1576

νsy(C-C) (benzene ring)

1610

1617

νass(C-C) + δip (C-O-C) (Xanthene ring)

1650

1633

ν(C=O)

ν stretching, νsy symmetrical stretching, δ bending, δass asymmetrical bending, δip in-plane bending, δS
scissoring, t twisting, ѡ wagging, τ torsion e ρ rocking modes.

