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«Nanotags» com efeito SERS baseados em nanopartículas magnéticas de ferrite de cálcio 

decoradas com nanopartículas de ouro ou prata 

 

RESUMO 

O desenvolvimento de tecnologias que possibilitam a monitorização da interação de 

nanomateriais com estruturas biológicas tem impulsionado a criação de novas técnicas e 

dispositivos de diagnóstico e terapêutica. 

A principal motivação que tem incentivado a investigação das características invulgares 

das nanopartículas deve-se ao efeito quântico inerente ao tamanho (e forma) desta classe de 

nanomateriais. Assim, pretende-se que a Nanotecnologia, ou seja, a exploração das 

potencialidades dos materiais à nanoescala, a par da Nanociência, possibilite a criação de 

nanoestruturas e fases metastáveis cujas propriedades não convencionais (incluindo a 

supercondutividade e o magnetismo) possam melhorar o mundo em que vivemos. 

Entre as muitas abordagens para a estruturação de nanopartículas, destaca-se o tipo core-

shell que permite evitar os efeitos indesejáveis das nanopartículas e melhorar as suas 

propriedades. Os SERS Nanotags são um exemplo de materiais nanoestruturados de tipo core-

shell, que integram nanopartículas de natureza metálica e moléculas ativas de Raman (moléculas 

repórter) encapsuladas com materiais biocompatíveis, como a sílica. 

No âmbito desta tese, pretende-se explorar este tipo de nanoestruturas para deteção de 

moléculas biológicas através da técnica de espectroscopia de difusão Raman amplificada (SERS). 

Deste modo, as NPs magnéticas utilizadas, que servem como núcleo para este sistema, são de 

ferrite de cálcio (CaFe2O4). A ativação da superfície destas NPs com grupos –OH, possibilita a 

formação de ligações intermoleculares fortes com outras (bio)moléculas presentes no meio de 

dispersão. O triptofano é a molécula repórter escolhida e a cisteína é o aminoácido que pode 

estabelecer interações de afinidade com a superfície das NPs metálicas de ouro ou prata. 
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«Nanotags» with SERS effect based on calcium ferrite magnetic nanoparticles decorated 

with gold or silver nanoparticles 

 

ABSTRACT 

The development of technologies that enable a monitoring of the interaction of 

nanomaterials with biological structures has driven the creation of new diagnostic and therapeutic 

techniques and devices. 

The main motivation that has stimulated the investigation of the unusual characteristics of 

nanoparticles is due to the quantum effect inherent in the size (and shape) of this class of 

nanomaterials. Thus, it is intended that nanotechnology, ie the exploitation of the potential of 

materials at the nanoscale, along with Nanoscience, will enable the creation of nanostructures and 

metastable phases whose unconventional properties (including superconductivity and magnetism) 

can improve the world in which we live. 

Among the many approaches to structuring nanoparticles, we highlight the core-shell type 

that allows to avoid the undesirable effects of nanoparticles and improve their properties. SERS 

Nanotags are an example of nanostructured core-shell materials, which incorporate metallic 

nanoparticles and active Raman molecules (reporter molecules) encapsulated with biocompatible 

materials such as silica. 

In this thesis, it is intended to explore this type of nanostructures for the detection of 

biological molecules through the technique of amplified Raman dispersion (SERS) spectroscopy. 

Thus, the magnetic NPs used, which serve as the nucleus for this system, are calcium ferrite 

(CaFe2O4). Activation of the surface of these NPs with - OH groups enables the formation of strong 

intermolecular bonds with the biological molecules present in the dispersion medium. Tryptophan 

is the reporter molecule chosen and cysteine is the amino acid that can establish affinity 

interactions with the surface of metallic gold or silver NPs. 
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Introdução Geral 
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1.1. Nanociência e Nanotecnologia: Contextualização  

 

A Nanociência e a Nanotecnologia são conceitos que já algum tempo extravasaram o domínio 

científico, sendo praticamente imprescindíveis não só no quotidiano como nas nossas vidas. O 

termo nanotecnologia surgiu oficialmente de extraordinários reptos científicos que viriam a 

revolucionar o século em que vivemos. Tratam-se, portanto, dos “dados lançados” por Richard 

Feynman na sua palestra intitulada: There’s plenty of room at the bottom em 1959 [1] e da 

primeira utilização e definição do termo nanotecnologia por Norio Taniguchi em 1974 [2].  

O termo Nanociência obteve maior impacto na comunidade científica e no público em geral logo 

após a invenção do microscópio de varrimento por efeito túnel (do inglês, Scanning Tunneling 

Microscope ou STM) por Gerd Binnig e Heinrich Rohrer em 1982 [3], permitindo a Don Eigler 

concretizar as ideias de Feynman em 1989 com a manipulação de 35 átomos de xénon para 

formar um acrónimo (IBM) à escala atómica [4]. Assim sendo, o que permitiu a separação da 

Nanociência das outras disciplinas, foi o desenvolvimento da tecnologia.  

Em comum, a Nanociência e a Nanotecnologia partilham os mesmos objetos-alvo, ou seja, 

destinam-se a materiais com dimensões intermédias entre as moléculas e as partículas 

submicrométricas independentemente do procedimento que lhes deu origem (bottom-up ou top-

down). Estes nanomateriais apresentam propriedades únicas devido a efeitos de tamanho e de 

superfície que se tornam especialmente evidentes para dimensões entre 1-100 nm. Se esta 

restrição se verificar para as suas três dimensões, então estamos na presença de uma 

nanopartícula (NP). 

Os conceitos Nanociência e a Nanotecnologia, embora estejam intimamente relacionados, 

apresentam diferenças. A Nanociência baseia-se na conceção, caracterização estrutural e estudo 

das propriedades de sistemas e materiais reduzidos à nano-escala. Por outro lado, a 

Nanotecnologia é a “ciência posta em prática”, ou seja, o projeto que engloba técnicas de 

produção e aplicações das ciências fundamentais (como a física, a química, …) para controlar o 

tamanho e a superfície de estruturas, dispositivos e sistemas em que a matéria é nanoestruturada. 

Um dos aspetos mais relevantes da Nanotecnologia é o seu carácter multidisciplinar, transversal 

e integrador uma vez que reúne um vasto leque de outras áreas científicas, por exemplo a ciência 

dos materiais e a ciência analítica. Este relacionamento interdisciplinar permite investigar os 

nanomateriais e o papel que podem desempenhar enquanto analitos ou ferramentas de análise. 
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Assim, o que podemos extrair da Nanotecnologia são informações que comportam o mundo 

nanoscópico, nomeadamente as características físicas e químicas dos nanomateriais, devendo 

ainda salientar-se a existência de um crescente interesse pelas características biológicas que 

derivam da reatividade química dos nanomateriais [5] (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 – Tipos de informação sobre os nanomateriais de acordo com as suas características físicas (1), 
químicas (2) e biológicas (3). A razão entre superfície/volume e a reatividade química são duas das diferenças mais 
significativas entre materiais nanoestruturados e materiais à escala macro e micro. Além do mais, os efeitos quânticos 
são amplificados devido ao efeito da configuração das orbitais moleculares (semelhante ao das orbitais atómicas) e, 
como consequência, as características químicas, óticas, elétricas, térmicas e magnéticas são únicas à escala nano 
(adaptado [5]). 

 

Perante este cenário, o leque de aplicações da nanotecnologia é extremamente vasto e bastante 

promissor quando se torna possível tirar partido das suas propriedades únicas para melhorar a 

qualidade de setores ambientais e, sobretudo, ligados à saúde.  
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1.2. Nanopartículas de metais nobres 
 

O fascínio pelos metais nobres, como o ouro e a prata, representa uma história que abrange 

milénios. Estes metais desempenharam vários papéis desde os primórdios da humanidade, 

representando uma forma de expressar riqueza (sendo muitas vezes o motivo de guerras e 

batalhas) ou uma forma de expressar devoção (religiosa, sentimental,…). 

No entanto, nas últimas décadas, um novo tipo de fascínio pelos metais nobres emergiu na 

comunidade científica que se prende com motivos mais racionais. De facto, o que surgiu de novo 

foi o interesse em estudar as propriedades destes metais e apurar o conhecimento das suas 

características quando o tamanho/dimensão é uma das variáveis em causa. O que se descobriu, 

por exemplo, foi que o ouro não é quimicamente inativo quando apresenta um confinamento 

quântico tridimensional. Quando estamos perante nanopartículas de ouro com dimensões 

inferiores a 5 nm, estas são consideradas catalisadores excelentes [6]. É de esperar que o ouro 

na sua forma maciça (do inglês Bulk gold) apresente uma cor dourada “eterna”, “que resista às 

variações do tempo”, no entanto, quando estamos perante nanopartículas de ouro verifica-se que 

são vermelhas ou azuis devido à ressonância do plasmão de superfície (inglês Surface Plasmon 

Resonance, SPR), uma propriedade que despertou o interesse de físicos desde 1990 [6], [11]. 

O desenvolvimento de instrumentos e técnicas de análise científicas permitiu, dentro do contexto 

histórico, revelar que a utilização/síntese de nanopartículas metálicas pelo homem remontam ao 

período romano. Um dos exemplos mais conhecidos é o cálice romano de Lycurgus (figura 1.2a) 

que consta ter sido produzido no século IV d.C., encontrando-se atualmente em exposição no 

Museu Britânico em Londres. As suas propriedades óticas variam com a incidência de luz [7], [8], 

se for transmitida (incide no interior do cálice) a tonalidade do objeto é vermelha, caso contrário, 

a luz refletida (incide no exterior) evidencia tonalidade verde. As análises efetuadas ao cálice 

reportam a existência de uma mistura coloidal de ouro e prata, cujas concentrações são de ordem 

de grandeza de partes por milhão (ppm).  

Um facto interessante sobre o uso de nanopartículas de ouro em vitrais é que posteriormente ao 

período romano esta técnica tornou-se desconhecida, sendo mais tarde retomada na Europa, no 

século XVII. O ressurgimento da técnica de precipitação de partículas de ouro numa mistura 

coloidal deve-se a Andreas Cassius que intitulou o processo de Purple Cassius. No entanto, só 
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entre 1679 e 1689 o processo foi posto em prática com sucesso por Johann Kunckel (figura 1.2b) 

[6].  

Do ponto de vista científico, o evento que se tornou memorável na história do conhecimento das 

nanopartículas deve-se a Michael Faraday. Os estudos sistemáticos que Faraday efetuou sobre a 

interação da luz com as nanopartículas metálicas contribuiu para o início da química coloidal 

moderna e o surgimento da Nanociência [9]. O trabalho de Faraday consistiu na preparação de 

dispersões coloidais de ouro usando um sistema bifásico constituído por uma solução aquosa com 

um sal de ouro (III) e uma solução com fósforo em dissulfeto de carbono (CS2). Após a reação, a 

tonalidade amarelada da solução de Na [AuCl4] tornava-se vermelha, ou seja, a cor característica 

das nanopartículas de ouro (figura 1.2c). Faraday foi o primeiro cientista que relacionou as 

propriedades óticas das nanopartículas de ouro com o seu tamanho. Em 1852 apresentou uma 

palestra, no Royal Institute em Londres, intitulada Experimental Relations of Gold (and Other 

Metals) to Light descrevendo as soluções coloidais de ouro como “um bonito fluido rubi” (a 

beautiful ruby fluid) e atribuiu esse efeito a “ uma mera variação do tamanho das partículas” [10].  

Posteriormente, os estudos de Gustav Mie [11] permitiram a resolução das equações de Maxwell 

que descrevem os espectros de extinção (absorção e dispersão da radiação eletromagnética) das 

nanopartículas esféricas de vários tamanhos. Contudo, a solução analítica proposta por Mie 

apresenta algumas limitações, nomeadamente, o facto de não ser possível aplica-la em geometrias 

mais complexas. Deste modo, surgiram outros métodos numéricos para a resolução da condição 

de ressonância do plasmão de superfície [12], [13], [14]. 

 

Figura 1.2 – (A) Cálice de Lycurgus em luz refletida (esq.) e em luz transmitida (dta.) (© Trustees of the British 
Museum); (B) Copo de conhaque do período Barroco, contemporâneo aos postulados de J. Kunckel; (C) Frascos com 
amostras preparadas por Michael Faraday (retirado de http://aveburybooks.com/faraday/catalog.html). 

 

 

http://aveburybooks.com/faraday/catalog.html
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Atualmente, a utilização de nanopartículas de metais nobres adquiriu novos rumos, e a par com 

os recentes avanços na nanotecnologia, estes nanomateriais destinam-se a solucionar problemas 

globais como as alterações climáticas [15] e o tratamento de doenças como o cancro [16], [17]. 

Devido às suas propriedades excecionais, estes nanomateriais são uma excelente base para 

dispositivos de aplicações médicas a nível de imagiologia, de sistemas de diagnóstico e ainda de 

processos terapêuticos, destacando-se a crescente importância que têm vindo a assumir na área 

da teranóstica (terapia e diagnóstico de forma integrada), dado que as nanopartículas de natureza 

metálica podem juntar num mesmo processo, a obtenção de imagem, a marcação de alvos do 

tratamento e a própria entrega de fármacos para uma determinada patologia. 

1.3. Propriedades Óticas das NPs Metálicas: o Efeito SPR 

Como referido anteriormente, os esforços para compreender a Física por detrás das propriedades 

óticas das nanopartículas são relativamente recentes, apesar da longevidade da exploração dos 

metais nobres e dos seus congéneres reduzidos à escala nanométrica. Deste modo, os avanços 

científicos que comportam os estudos da interação entre a luz [18], [19] e a matéria [20], [21] 

servem de epígrafe para compreender os fenómenos plasmónicos dos metais. 

A elevada condutividade e refletividade são algumas das características dos metais, e estão 

intimamente relacionadas com os eletrões que se movem livremente na sua estrutura cristalina. 

Os eletrões de condução, ou vulgarmente designados eletrões livres, desempenham o papel de 

cargas livres (plasma) nos metais, uma vez que são destacados do núcleo iónico (imóvel, por 

possuir maior massa do que os eletrões) e podem ser excitados por uma onda eletromagnética.  

A oscilação dos eletrões e a oscilação do campo eletromagnético estão intrinsecamente ligados. 

O modo ressonante deste sistema oscilatório é denominado pelas quasipartículas 

correspondentes: Polaritão quando o fenómeno é considerado do ponto de vista de cargas 

elétricas, e Plasmão quando é estudado do ponto de vista eletromagnético. Desta forma, as ondas 

plasmónicas correspondem ao acoplamento das oscilações mecânicas das cargas e das 

oscilações eletromagnéticas do campo elétrico [22]. 
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Quando uma radiação com uma determinada frequência entra em ressonância com a oscilação 

coletiva dos eletrões livres da superfície metálica, o efeito é denominado por SPR1. Este fenómeno 

acontece especificamente no caso das NPs metálicas de forma localizada (Localized Surface 

Plasmon Resonance – LSPR) como consequência do confinamento do campo elétrico dentro 

destas partículas, em que o tamanho da nanopartícula é muito menor que o comprimento de onda 

da radiação incidente (d << λ), resultando na excitação dos eletrões livres pela radiação incidente 

(polarização das NPs) (figura 1.3). No caso do ouro, o efeito LSPR corresponde à absorção e 

dispersão de radiação pelas NPs metálicas na região do visível do espectro eletromagnético, dando 

origem à multiplicidade de cores exibidas pelas NPs [16].  

 

Figura 1.3 – Representação esquemática do efeito LSPR em NPs metálicas. A polarização do sistema é 
.diretamente proporcional ao número de partículas metálicas por unidade de volume e ao momento dipolar da nuvem. 
eletrónica (setas brancas). O momento dipolar está relacionado com a polarizabilidade das nanopartículas isoladas. 
(adaptado de [23]).  

 

A prata é o metal que apresenta em termos óticos mais vantagens do que os restantes metais 

nobres, uma vez que o espectro de absorção destas NPs apresenta um pico LSPR bastante 

definido (~ 400 nm) e de elevada intensidade (figura 1.4a) em meio aquoso. No entanto, a sua 

maior desvantagem prende-se com a elevada reatividade a condições atmosféricas, condicionando 

a alteração da morfologia original das partículas e a perda da sua sensibilidade. Estes resultados 

podem ser interpretados com recurso a diagramas de Densidade de Estados (Density of States, 

DOS) [25]. 

Na figura 1.4b encontram-se esquematizados os diagramas de DOS da prata, com a respetiva 

sobreposição das suas bandas eletrónicas 4d e 5sp. A energia dos estados eletrónicos preenchidos 

                                                 
1 De um modo geral, a frequência de ressonância plasmónica não coincide com a frequência da radiação incidente e é determinada por vários 

fatores como: a concentração e a massa efetiva dos eletrões, a forma e o tamanho das partículas, a interação entre partículas e o meio em que se 
encontram inseridas [24].  

 d NP 

λ > d NP 

Campo Elétrico 
NP Metálica 

Nuvem eletrónica 

Radiação 
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da banda 5sp sobrepõem-se com a energia dos estados não preenchidos da mesma banda. A 

absorção plasmónica resulta do deslocamento físico dos eletrões, mas também pode ser 

representada como a excitação coletiva dos eletrões livres para níveis de energia ligeiramente 

superiores (figura 1.4b, diagrama esq.). As transições interbandas são feitas em outra gama de 

comprimentos de onda (< 320 nm), correspondendo à promoção de eletrões individuais para 

níveis de energia mais elevados (figura 1.4b, diagrama drt.). No caso do espectro de absorção das 

NPs de ouro não é possível observar esta separação entre transições interbandas e transições 

intrabandas, destacando-se apenas a banda LSPR por volta dos 520 nm (figura 1.4a). 

 

 

Figura 1.4 – a) Espectro de absorção de NPs de prata e ouro em meio aquoso; b) Diagramas de DOS (Ef – 
Energia de Fermi) (imagem b adaptada de [25]) 

 

As propriedades óticas das NPs metálicas variam significativamente com a localização e 

intensidade da banda LSPR. Os fatores que influenciam estes parâmetros pode ser intrínsecos 

(como a composição, tamanho, forma e cristalinidade das NPs, a distância interpartículas); ou 

parâmetros extrínsecos relacionados com a interação das NPs com o meio envolvente [26], [27], 

[28]. 

 

1.4. Síntese e Estabilização de Nanopartículas metálicas em meio 

aquoso 
 

Os métodos de preparação de nanopartículas metálicas podem ser agrupados em duas categorias, 

top-down ou bottom-up. Os métodos físicos enquadram-se na categoria top-down e consistem na 

redução de partículas macroscópicas para a escala nano. Por outro lado, os métodos químicos 

enquadram-se na categoria bottom-up, partindo da redução de percursores catiónicos metálicos 

que se auto-organizam (self- assembly) para formar nanopartículas metálicas (figura 1.5).  

b) a) 
Banda LSPR 

Transições 

Interbandas 

2 

2 

1 

1 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comparado com os métodos mais elaborados top-down (como por exemplo a fotolitrografia), os 

procedimentos de síntese química são relativamente mais simples e baratos para a produção em 

massa. Além disso, são mais flexíveis para ajustar a forma e o tamanho das nanopartículas e 

adaptar as características de superfície. Porém, as técnicas de síntese química apresentam 

algumas limitações, sobretudo devido à presença de produtos químicos residuais, como reagentes 

e subprodutos que não reagiram, (figura 1.6) no produto final. A presença destas impurezas, que 

dificilmente são removidas, pode dificultar a aplicação de nanopartículas sintetizadas 

quimicamente em medicamentos, catálise, microeletrónica e sensores. 

Como A. Kraynov e T. Müller referem [30], na ausência de agentes estabilizadores, as 

nanopartículas rapidamente se aglomeram em cristalitos microscópicos. A aglomeração destes 

cristalitos leva à precipitação do metal. Na presença de um estabilizador apropriado é possível 

interromper o processo de nucleação numa determinada fase e obter nanopartículas coloidais. 

Além da escolha apropriada do agente estabilizador, também é necessário selecionar um agente 

redutor e o solvente onde ocorre a reação. O estabilizador e o agente redutor devem ser solúveis 

no solvente escolhido. 

Os elementos necessários para a síntese de NPs metálicas pelo método de redução química, 

encontram-se esquematizados na figura 1.6. Normalmente, os átomos metálicos são formados 

por redução (1) de um percursor metálico (sais como AgNO3 ou HAuCl4) (2A). Os átomos livres 

são altamente instáveis e formam núcleos rapidamente (3), até que o processo seja interrompido 

por um agente estabilizador (4). Na escolha destes reagentes deve-se ter em atenção, se o agente 

em (1) é redutor forte (como, NaBH4) devem-se criar condições de armazenamento do mesmo 

Figura 1.5 – Métodos de síntese de NPs. O processo de self-assembly baseia-se nas interações francas. 
e não covalentes entre partículas, por funcionalização química das superfícies metálicas de modo a que se. 
auto-organizem para formar a estrutura desejada (adaptado de [29]). 
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para evitar a sua decomposição, e consequente perda das suas propriedades. Os subprodutos 

formados a partir do percursor metálico (2B) podem ficar adsorvidos nas NPs, condicionando por 

vezes a redução da estabilidade e/ou contaminação superficial das NPs. Uma forma de colmatar 

este problema é o ajuste das concentrações e a proporção entre o agente redutor e o percursor 

metálico, de modo a evitar o excesso de reagentes que possam comprometer a estabilidade do 

produto final (5). Uma forma de purificar as NPs é através de centrifugações sucessivas, com 

subsequente lavagem e ressuspensão das mesmas, de modo a remover os subprodutos [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De um modo geral, os métodos de síntese de NPs metálicas dependem das características do 

produto final que se pretende obter. De facto, encontram-se imensos métodos de síntese química 

cujas variáveis experimentais determinam a estrutura e a forma das NPs, as características dos 

agentes de redução e/ou estabilização e as características dos solventes (orgânicos, inorgânicos 

como a água,…). 

Neste trabalho as NPs foram preparadas por redução química em solução aquosa. Neste caso, o 

sistema de produção tem 3 componentes: um solvente (água), um percursor (sal metálico de ouro 

ou prata) e um agente redutor (NaBH4). No tópico que se segue encontra-se o mecanismo 

associado à síntese de NPs metálicas na fase líquida. 

 

Como observado anteriormente na figura 1.6, antes da formação das NPs metálicas ocorre a 

formação de núcleos cristalinos a partir do percursor metálico. Embora o processo de nucleação 

ainda não esteja completamente esclarecido, o modelo que reúne mais consenso é o modelo de 

LaMer [32], [33], que se baseia na teoria clássica desenvolvida por Becker e Döring durante a 

 
Subprodutos 

Figura 1.6 – Esquematização da sequência de formação de NPs metálicas (adaptado de [30]). 
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década de 1930 [34]. Atualmente este modelo é usado para explicar praticamente todas as 

reações de síntese química de NPs de ouro [35], embora sejam discutidos outros mecanismos 

alternativos [36], [37].  

A figura 1.7 descreve o processo de crescimento e nucleação de NPs pelo modelo de LaMer. Este 

modelo propõe que a concentração de átomos disponíveis para a nucleação aumenta à medida 

que o percursor interage com um agente redutor. Quando atinge a concentração mínima de 

nucleação (Cmin), os átomos começam a agregar em pequenos núcleos, que vão crescendo de 

forma acelerada até que o percursor metálico se esgote (quando atinge a concentração máxima - 

Cmax). Como forma de controlar o tamanho e a morfologia das NPs, normalmente adicionam-se 

agentes de revestimento que estabilizam a superfície das NPs, de modo a evitar o crescimento 

desmesurado por aglomeração dos núcleos atómicos metálicos. Nesta fase, os átomos superficiais 

das NPs atingem um estado de equilíbrio (Cs) com o meio envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, os mecanismos de nucleação e crescimento das NPs de prata não obedecem ao modelo 

proposto por LaMer, estando dependentes das interações coloidais [39].Recentemente, Polte et 

al. [40] propuseram uma melhor descrição da via de formação de NPs de prata e os fatores 

relevantes para obter NPs com um tamanho controlado (monodispersas).  
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Figura 1.7 – Representação do modelo de LaMer para o crescimento e 
nucleação de NPs: Cs - Concentração de solubilidade; Cmin - Concentração 
mínima e Cmax - Concentração máxima para começar o processo de 
concentração (adaptado de [38]). 
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A partir de medições de dispersão de raios-X de baixo ângulo (SAXS) e medições de espectroscopia 

UV-vis aliadas à caracterização por microscopia eletrónica de transmissão (TEM), Polte e os seus 

colaboradores propuseram um mecanismo de crescimento em quatro etapas para a síntese de 

NPs de prata por redução com NaBH4 (figura 1.8). A primeira etapa corresponde à redução rápida 

do percursor metálico em menos de 200 ms, acompanhada pela formação de pequenos clusters 

com diâmetros inferiores a 1nm. Na segunda etapa (≈ 5s), os clusters (agregados monoméricos) 

crescem devido à coalescência, formando pequenas partículas com raios entre 2-3 nm. Esta etapa 

é seguida por um estado metastável, onde as partículas mantêm um tamanho constante durante 

5-10 minutos. Após este período realiza-se uma última fase de coalescência (30-60 s), culminando 

em NPs de prata com um tamanho médio de 5-8 nm. É de salientar que cada processo de 

coalescência implica um processo de agregação como consequência de uma diminuição da 

estabilidade das partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O agente redutor é normalmente adicionado em excesso, permitindo a estabilização eletrostática 

das NPs formadas por adsorção dos iões presentes no meio aquoso (Na+ e BH4
-), mas em 

contrapartida, inicia-se também a hidrólise do anião BH4
-, condicionando a agregação das NPs. 

1.5. Avanços no estudo da difusão da luz: Efeito Raman 
 

Como Sir Chandrasekhara Venkata Raman referiu numa palestra de atribuição do prémio nobel 

da Física em 1930, o estudo de fenómenos naturais têm sido o ponto de partida para a descoberta 

de novos ramos do conhecimento [41].  
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Figura 1.8 – Mecanismo de crescimento de NPs de prata sintetizadas com 
NaBH4, proposto por Polte et al. [38, 40] 

 



13 
 

O azul opalescente do mar mediterrâneo foi, neste caso, o fenómeno que serviu de inspiração a 

C. Raman para a descoberta das leis que regem o princípio do espalhamento ou difusão da luz 

em meios líquidos. O estudo realizado com instrumentos rudimentares, a par das investigações 

de Lord Rayleigh, permitiu-lhe constatar que quando uma radiação incide num meio material em 

que não há absorção, a radiação interage com o meio, podendo ser reemitida noutras direções. A 

difusão que Raman observou experimentalmente (à qual atribuiu o seu nome) caracteriza-se por 

ser uma radiação secundária mais ténue com uma intensidade que é cerca de 10-9 a intensidade 

da radiação incidente e difere da difusão Rayleigh-Einstein por apresentar um comprimento de 

onda distinto da radiação primária ou incidente [41]. O princípio de difusão Raman será explorado 

detalhadamente no capítulo 2. 

Ao longo de várias décadas, os instrumentos utilizados para observar este fenómeno foram 

melhorados com o avanço de novas fontes de radiação (laser), filtros que suprimem o efeito de 

difusão elástica da luz (difusão Rayleigh) e o desenvolvimento de detetores extremamente 

sensíveis, aumentando assim a intensidade do efeito Raman [42]. 

Embora este fenómeno seja pouco intenso, a sua descoberta contribuiu para o desenvolvimento 

de novas técnicas de espectroscopia com aplicações bastante importantes em diversas áreas do 

conhecimento. Uma das técnicas que tem por base este fenómeno é a difusão de Raman 

amplificada (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS). Esta técnica pode ser compreendida 

através do efeito SPR que depende da utilização de nanopartículas de metais nobres (como o ouro 

e a prata), da sua distribuição, do tamanho e forma, bem como das características dielétricas do 

meio em que se encontram inseridas.  

O grupo liderado por Fleischmann [43] foi pioneiro em estabelecer esta relação de amplificação 

do sinal Raman de uma molécula, a piridina, adsorvida a um elétrodo de prata de aspeto rugoso. 

Mais tarde, esta experiência foi confirmada e quantificada pelos grupos de investigação de Van 

Duyne [44] e Creighton [45], reconhecendo que o aumento da difusão de Raman da piridina seria 

da ordem 105-106. 

A simples utilização de coloides de prata como meio de intensificação do efeito SERS contribuiu 

não só para a compreensão dos mecanismos associados a este fenómeno, como também, alargou 

as suas aplicações para estudos biomoleculares [46], [47]. A observação e deteção de uma única 

molécula (single-molecule, SM) por SERS (SM-SERS) [48], [49] também instigou a investigação 
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das potencialidades desta técnica, demonstrado pelo crescente número de publicações até aos 

dias de hoje (figura 1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito SERS apresenta várias vantagens comparativamente a outros métodos e técnicas 

analíticas espectroscópicas, como extrema sensibilidade, seletividade molecular e assinaturas 

espetrais intensas e precisas. Porém, o desenvolvimento desta técnica para que se torne uma 

ferramenta analítica standard ainda exige a superação de vários desafios, como a utilização de um 

substrato uniforme que forneça uma assinatura espetral confiável e reprodutível do analito em 

estudo, e as limitações inerentes à proximidade e ou afinidade das moléculas com superfícies ou 

coloides metálicos. 

 

 

 

 

Figura 1.9 – Popularidade da técnica SERS. Este gráfico mostra dados de citações do site Web of 
Science para o termo "Surface Enhanced Raman ou SERS" ao longo de 35 anos (adaptado de [50]). 
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Como a técnica SERS é uma extensão do efeito SPR, o fator de amplificação da intensidade Raman 

(enhancement factor, EFSERS=106)2 deve-se principalmente a dois tipos de mecanismos (figura 

1.10), eletromagnético e químico [51], [52], [53].  

O mecanismo eletromagnético (Eletromagnetic Mechanism – EM)) consiste na excitação dos 

plasmões de superfície das NPs, ou seja, a oscilação dos eletrões de superfície do metal que 

aumentam a eficiência do fenómeno de difusão por efeito Raman (figura 1.10 A).  

A frequência de ressonância dos plasmões de nanoestruturas metálicas depende, entre outros 

parâmetros, das funções dielétricas do metal e do meio circundante. Em primeiro lugar, o estado 

acoplado do fotão e dos plasmões de superfície (efeito de ressonância) é acompanhado por um 

aumento da amplitude do campo EM na vizinhança mais próxima da superfície do metal [54]. A 

molécula adsorvida na superfície é assim submetida a um campo elétrico (Een). O campo 

resultante experimentado pela molécula adsorvida perto da superfície pode ser expresso do 

seguinte modo 

Ei = E0 + Es (1.1.) 

 

onde E0 corresponde ao campo elétrico incidente e Es é o campo do dipolo induzido na 

nanopartículas esférica. Es depende do raio da nanopartícula esférica (ra), da distância da molécula 

(d=r-ra), da constante dielétrica do metal e do campo elétrico incidente E0. O Ei resultante produz 

um dipolo induzido (P) na molécula. Por conseguinte, o dipolo induzido é diretamente proporcional 

ao Ei e à polarizabilidade (α) que depende, de entre outros fatores, da frequência das vibrações 

moleculares. As alterações na polarizabilidade das moléculas, devidas às vibrações, dão origem a 

3 diferentes frequências para o dipolo induzido: ω0 (difusão Rayleigh, a mesma frequência da 

radiação incidente), ω0 + ωR (difusão anti-Stokes) e ω0 - ωR (difusão Stokes), onde ω0 é a 

frequência angular da luz incidente e ωR a frequência angular do modo normal.  

                                                 
2 Quando as moléculas estão adsorvidas em nanopartículas plasmónicas ou encontram-se a poucos nanómetros da sua superfície, o campo 

eletromagnético em torno das moléculas pode aumentar a intensidade de difusão Raman 14 ou 15 ordens de grandeza (1014 – 1015) na presença 

de uma NP metálica [51]. 
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No caso da difusão Stokes, a radiação difundida do dipolo ED é deslocada para maiores 

comprimentos de onda em relação à luz incidente. O campo resultante deste mecanismo é dado 

por E0 = ED + Een.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mecanismo químico3 consiste num processo de transferência de carga entre a partícula metálica 

e a molécula adsorvida, levando a mudanças nos modos de polarizabilidade e vibração da 

molécula. Como se encontra esquematizado na figura 1.10 B, quando há um acoplamento 

eletrónico entre a molécula e o metal, a seção transversal Raman da molécula aumenta devido à 

transferência de carga do metal para a molécula. Uma transferência dinâmica ocorre quando um 

fotão é absorvido pelo metal, resultando num estado de “eletrão quente” (hot electron)4. Os 

eletrões excitados são transferidos para uma orbital molecular mais livre (LUMO) da molécula 

adsorvida (i). A transferência do eletrão de volta ao metal (ii) resulta na emissão de fotões Stokes. 

Quando a frequência do laser de excitação entra em ressonância com a transição (iii) o fenómeno 

descrito é Raman Ressonante [54]. 

                                                 
3  O contributo químico (EFSERS ~10-100) é menor comparativamente ao mecanismo eletromagnético (EFSERS ~106-107), na zona espacial situada 

entre duas nanopartículas metálicas. 

 
4 Eletrão quente ou pares de eletrão-lacuna. 
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Figura 1.10 – A) Mecanismo de Amplificação Eletromagnético. A nanopartícula metálica. experimenta. 
um campo eletromagnético variável no tempo (E0) que produz um momento de. dipolo oscilante na NP – Efeito 
SPR. O campo de entrada resultante é Ei e o campo de saída é. E0. B) Mecanismo de Amplificação. Químico. 
A transferência de carga acontece através dos caminhos (i) e (ii) e o processo de Raman. Ressonante. através 
de (iii) (adaptado de [54]). 
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A estrutura e a orientação da molécula na NP, a distância entre o analito e as NPs, a constante 

dielétrica do meio e a polarização e excitação da luz são alguns dos fatores que podem contribuir 

para a amplificação ou inibição da difusão Raman [55].  

Um dos aspetos que têm sido largamente divulgado no meio científico é a enorme aplicabilidade 

desta técnica espectroscópica para diversos fins, nomeadamente bioanalíticos, como deteção de 

uma única molécula (ex.: rodamina 6G) [55], imunoensaios [56], nanobiosensores [57], deteção 

e targeting de tumores [58,59] e drug delivery [60]. Como se trata de um método de deteção 

quantitativo e qualitativo, a informação obtida é bastante específica para um determinado tipo de 

amostra, dependendo das espécies presentes na mistura. Os picos Raman correspondem às 

energias dos modos vibracionais das diferentes espécies presentes na amostra, sendo a sua 

intensidade proporcional ao número de moléculas no volume excitado. Deste modo, a 

intensificação do sinal Raman é tanto maior, quanto maior for a agregação de nanopartículas 

metálicas, sobretudo na zona espacial localizada entre as NPs (hot spots), uma vez que aumenta 

a transferência de carga para as moléculas que se encontram adsorvidas. 

 

1.6. SERS Nanotags: materiais nanoestruturados do futuro 

 

O termo SERS Nanotags é usado para denominar estruturas de tipo core-shell que integram 

nanopartículas de ouro ou prata e moléculas ativas em Raman (moléculas repórter) encapsuladas 

com polietileno glicol (PEG) (figura 1.11) ou sílica ou BSA [61]. Estes materiais nanoestruturados 

tem como funcionalidade “rotular” as moléculas que se encontram co-adsorvidas às NPs 

metálicas, tirando partido do forte efeito de difusão Raman de compostos aromáticos (repórteres).  
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Os cromóforos são frequentemente usados como repórteres Raman porque apresentam uma 

seção transversal de difusão Raman bastante larga, são foto-estáveis e têm boa capacidade de 

ressonância Raman [63]. Os aminoácidos aromáticos, como o triptofano, são um excelente 

exemplo de moléculas repórter. Existem inúmeros estudos em que se estabelece uma relação 

empírica entre frequência/ intensidade Raman e alguns detalhes destas moléculas, como a força 

das ligações de hidrogénio, o microambiente e o estado de protonação [63]. Recentemente, o 

efeito SERS das moléculas de triptofano em soluções coloidais de NPs metálicas têm sido 

reportado em inúmeros artigos [64], [65], [66]. Na literatura refere-se com frequência que as 

moléculas de triptofano estabelecem interações com as superfícies de NPs metálicas através dos 

grupos funcionais carboxilo (-COOH) e amina (- NH2), enquanto o anel índole não interage com a 

superfície. 

Outros aminoácidos, como a cisteína, apresentam vantagens no sentido em que os grupos 

funcionais tiol (-SH) podem estabelecer ligações com a superfície de NPs metálicas, sobretudo, 

devido à forte afinidade das NPs de ouro pelos grupos –SH [67]. 

O encapsulamento confere maior robustez e estabilidade das propriedades físico-químicas destas 

nanoestruturas, bem como proteção e suporte para bioconjugação com anticorpos monoclonais, 

proteínas e DNA [68]. Os Nanotags podem ser facilmente funcionalizados com recetores 

específicos que atuam como biomarcadores no targeting in vivo. Outras vantagens depreendem-

Figura 1.11 – Representação esquemática de um SERS Nanotags (adaptado de [62]). 
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se com o facto de estas estruturas não serem suscetíveis a photobleaching 5 e apresentarem baixa 

citotoxicidade devido à utilização de nanopartículas de ouro (AuNPs) [58]. 

A possibilidade de incluir propriedades magnéticas nos Nanotags, é uma mais-valia para o 

tratamento de doenças cancerígenas [65], permitindo não só o direcionamento da nanoestrutura 

como também a imagiologia do local afetado, mediante um campo magnético externo, bem como 

a eliminação do mesmo, através de um tratamento hipertérmico (efeito fototérmico das NPs 

metálicas). Na literatura existem vários artigos que reportam a síntese destes Nanotags com NPs 

de óxidos de ferro, variando o tamanho e a forma das NPs metálicas [69], [70] e as moléculas 

repórter Raman. 

No âmbito deste trabalho, pretende-se explorar este tipo de nanoestruturas para deteção de 

moléculas biológicas através da técnica de espectroscopia de difusão Raman amplificada (SERS). 

Deste modo, as NPs magnéticas utilizadas, que servem como núcleo para este sistema, são de 

ferrite de cálcio (CaFe2O4). A ativação da superfície destas NPs com grupos –OH, possibilita a 

formação de ligações intermoleculares fortes com outras (bio)moléculas presentes no meio. O 

triptofano é a molécula repórter escolhida e a cisteína é o aminoácido que pode estabelecer 

interações de afinidade com a superfície das NPs metálicas de ouro ou prata (figura 1.12). 

 

Figura 1.12 – Esquema representativo da construção do Nanotag a sintetizar neste trabalho. 

                                                 
5 A instabilidade estrutural de uma molécula fluorescente durante o seu tempo de vida no estado excitado torna-a suscetível à degradação. A 

elevada intensidade da radiação incidente pode condicionar uma mudança na estrutura do fluoróforo, de tal modo que a molécula fluorescente 
deixe de fluorescer – Photobleaching. 
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1.7. Nanopartículas magnéticas: Ferrite de Cálcio 
 

As nanopartículas magnéticas (Magnetic Nanoparticles - MNPs) são compostas por elementos 

magnéticos de 3 tipos: metais puros (como cobalto, níquel e ferro), ligas metálicas (combinação 

de metais) ou óxidos de metais (magnetite (Fe3O4), ferrites (MFe2O4, em que M = Ca, Ni, Co, Mn, 

etc.)) [71]. No entanto, só as nanopartículas de óxido de ferro (magnetite, ferrites) é que estão 

aprovadas para uso clínico pela FDA (Food and Drug Administration), pela sua fácil síntese 

química, biocompatibilidade dentro de concentrações fisiológicas e estabilidade química em 

condições fisiológicas [72]. 

Estando o comportamento magnético depende da estrutura atómica e molecular dos materiais, à 

escala nanométrica, as MNPs apresentam propriedades únicas como a coercividade e a 

suscetibilidade magnéticas que estão dependentes do tamanho, forma e composição do material. 

Além destas características, a formação de monodomínios magnéticos, a possibilidade de 

revestimento com ligandos específicos e a elevada razão área superficial/ volume, dão a estas 

partículas grande importância a nível da sua aplicação tecnológica [73]. 

A origem das propriedades magnéticas reside no movimento de eletrões, cujo spin e o momento 

angular encontram-se associados ao momento magnético. A interação existente entre os 

momentos magnéticos de átomos de um mesmo material causa uma ordem magnética, que 

ocorre abaixo de uma determinada temperatura crítica. 

Estas nanopartículas (MNPs) têm dois tipos de comportamento magnético, o comportamento 

ferromagnético (FM) e o comportamento superparamagnético (SPM). O comportamento FM ocorre 

quando o material apresenta magnetização, mesmo na ausência de um campo magnético externo. 

No caso do comportamento SPM, os momentos magnéticos das MNPs têm tendência a alinhar-

se paralelamente ao campo magnético aplicado, verificando-se assim magnetização das mesmas. 

O magnetismo das NPs desaparece quando o campo magnético externo é removido [74]. 

As nanopartículas de óxidos superparamagnéticas são usadas em várias aplicações biomédicas, 

como sejam a imagiologia de ressonância magnética, a libertação controlada de fármacos e a 

hipertermia, devido às suas características como a baixa toxicidade e a elevada biocompatibilidade. 

Através da seleção da camada ligante adequada, as partículas magnéticas podem ser anexadas a 
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uma molécula alvo específica numa solução contendo diferentes constituintes. O alvo é separado 

eficazmente através do uso de um campo magnético, mesmo em baixas concentrações. A 

utilização das MNPs em técnicas de diagnóstico como a ressonância magnética nuclear (RMN) 

apresenta bons resultados. Por outro lado, podem ser também utilizadas para avaliar estudos 

imunológicos, através de magnetorrelaxometria, uma técnica que mede o decaimento da 

magnetização de MNPs após a remoção do campo magnético externo [73], [75]. 

As ferrites de cálcio apresentam propriedades físicas notáveis que lhes conferem, por exemplo, 

estabilidade térmica a altas temperaturas. A estabilidade química e a biocompatibilidade são 

outras características que tornam estas partículas potencialmente úteis para uma grande 

variedade de aplicações [76]. 

Estes óxidos ferromagnéticos podem apresentar diversas estruturas cristalográficas, sendo a 

estrutura spinel (direta ou invertida) a que apresenta maior interesse comercial [73]. 

Independentemente do tamanho, a maioria das ferrites apresenta estrutura cristalográfica spinel, 

ou seja, cristalizam no sistema cúbico, com coordenação octaédrica. As ferrites com estrutura 

spinel são óxidos de metais de transição ternários que são representados pela fórmula geral Mx 

Fe3-x O4, onde M representa os catiões divalentes (M = Ni, Co, Zn, Ca, Mg, Mn, etc.). Os aniões de 

oxigénio estão dispostos numa rede cúbica fechada e os catiões M e Fe ocupam duas posições 

cristalográficas diferentes, tetraédricas e octaédricas (figura 1.13). Embora os catiões M e Fe na 

estrutura típica spinel (x = 1) sejam divalentes (2+) e trivalentes (3+) respetivamente, podem existir 

outras combinações igualmente válidas [77].  

O tipo e a distribuição dos catiões metálicos divalentes determina a estrutura e as propriedades 

químicas das ferrites. Os fatores que delimitam a posição preferencial dos iões nos locais 

cristalográficos são, nomeadamente, o raio iónico e a coordenação química dos iões. Deste modo, 

quando os locais tetraédricos são ocupados por catiões divalentes (M2+) e os locais octaédricos 

são ocupados por Fe3+, as ferrites apresentam estrutura spinel normal ou, também denominada, 

direta. No entanto, se os catiões Fe3+ ocupam totalmente os locais tetraédricos e os catiões M2+ 

ocupam os locais octaédricos, as ferrites apresentam estrutura spinel inversa. O grau de inversão 

da estrutura é determinado pela fração de catiões divalentes (M2+) que ocupam a posição 

octaédrica. Assim, as ferrites podem ser representadas por [M1-y Fey] A [My Fe2-y] B, onde os índices 

A e B identificam, respetivamente, os locais cristalográficos tetraédricos e octaédricos e y 

corresponde ao grau de inversão (0≤y ≤1) [77]. 
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De acordo com a literatura, as NPs de CaFe2O4 também podem adquirir estrutura ortorrômbica 

(figura 1.13 c) [77], [78]. 

 

Figura 1.13 – Estrutura de nanopartículas de ferrite de cálcio (adaptado de [77]). 

Em comparação com a síntese de NPs metálicas, a preparação de óxidos metálicos apresenta um 

grau de dificuldade menor, mas pelo menos dois desafios adicionais: a uniformidade de 

composição dos óxidos ternários e o tipo e a qualidade da sua estrutura cristalina. As propriedades 

magnéticas parecem ser muito sensíveis à composição, cristalinidade e até mesmo a morfologia 

das NPs de óxido metálico [73]. 
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2.1. Radiação Eletromagnética 
 

A radiação eletromagnética pode ser vista segundo uma de duas perspetivas complementares: 

como uma onda, manifestando todas as características associadas aos fenómenos ondulatórios6 

ou como uma partícula desprovida de massa em movimento, o denominado fotão. De facto, uma 

onda luminosa é essencialmente caracterizada pela sua energia (E), comprimento de onda (λ) e 

frequência (ν), sendo as duas últimas grandezas referentes essencialmente ao seu 

comportamento ondulatório e relacionadas pela equação 2.1, 

 λ = c / 𝝂 

 

 (2.1) 

onde c representa a velocidade da luz no vácuo, 3×108 m s-1, λ representa o comprimento de 

onda, ou seja, a distância entre dois máximos de onda consecutivos e υ representa a frequência 

(em Hz ou ciclos s-1) definida como o número de oscilações por unidade de tempo.  

As leis da mecânica quântica podem ser aplicadas às partículas para mostrar que a energia dos 

fotões (E) depende da frequência da radiação (ν). A relação entre as duas grandezas está 

representada na equação 2.2, 

 E = h 𝝂 

 

(2.2) 

em que h representa a constante de Planck (6.6256×10-34 J s -1). O comportamento ondulatório 

e corpuscular da radiação eletromagnética pode assim ser representado pela combinação das 

duas equações mencionadas em cima, resultando na seguinte expressão  

                                                     E = h c / λ (2.3) 

 

A seriação das radiações eletromagnéticas é representada através de um espectro contínuo de 

ondas com diferentes propriedades (Figura 2.1). A designação e atribuição dos diferentes 

intervalos de radiação é em grande parte uma questão de conveniência, sendo importante salientar 

                                                 
6 As ondas eletromagnéticas são geradas pelo movimento das partículas dotadas de uma carga elétrica, normalmente os eletrões. Cada partícula 

carregada gera à sua volta um campo elétrico; quando a carga oscila, o campo elétrico é perturbado, sendo esta perturbação propagada como 
uma onda. 
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que toda a radiação natural é uma forma de energia e que a energia é inversamente proporcional 

ao comprimento de onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Espectro eletromagnético (Adaptado de © Encyclopædia Britannica, Inc.).  

 Várias regiões do espectro eletromagnético são de grande importância para estudos moleculares, 

nomeadamente a região UV-Visível (λ ≈ 190 – 770 nm). Nestas regiões, a radiação 

eletromagnética possui energia suficiente para excitar os eletrões de valência das moléculas e 

promover a passagem destes do estado fundamental para o estado excitado [1], [2].  

2.2 Espectroscopia de absorção UV-Visível 

 

A espectroscopia de absorção no UV-Visível é uma ferramenta versátil que pode ser aplicada tanto 

na caracterização como na quantificação de diferentes tipos de materiais orgânicos, inorgânicos, 

biológicos, etc. Uma abordagem conceitual sobre esta técnica pode ser encontrada na literatura 

[3], [4]. 

Da interação entre a radiação eletromagnética e matéria podem resultar diversos processos, entre 

os quais a difusão e a absorção. No caso específico da espectroscopia UV-visível avalia-se apenas 

a absorção independentemente de ocorrerem outros fenómenos subsequentes, radiativos (que 

envolvem a emissão de luz enquanto a molécula ou o meio absorvente relaxa de volta ao estado 

fundamental) ou não radiativos (a “desativação” do estado excitado não é acompanhada pela 

emissão de fotões). 
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Sendo assim, a absorção é um processo que resulta na promoção de transições eletrónicas de 

estados menos energéticos (estado fundamental) para estados mais energéticos (estado excitado). 

A energia absorvida por parte das moléculas presentes numa amostra pode ser quantificada 

através da equação de Bohr (equação 2.4) [1], [2], em que Ef e En correspondem aos níveis de 

energia do estado fundamental e do estado excitado (n=1,2,3,…), respetivamente. 

 h 𝝂 = ∆E = Ef  - En 

 

 (2.4) 

Desta forma, pode dizer-se que a espectroscopia de absorção UV-Visível estuda as transições 

eletrónicas. 

 

2.2.1 Níveis de energia e Transições eletrónicas 
 

A energia absorvida por uma molécula é representada pelo somatório das energias absorvidas 

pelos seus níveis de energia eletrónicos, vibracionais e rotacionais. Por definição, a energia 

eletrónica está associada à distribuição dos eletrões pelos estados orbitais em torno dos átomos, 

a energia vibracional corresponde ao deslocamento periódico dos átomos da molécula, ou seja, 

ao modo vibracional da estrutura das moléculas relativamente à posição de equilíbrio, e a energia 

rotacional diz respeito à rotação das moléculas em torno do seu eixo (centro de gravidade) [3]. A 

quantidade de energia de uma molécula é assim representada por um conjunto de estados 

discretos que englobam níveis de energia vibracionais e rotacionais, como se pode constatar na 

figura 2.2. 

Deste modo, a radiação na gama UV-visível induz modificações nos níveis de energia eletrónicos 

das moléculas analisadas, enquanto a radiação infravermelha produz alterações na energia 

vibracional, sem condicionar qualquer alteração nos níveis eletrónicos das moléculas [2], [3], [5]. 

As alterações na energia rotacional das moléculas provém de contribuições na gama dos micro-

ondas. No entanto, à temperatura ambiente as variações de energia rotacional são, 

frequentemente, desprezáveis (muitos dos níveis estão populados). Nestas condições, a maioria 

das moléculas encontra-se no estado vibracional fundamental, sendo que transições para o estado 

excitado ocorrem sempre a partir deste nível.  
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.  

Figura 2.2 – Representação do sistema de níveis de energia de uma molécula (Adaptado de [6]). 

 

Nos espectros de absorção na zona UV-visível, as transições originadas pela absorção de radiação 

eletromagnética são transições entre níveis de energia eletrónicos. Quando um eletrão absorve 

energia passa de uma orbital ocupada – HOMO (do inglês, Highest Occupied Molecular Orbital), 

para uma orbital livre de maior energia potencial – LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). 

Nas moléculas, as transições eletrónicas podem ser classificadas de acordo com o tipo de orbitais 

moleculares (figura 2.3): orbitais moleculares ligantes (π,σ), antiligantes (π*, σ*) e não ligantes 

(n), sendo estas relacionadas energeticamente da seguinte forma, 

σ < π <n < π*< σ* 

 

Se as orbitais envolvidas nas transições eletrónicas não possuem sobreposição especial, ou seja 

apresentam diferente simetria como as n π*, a probabilidade das transições ocorrerem é 

menor, e por isso, a transição diz-se proibida. De outro modo, se as orbitais envolvidas nas 

transições eletrónicas possuem sobreposição especial, e consequentemente simetria adequada, 

como as ππ*, a probabilidade das transições ocorrerem é maior, denominando-se por isso, 

transições permitidas. As transições do tipo σ σ* e π σ* ocorrem para energias muito 

elevadas na zona do ultravioleta, enquanto as transições do tipo π π* e n π* ocorrem para 

energias na zona do UV-visível, sendo estas as transições a que temos acesso com os 

espectrofotómetros mais comuns [2], [4]. Num composto orgânico, o grupo de átomos capaz de 

originar absorção denomina-se cromóforo. A ocorrência de alterações estruturais num cromóforo 

reflete-se na quantidade e zona espetral da radiação eletromagnética que a substância absorve 

[2].  
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        Figura 2.3 – Transições eletrónicas entre orbitais moleculares (Adaptado de [6]). 

A intensidade das bandas de absorção está diretamente relacionada com a probabilidade de 

ocorrência de uma determinada transição. Sendo assim, para transições permitidas (cuja 

probabilidade de transição é maior) a banda de absorção é mais intensa do que para transições 

proibidas.  

As propriedades do ambiente em que os compostos absorventes se encontram, como o pH e a 

polaridade do meio, influenciam a energia das transições eletrónicas, alterando a posição e a 

forma das bandas de absorção. A interação entre o solvente e o cromóforo ocorre por meio de 

interações eletrostáticas e ligações de hidrogénio. Quanto maior é a polaridade do solvente, maior 

a quantidade de energia envolvida entre a nuvem eletrónica da orbital não ligante (n) e as 

moléculas do solvente. Logo a posição do pico de absorção desloca-se para menores comprimento 

de onda no caso das transições n π*. Por outro lado, as transições π π* deslocam-se para 

maiores comprimentos de onda com o aumento da polaridade do solvente porque a interação com 

o solvente é maior com a nuvem eletrónica da orbital π* do que com a π. 

2.2.2 Lei de Beer – Lambert –Bouguer  
 

Experimentalmente, a eficiência da absorção de radiação eletromagnética com um determinado 

comprimento de onda (λ) é caracterizada pela transmitância (T) ou a absorvância (A), definidas 

como 

 T(λ) = I / I0   (2.5) 

  

A (λ)  = - log T (λ)  

 

 

(2.6) 
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Em que I0 e I representam, respetivamente, a intensidade do feixe incidente e a intensidade do 

feixe transmitido7. 

Da interação da radiação incidente colimada (raios paralelos entre si) com um meio absorvente 

resulta um decréscimo na intensidade do feixe devido principalmente à absorção de fotões por 

parte da amostra (figura 2.4). 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Diagrama representativo da intensidade de um feixe de radiação eletromagnética em função da 
distância percorrida pelo feixe no interior da amostra. Na imagem estão representadas as intensidades do feixe 
incidente (I0) e o feixe transmitido (I), a concentração da substância absorvente (c), o percurso ótico da radiação (𝓁) 
e o coeficiente de absorção molar ( 𝜺).  

A lei de Beer – Lambert – Bouguer é traduzida pela seguinte expressão matemática, 

Em que A representa a absorvância, 𝛆 o coeficiente de absorção molar e c a concentração da 

substância absorvente. 

O coeficiente de absorção molar ou absortividade molar é característico de cada substância e 

depende também de outros fatores como a temperatura da solução e do solvente utilizado [3]. 

A aplicação desta lei envolve algumas considerações, entre as quais: 

 As espécies presentes em solução devem absorver a radiação de forma independente 

entre si. Se existir mais do que uma espécie absorvente, a absorvância resultante é o 

somatório das absorvâncias de cada espécie;  

                                                 
7 Neste contexto, o significado de intensidade é entendido por irradiância I, isto é, a potência de energia radiante recebida no comprimento de 

onda por unidade de área [7]. 

 

 A = 𝜺 𝓵 𝓬 

 

 (2.7) 
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 O meio absorvente deve ser homogéneo (solução). A escolha do solvente é determinada, 

nomeadamente, pela sua transparência na zona de comprimento de onda em estudo e a 

sua polaridade (solventes polares tendem a destruir a estrutura fina das moléculas devido 

a efeitos vibracionais, contrariamente a solventes apolares); 

 A concentração das amostras é um fator preponderante, dado que para concentrações 

mais elevadas os fenómenos dispersivos da radiação são mais significativos e não podem 

ser desprezados. Aplicabilidade desta lei (A ∝ c) pressupõe a utilização de soluções 

diluídas (c <0.01M); 

 A radiação incidente deve ser monocromática (comprimento de onda selecionado para o 

qual a absorvância da espécie em estudo é máxima), colimada e deve atravessar uma 

distância constante (percurso ótico no interior do meio) de modo a interagir com as 

espécies existentes em solução; 

 O fluxo da radiação incidente não pode induzir processos que impliquem a 

desestabilização das espécies absorventes; 

 Para cada comprimento de onda corresponde um coeficiente de absorção molar 

específico (𝜺). O coeficiente de absorção molar depende da magnitude dos sistemas de 

absorção e da probabilidade de ocorrência de transições. Quanto mais permitida for a 

transição eletrónica maior é o 𝛆. 

2.2.3 Medições de um espectro de absorção usando um espectrofotómetro  
 

 Um espectro de absorção consiste numa representação gráfica da absorvância de uma amostra 

em função do comprimento de onda da radiação incidente. 

Existem dois tipos de espectrofotómetros, de feixe único e de feixe duplo ou dividido. O primeiro é 

geralmente mais simples e económico. Este tipo de equipamento implica que as medições da 

amostra e da referência (também denominada por branco) sejam efetuadas em separado, o que 

pode influenciar as medições.  

Os espectrofotómetros baseados em monocromadores de rede (aparelho de resolução espetral) 

são frequentemente do tipo feixe duplo. Num aparelho de feixe duplo, a luz proveniente da fonte 

de radiação é dividida em dois feixes que passarão simultaneamente na amostra e na referência. 

A leitura simultânea apresenta-se vantajosa, pois evita variações entre as medidas [5]. 
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Nos espectrofotómetros UV-visível, um feixe de luz de uma fonte de luz UV e/ou visível adequada 

é direcionado através de um monocromador de tipo prisma ou rede de difração. A luz atravessa 

então a amostra, antes de atingir o detetor e o sinal obtido é processado e adquirido normalmente 

através de um computador (figura 2.5) [5].  

 

Figura 2.5 – Esquema dos componentes essenciais de um espectrofotómetro de feixe duplo utilizado no decorrer 
deste trabalho (adaptado de [8]). 

 

2.3 Espectroscopia de fluorescência 

 

Como referido na secção anterior, a interação entre fotões e moléculas provoca modificação do 

seu estado eletrónico devido à transição de eletrões para níveis de energia superiores (estado 

excitado). A relaxação das moléculas na sequência da absorção de radiação eletromagnética dá 

também origem a fenómenos a partir dos quais se pode recolher informações importantes. 

As moléculas não permanecem no estado excitado por muito tempo, regressando ao estado 

fundamental por mecanismos espontâneos de libertação de energia. A dissipação de energia de 

excitação eletrónica pode ocorrer por processos não radiativos (relaxamento vibracional, conversão 

interna, conversão externa e cruzamento inter-sistemas) e radiativos (fosforescência e 

fluorescência). 

Os fenómenos de fotoluminescência decorrem de processos radiativos e estão relacionados com 

transições que, salvo casos de exceção, se verificam dos estados singuleto ou tripleto excitados 

de nível mais baixo, S1 ou T1, mencionados no diagrama de Jablonski (figura 2.6). A fluorescência 

acontece entre estados eletrónicos da mesma multiplicidade enquanto na fosforescência a 
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emissão do fotão é acompanhada de uma variação na multiplicidade do estado eletrónico, isto é, 

da inversão do spin do eletrão que muda de estado [9].   

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a fluorescência é a emissão de radiação que resulta da transição do estado singuleto 

excitado (S1) para o estado fundamental (S0). Como os estados inicial e final são da mesma 

multiplicidade a transição é permitida pelas regras da seleção de spin, dando lugar a que o tempo 

de vida deste fenómeno seja aproximadamente 10-8 s. Este valor é suficientemente grande para 

que não haja competição com a conversão interna dos níveis excitados superiores, por isso a 

fluorescência é apenas observada a partir do estado S1. Neste trabalho serão explorados os 

processos radiativos, mais concretamente, a fluorescência de sondas (triptofano). 

A avaliação do diagrama de Jablonski revela que a energia irradiada por fluorescência é menor 

que a energia recebida por absorção devido a perdas de energia na conversão interna e no 

processo de relaxação vibracional. O espectro de fluorescência apresenta uma semelhança direta 

com o espectro de absorção, com uma translação para maiores comprimentos de onda – Desvio 

Stokes. 

A intensidade de fluorescência pode diminuir devido a inúmeros fatores, como a interação entre a 

espécie fluorescente e outras substâncias presentes na solução, a viscosidade do solvente, a 

temperatura, a concentração de oxigénio e o pH. Além destes fatores, a concentração da espécie 

fluorescente (fluoróforo) também é determinante no tipo de espectro que se pode obter [9], [10]. 

Por exemplo, a formação de excímeros resulta na colisão entre duas espécies, uma no estado 

fundamental e outra no estado excitado, dando origem a um complexo estável no estado excitado. 

Em termos espectroscópicos, observa-se uma banda adicional sem resolução vibracional no 

Figura 2.6 – Diagrama de Jablonski. As transições entre estados são representadas por linhas verticais para 
ilustrar a natureza instantânea da absorção da luz (adaptado de [9]). 
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espectro de emissão de fluorescência, para maiores cumprimentos de onda relativamente à 

emissão do fluoróforo no estado excitado [10]. 

2.3.1 Medições de um espectro de fluorescência usando um espectrofluorímetro 
 

Na figura 2.7 encontra-se esquematizado os componentes essenciais de um espectrofluorímetro. 

Este aparelho inclui uma fonte de radiação contínua (geralmente uma lâmpada de arco de xénon), 

dois monocromadores, o primeiro que tem como objetivo selecionar o comprimento de onda de 

excitação antes de a radiação incidir na amostra, e o segundo que se encontra após a amostra, 

na direção perpendicular à luz de excitação e que permite a seleção de uma série de comprimentos 

de onda a serem medidos. Esta geometria (90º) destina-se a maximizar a deteção da fluorescência 

minimizando a deteção de radiação dispersada. Por fim, a radiação emitida é detetada e 

processada, dando origem ao espectro de emissão ou excitação. No primeiro caso, é selecionado 

um comprimento de onda onde a amostra absorve (no primeiro monocromador) e medida a 

intensidade de luz a todos os comprimentos de onda onde a amostra emite (segundo 

monocromador). Nos espectros de excitação é variado o comprimento de onda onde a amostra 

pode ser excitada (no primeiro monocromador são selecionados uma gama de comprimentos de 

onda e no segundo é fixo um comprimento de onda onde a amostra emite) [2], [7]. 

 

Figura 2.7 – Representação esquemática de um espectrofluorímetro com exemplo de espectro de fluorescência 
inserido (adaptado de [8]). 
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2.4 Espectroscopia Raman 

2.4.1 Princípio da Difusão Raman 
 

A espectroscopia Raman pode ser descrita como uma técnica ótica em que se analisa o espectro 

da radiação difundida inelasticamente pelo material quando sobre ele incide uma radiação 

eletromagnética [11]. A interpretação de um espectro de difusão Raman consiste na utilização das 

excitações elementares (fotões) como uma sonda interna do material em estudo, dando-nos 

informações preciosas sobre a dinâmica do sistema.  

O processo de difusão Raman está relacionado com a polarizabilidade (α) da substância a analisar. 

Quando o campo elétrico da radiação eletromagnética incidente interage com a nuvem eletrónica 

da molécula observa-se a indução de um dipolo elétrico (P) na molécula, que é proporcional ao 

campo elétrico externo (E), como demonstra a seguinte equação  

em que α é a polarizabilidade ou a suscetibilidade elétrica da molécula. 

Como o campo elétrico incidente varia ao longo do tempo, a equação 2.8 pode se relacionar da 

seguinte forma: 

em que E0 é uma constante e corresponde à amplitude do campo elétrico e 𝛎0 é a frequência da 

radiação incidente. Como se pode constatar pela equação 2.8, a polarizabilidade é uma constante 

de proporcionalidade que determina a magnitude da polarização induzida pelo campo elétrico. 

Desta forma, a polarização induzida de qualquer molécula real é descrito em três direções, 

segundo os eixos cartesianos (xyz): 

 

Assumindo-se que as vibrações moleculares podem ser descritas por: 

 P = αE  

 

   (2.8) 

 

 P = αE = α E0 cos (2π𝝂0t)   

 

   (2.9) 

 

   Px = αE x     Py = αE y        Pz = αE z    (2.10)  

 q = q0 cos (2π𝝂mt)   

 

   (2.11) 
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em que q corresponde à coordenada normal associada aos deslocamentos atómicos, 𝛎m é a 

frequência de vibração e q0  é a amplitude vibracional. Para pequenas amplitudes vibracionais, α 

é uma função linear de q, podendo por isso ser expressa da seguinte forma: 

 em que α0 corresponde à polarizabilidade na posição de equilíbrio e (𝛛α/𝛛q)0  representa a 

modulação da suscetibilidade devida à interação com as oscilações moleculares. Da combinação 

das equações 2.9 e 2.11, resulta a variação temporal do momento dipolar induzido, 

Os termos da equação 2.13 estão relacionados com diferentes fenómenos de difusão da luz. O 

primeiro termo da equação dita que a radiação difundida apresenta a mesma frequência que a 

radiação incidente (difusão Rayleigh). O segundo termo da equação engloba duas partes distintas 

correspondentes ao processo de difusão Raman. A primeira parte da equação demonstra que o 

dipolo difunde a radiação a uma frequência (𝛎0 – 𝛎m) (difusão anti-Stokes), enquanto a segunda 

parte demonstra que o dipolo difunde a radiação a uma frequência (𝛎 0 + 𝛎m) (difusão Stokes). É 

importante salientar que o segundo termo da equação 2.13 é precedido por (𝛛α/𝛛q)0, ou seja, 

a difusão Raman só ocorre se a polarizabilidade da molécula varia durante a vibração ((∂α/∂q)0 

≠ 0). 

Sendo assim, a difusão Raman pode ser de dois tipos, Stokes e anti-Stokes (figura 2.8). A difusão 

de anti-Stokes tem lugar quando a molécula se encontra inicialmente num estado vibracional 

excitado, passa em seguida a um estado virtual mais energético e depois relaxa para o estado 

vibracional fundamental. Neste caso, o fotão emitido possui maior frequência do que a radiação 

incidente. No caso da difusão Stokes, em que a molécula passa do estado vibracional fundamental 

para um estado virtual mais energético e depois relaxa para um estado vibracional excitado, o 

fotão emitido tem menor energia que o fotão incidente contrariamente à difusão anti-Stokes que 

ocorre para maiores energias. A diferença de energia entre a radiação incidente e a radiação 

difundida Raman designa-se por desvio Raman. 

 α = α0 + (𝝏α /𝝏q )0  q0+… 

 

                    (2.12) 

 

 P(t) = α0 E0 cos (2π𝝂0t) + 
1

2
 (𝝏α /𝝏q )0  q0 E0 [cos{2𝝅(𝝂0 -𝝂m) t} + cos{2𝝅(𝝂0 +𝝂m) t} ]  

 

(2.13) 
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Os espectros Raman nas regiões de Stokes e anti-Stokes são idênticos, no sentido em que são 

simétricos em termos de posição dos picos relativamente ao sinal Rayleigh. De facto, diferem 

apenas na intensidade dos picos (figura 2.9). Assim, a intensidade dos picos anti-Stokes é menor 

comparativamente à intensidade dos picos de Stokes, pois, à temperatura ambiente8, a maior 

parte das moléculas está no estado vibracional de menor energia, e portanto, a probabilidade de 

ocorrerem transferências de energia que resultem na difusão Raman Stokes é muito maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 As intensidades de difusão Stokes e anti-Stokes são função da temperatura, de acordo com a teoria da distribuição de Boltzman [12] e estão 

sujeitas à probabilidade ocupacional dos vários estados moleculares. 

Figura 2.8 – Diagrama representativo da difusão Raman (excitação não ressonante): S 0,1 representam os níveis. 
eletrónicos de uma molécula, que são constituídos por vários níveis vibracionais (m = 0, 1,…). A condição para que. 
ocorra uma transição de nível vibracional no efeito Raman não é a variação do momento de dipolo associado.à vibração, 
mas uma variação na polarizabilidade da molécula (vibrações simétricas) (adaptado [12]). 
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Figura 2.9 – Difusão Raman: Anti - Stokes vs. Stokes (adaptado de [12]). 
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2.4.2 Medições de um espectro Raman usando espectrómetro Raman 
 

Como todas as técnicas espectroscópicas, o dispositivo experimental é constituído por três 

componentes principais: uma fonte de excitação monocromática (LASER), um sistema dispersivo 

e um sistema de deteção [11]. Um arranjo experimental típico utilizado em espectroscopia Raman 

encontra-se ilustrado na figura 2.10.  

 

Figura 2.10 – Representação esquemática do espectrofotómetro Raman. As configurações representadas 
apresentam diferentes resoluções espaciais: Macro-Raman, A) e Micro-Raman, B). Na configuração Micro-Raman, a 
resolução espacial é aumentada pela objetiva de um microscópio. O filtro Notch tem como função remover a difusão 
Rayleigh (adaptado de [13]). 

A geometria de montagem é semelhante a um espectrofluorímetro, uma vez que o detetor está 

posicionado perpendicularmente à trajetória da radiação que incide na amostra. A obtenção de 

um bom espectro Raman requer uma fonte de luz monocromática muito intensa, dado à reduzida 

probabilidade da radiação ser difundida inelasticamente9.  

O sistema dispersivo utilizado é, geralmente, um triplo monocromador que tem como função 

rejeitar a luz parasita. Este sistema permite ainda a deteção de sinais Raman muito próximos da 

emissão de Rayleigh. 

Os problemas que envolvem a deteção e a amplificação do sinal Raman de uma amostra 

depreendem-se, com o facto de o sinal ser extremamente fraco (cerca de 10-9 da intensidade da 

radiação incidente). A introdução do detetor CCD (do inglês, Charge Coupled Device) é 

relativamente recente e tem como vantagens o aumento da resolução, a rapidez de aquisição do 

                                                 
9 Aproximadamente 1 em cada 106 fotões é difundido inelasticamente [12]. 
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espectro da amostra e a possibilidade de servir como meio de obtenção de uma “imagem Raman” 

[11]. 

Os espectros Raman são contudo muito suscetíveis de ser completamente obscurecidos quando 

há fluorescência, especialmente a produzida por impurezas. Além disso, o facto de só uma 

pequena porção dos fotões incidentes ser difundida inelasticamente, limita a deteção de moléculas 

que se encontram em concentrações muito baixas. 

 

2.5 Difratometria de raios X  

 

Os raios X são ondas eletromagnéticas, assim como as ondas luminosas (luz visível), mas com 

um comprimento de onda menor (entre 0.1 – 1 Å) comparável à distância interatómica de 

estruturas cristalinas.  

Como resultado da sua natureza ondulatória, os raios X podem manifestar propriedades notáveis 

quando interatuam com a matéria, nomeadamente com a natureza periódica de cristais. Desta 

interação pode resultar a difração de raios X pelos átomos da rede cristalina, que geram 

fenómenos de interferência, construtivos ou destrutivos.  

No primeiro caso, em que estes geram fenómenos que produzem uma interferência construtiva, 

ocorre a difração do feixe em direções bem definidas, conservando a energia inicial. A direção e 

intensidade dos raios difratados dependem da simetria, do número atómico e da distribuição dos 

átomos na amostra fornecendo desta forma informações sobre a estrutura, cristalinidade e 

possíveis defeitos ou deformações do material em análise.  

Quando uma amostra cristalina é irradiada por um feixe de raios X (figura 2.11), incidindo segundo 

um determinado ângulo, a família de planos reticulares dos cristais (hkl) refletem parte da radiação 

nos primeiros planos, mas a restante penetra a estrutura e irá ser refletida nos sucessivos planos 

(hkl). Para que as ondas refletidas pelos diferentes planos se reforcem, ou seja, alcancem máximos 

de intensidade (interferências construtivas), é necessário que a diferença de percursos entre raios 

incidentes e refletidos seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda da radiação 

monocromática incidente [14], [15].  
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Como expresso na figura 2.11 facilmente se conclui a equação que constitui a expressão formal 

da lei de Bragg (equação 2.14): 

em que n é um número inteiro designado por ordem de difração, λ o comprimento de onda da 

radiação incidente, dhkl representa o espaçamento entre planos dos cristais e ϴ representa o 

ângulo de incidência. 

O padrão difratométrico obtido pela técnica de difração de raios X (XRD, do inglês X-Ray Diffraction) 

pode ser interpretado como a impressão digital de um material cristalino. As distâncias 

interplanares e a densidade de átomos ao longo de cada plano reticular são algumas das 

características que contribuem para a resposta destes materiais. 

Tendo em conta os picos do difratograma de XRD, é possível deduzir o tamanho dos cristais, a 

partir da equação de Scherrer: 

 
D = 

kλ

B cos θ
  

 

 (2.15) 

na qual D representa o tamanho do cristal, B representa a largura a meia altura do pico de maior 

intensidade e 𝛉 representa o ângulo de incidência. A constante de proporcionalidade, k (constante 

de Scherrer) depende de como a largura a meia altura é determinada, da forma do cristal e da 

distribuição de tamanho (o valor normalmente utilizado é 0.9) [16]. 

 

 2 dhkl sen θ = n λ  (2.14) 

Figura 2.11 – Princípio da difração de raios X (adaptado de [15]). 

dhkl 

dhkl  sen ϴ 

Feixe difratado Feixe incidente 
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2.5.1 Difratómetro de raios X 
 

Um difratómetro tem como função detetar a difração de raios X da amostra em estudo e registar 

a intensidade de difração como uma função de ângulo de difração (2θ). Os raios X formados no 

tubo de raios catódicos (figura 2.12) são colimados por fendas de Soller e atravessam umas placas 

finas de metal que estão estreitamente espaçadas de modo a concentrar a incidência do feixe na 

amostra a ser analisada. Os raios X são difratados pela amostra e formam um feixe convergente 

que atravessa um conjunto de fendas de receção e passa por um filtro monocromático, antes de 

chegarem ao detetor. O arranjo do monocromador no equipamento, posicionado no sentido de 

captar o feixe difratado, permite suprimir comprimento de onda diferentes da radiação incidente e 

diminuir a radiação de fundo originada dentro da amostra [15]. 

Com base na geometria exposta na figura 2.12 é possível detetar as várias reflexões de Bragg 

correspondentes à difração por cada família de planos atómicos (hkl). 

 

Figura 2.12 – Geometria Bragg – Brentano de um difratómetro de raios X (adaptado de [14]). 

 

A identificação da substância e das fases cristalinas de uma amostra é obtida pela comparação 

do seu espectro de difração com espectros de substâncias cristalinas conhecidas (Powder 

Diffraction File, PDF) [15]. Os arquivos de difração em pó são publicados e periodicamente 

atualizados pela base de dados COD (Crystallographic Open Database). 
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Este Capítulo descreve efetivamente todos os protocolos experimentais utilizados, desde a 

preparação das soluções iniciais, assim como todo o processo de síntese até à amostra final levada 

para análise por várias técnicas. 

Todas as soluções foram preparadas em solventes de grau espectroscópico e água ultrapura (grau 

Milli-Q). A água desionizada ultrapura foi cedida pelo Departamento de Ciências da Terra. 

As medições de absorção e fluorescência foram realizadas no Laboratório de Fotofísica do Centro 

de Física da Universidade do Minho. Os espectros de absorção foram obtidos utilizando um 

espectrofotómetro UV-Vis Shimadzu, modelo UV-3101PC. Os espectros de emissão de 

fluorescência foram medidos num espectrofluorímetro SPEX320 Fluorolog® 2. As medidas de 

absorção e fluorescência foram efetuada em células de absorção e fluorescência de quartzo, de 

10 mm de percurso ótico.  

As medições de difração de raios X foram obtidas no Departamento de Ciências da Terra, com um 

difratómetro Philips PW1710 e radiação Cu Kα (40 kV e 30 mA) com comprimento de onda de 

1.5405600 Å. As amostras foram posteriormente analisadas pelo programa Match!.  

As medições de Raman foram efetuadas num espetrómetro Jobin Yvon modelo T64000 

triplomonocromador, equipado com um sistema de deteção CCD, refrigerado por azoto líquido. A 

linha de excitação, 514.5 nm, de um laser de árgon foi focada nas amostras em pó usando uma 

objetiva x 50 MS de um microscópio Olympus BHSM numa geometria Backscattering. Os 

espectros foram obtidos com uma potência 0.55 mW, para evitar o aquecimento e consequente 

destruição das amostras. Efetuaram-se 2 leituras com um tempo de aquisição de 30s. As amostras 

em solução foram colocadas numa célula de fluorescência de quartzo, de 10 mm de percurso 

ótico. Nestas amostras a potência do laser utilizada foi de 8.5 mW, sendo efetuadas 5 leituras com 

um tempo de aquisição de 60s, utilizando uma geometria de difusão a 90º. 

 

3.1. Preparação de Nanopartículas Metálicas 
 

No que respeita às NPs de ouro (Au) ou prata (Ag), utilizaram-se vários procedimentos de síntese 

descritos na literatura, tendo em consideração vários fatores: como a concentração e proporção 

entre reagentes (precursor metálico vs. redutor), as técnicas de purificação (sobretudo, por 

centrifugação), o meio reacional (aquoso), o pH do meio, entre outros. A reprodutibilidade destes 
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métodos, associada à estabilidade destas partículas por um determinado período de tempo 

(semanas, ou até meses), foi crucial para posterior ligação às NPs magnéticas. 

Deste modo, a escolha do método de síntese das NPs metálicas esteve circunscrito a duas 

possibilidades: (3.1.1.) sintetizar as NPs metálicas com agentes de revestimento e/ou (3.1.2.) 

sintetizar as NPs metálicas sem agentes de revestimento (descritas na literatura como, “Naked” 

Nanoparticles). 

 

3.1.1. Preparação de Nanopartículas metálicas com agentes de revestimento 
 

3.1.1.1. Nanopartículas de ouro (AuNPs) funcionalizadas com cisteamina 
 

As NPs foram sintetizadas de acordo com o método de S. Ren et al. [1] com algumas modificações. 

Uma solução aquosa de cisteamina (1.47 µM, 5.62mL) foi adicionada a uma solução aquosa de 

HAuCl4 3H2O (1.42 mM, 6.46 mL). Após 20 minutos sob agitação numa placa magnética, à 

temperatura ambiente, adicionou-se o agente redutor à mistura reacional, NaBH4 (1 mM, 15 µL), 

prolongando-se a agitação por mais 10 minutos no escuro (vaso reacional revestido com alumínio). 

A solução final, de cor vermelho-rubi, foi posteriormente armazenada no frio (4ºC) até à sua 

caracterização por espectroscopia UV-Vis (320-700 nm). 

3.1.1.2. Nanopartículas de prata (AgNPs) funcionalizadas com cisteína 
 

As NPs foram sintetizadas de acordo com o método de S. Bayram et al. [2] com algumas 

modificações. Previamente preparou-se uma solução NaBH4 (0.015 mM, 1mL), colocando-a numa 

tina com gelo e sob agitação constante durante 20 minutos. Após este período de tempo, a solução 

NaBH4 foi adicionada a uma solução de AgNO3 (100 µM, 98 mL) preparada à temperatura 

ambiente. Posteriormente, adicionou-se uma solução de cisteína (6.6 mM, 1mL). A solução final, 

de cor amarelo vivo, foi posteriormente armazenada em condições normais de temperatura no 

escuro até à sua caracterização por espectroscopia UV-Vis (320-700 nm). 
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3.1.2. Preparação de Nanopartículas metálicas sem agentes de revestimento 
 

As NPs foram sintetizadas de acordo com o método proposto por M. Martin et al. [3], tanto para 

as AuNPs como para as AgNPs. Na Tabela 1 e 2, encontram-se as soluções stock necessárias 

para preparar as soluções coloidais de ouro e prata em água ultrapura, respetivamente. 

Tabela 3.1 – Soluções Stock para preparar nanopartículas de ouro. 

 Solução stock 50 mM 

HAuCl4 3H2O + HCl (2 mL) 

Solução stock 50 mM 

NaBH4 + NaOH (2 mL) 

Massa (mg) 19.69 1.89 

12M HCl (µL) 4.17  

18.9M NaOH (µL) – 2.65 

 

 

Tabela 3.2 – Soluções Stock para preparar nanopartículas de prata. 

 Solução stock 50 mM AgNO3 

(2 mL) 

Solução stock 50 mM 

NaBH4 + NaOH (2 mL) 

Massa (mg) 8.49 1.89 

18.9M NaOH (µL) – 2.65 

 

A estabilidade das soluções stock é garantida pela adição de HCl e NaOH. Posteriormente, 100 

µL das soluções contendo os percursores metálicos (AuCl4-/ H+ e AgNO3) foram adicionados a 

4.65 mL de água ultrapura e 650 µl das soluções contendo o agente redutor (BH4
-/ OH-) foram 

adicionados a 4. 10 mL de água ultrapura. As soluções diluídas foram misturadas, gota a gota e 

em simultâneo, para um gobelé vazio sob agitação magnética. O modo de adição das soluções 

corresponde a uma adaptação do artigo [4]. Com recurso a uma bomba peristáltica (minipuls 3 

peristaltic pump) as soluções foram misturadas em simultâneo a uma velocidade de 48 rpm.  

Por fim, os coloides obtidos para um volume final de 9.5 mL, foram analisados por espectroscopia 

UV-Vis (200-700 nm) e armazenados no frio (4ºC). 
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3.2. Preparação de Nanopartículas de Ferrite de Cálcio e 

funcionalização com cisteína e triptofano 

 

A preparação das nanopartículas de ferrite de cálcio foi realizada pelo método de coprecipitação 

inversa descrito em [5]. O procedimento consistiu basicamente na mistura de uma solução de 

acetato de cálcio hidratado (0.5M, 1mL água desionizada) e cloreto de ferro hexahidratado (1M, 

1mL água desionizada), sendo que esta mistura foi posteriormente adicionada a uma solução com 

NaOH (6M, 1.4 mL de água desionizada) aquecida num banho a 90ºC. A agitação e a temperatura 

foram mantidas com a mistura reacional num tubo de ensaio fechado durante uma hora. No final, 

as nanopartículas foram lavadas várias vezes com etanol absoluto, por centrifugações (5000 rpm, 

5 minutos) e por decantação magnética, de modo a retirarem-se possíveis restos dos reagentes. 

Por fim as nanopartículas de ferrite de cálcio foram secas na estufa e posteriormente procedeu-se 

à calcinação a 600ºC durante 1 hora. 

A funcionalização das NPs de ferrite de cálcio pressupõe uma primeira etapa de ativação dos 

grupos hidroxilo (-OH) na superfície das partículas por CDI (1,1’- Carbonildiimidazole) num solvente 

orgânico aprótico. Segundo o método descrito em [6], num tubo de ensaio dispersou-se 1 mg de 

CaFe2O4 (preparadas em 3.2.) em 5 mL de um solvente orgânico (DMSO ou 1,4 – Dioxano). 

Depois adicionou-se 3.76 mg de CDI. Em seguida, o tubo foi colocado no sonicador durante 2 

horas com a tampa fechada. Após este período de tempo, a amostra foi lavada por centrifugações 

sucessivas a 7500 rpm durante 6 minutos, seguidas por decantação magnética das NPs e 

ressuspensão no mesmo volume de solvente orgânico. 

Na última lavagem, dispersaram-se as NPs ativadas em apenas 3 mL do solvente orgânico e os 

restantes 2 mL serviram para preparar uma solução contendo cisteína e triptofano numa razão de 

10:3 (2.81 mg de cisteína e 1.41 mg de triptofano). A mistura resultante foi de seguida sonicada 

durante 1 hora, num banho quente (abaixo dos 60ºC). Posteriormente, amostra final foi lavada 

por centrifugação a 3500 rpm durante 10 minutos e ressuspendida em etanol absoluto para 

posterior secagem na estufa (90ºC) overnight. Por fim, a amostra foi armazenada para futura 

utilização. 
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3.3. Preparação dos nanotags: conjugação de NPs de Ferrite de Cálcio 

com AuNPs ou AgNPs  
 

A conjugação das NPs sintetizadas anteriormente consiste num primeiro passo ressuspender a 

amostra em pó de nanopartículas de ferrite de cálcio funcionalizadas em 500 µL de água ultrapura 

e proceder à decantação magnética da mesma. O sobrenadante é descartado, contendo 

possivelmente restos de cisteína e triptofano que não se ligaram às NPs de CaFe2O4.  

De seguida, a amostra é novamente ressuspendida em 500 µL de água ultrapura. As 

nanopartículas sintetizadas em 3.1.2. são adicionadas diretamente aos 500 µL de NPs de CaFe2O4 

purificadas no passo descrito anteriormente.  

Por fim, a solução final adquirida foi analisada por espectroscopia UV-Vis, fluorescência e 

espectroscopia Raman. 

Para análise de espectroscopia Raman efetuaram-se ainda algumas alterações no método de 

conjugação descrito em cima. Segundo [7], o aumento da amplificação do sinal Raman pode ser 

obtido através da adição de soluções eletrolíticas contendo iões Na+, HCO3
- e Cl-.  

No primeiro passo, adicionou-se a solução preparada em 3.1.2. a 500 µL da solução obtida em 

3.2.1. previamente purificada (decantação magnética). 

De seguida, adicionou-se 30 mL de água ultrapura à mistura reacional e por fim adicionou-se 20.5 

mL de uma solução eletrolítica (mistura de 20 mL de NaHCO3 5 x 10-3 M e 0.5 mL de NaCl 10-3 

M). O pH da solução final é 8.8 ± 0.5. 
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4.1. Caracterização das nanopartículas preparadas 
 

4.1.1. Nanopartículas Metálicas com agentes de revestimento 
 

 Os agentes de revestimento/ moléculas normalmente utilizado(a)s na síntese ou funcionalização 

de nanopartículas metálicas têm um caráter bifuncional, em que uma das extremidades da 

molécula tem a função de se ligar à partícula e a outra de interagir com outras moléculas ou com 

o solvente. Os agentes de revestimento utilizados neste ensaio podem atribuir propriedades e 

funcionalidades biológicas a estas partículas. Os aminoácidos aqui representados, cisteína e 

cisteamina, ligam-se fortemente à superfície das partículas pois apresentam grupos funcionais tiol 

(-SH). 

A idealização deste esquema de sintese (figura 4.1) implicou algumas limitações, nomeadamente, 

o facto de ser necessário purifica-las para remover possíveis restos/subprodutos que dificultariam 

a conjugação com as nanopartículas de CaFe2O4. Embora a funcionalização conferisse 

estabilidade aos colóides sintetizados, como se pode constatar pela localização da banda do 

plasmão, a purificação por centrifugação resultou na agregação irreversível destas partículas de 

modo que o acoplamento de grupos amina (-NH2) de NPs de prata ou ouro a grupos -OH de 

nanopartículas de ferrite de cálcio não funcionaria como esperado. 
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Figura 4.1 – Representação dos efeitos causados pela purificação/ centrifugação dos coloides preparados (A). 
A estrutura das NPs não está à escala, a espessura da shell (~0.6 nm) é muito menor do que o núcleo metálico. O 
comprimento de onda correspondente à máxima absorção nos espectros (B), a denominada banda LSPR das NPs 
metálicas, desloca-se para maiores comprimentos de onda devido às etapas de centrifugação. Verifica-se, igualmente, 
o aparecimento de uma nova banda deslocada ~150 nm para o vermelho que se deve ao efeito de proximidade 
causado pelas centrifugações, ou seja, as NPs agregam-se irreversivelmente.  

Dado a estes factos, foram produzidas nanopartículas de ouro e prata sem agentes de 

revestimento (naked nanoparticles) e as nanopartículas de ferrite de cálcio foram funcionalizadas 

com cisteína (para posterior ligação às NPs metálicas) e com triptofano (sonda fluorescente 

intrínseca). 

4.1.2. Nanopartículas Metálicas sem agentes de revestimento 

Admitindo as condições de preparação de nanopartículas metálicas propostas por Martin et al. [1], 

em meio aquoso, os diâmetros das NPs podem variar de 3.2 a 5.2 nm. Para o volume de solução 

de boro-hidreto utilizado neste trabalho, o diâmetro esperado para as NPs de ouro rondaria os 5.2 

nm. 

A estabilização das NPs metálicas é conseguida por forças eletrostáticas repulsivas conferidas pela 

adsorção de boro-hidreto de sódio (figura 4.2) 
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Figura 4.2 – Espectro de absorção das NPs metálicas obtidas pelo método de Martin et al. 

 

4.1.3. Nanopartículas de Ferrite de Cálcio 

Após a síntese das nanopartículas de ferrite de cálcio, utilizou-se um magneto para verifica se 

estas possuíam propriedades magnéticas. Como se pode confirmar na figura 4.3, as 

nanopartículas respondem ao campo magnético aplicado. O difratograma de XRD confirma a 

composição bem como a percentagem de fases presentes na amostra de nanopartículas 

magnéticas sintetizadas pelo método de coprecipitação inversa. A composição maioritária (55.4%) 

corresponde à ferrite de cálcio que apresenta uma estrutura cristalina spinel direta. Verifica-se de 

igual modo, a presença de outros óxidos de ferro como a maghemite (Fe2O3) (44.6 %) que 

apresenta também uma estrutura cristalina cúbica. 

Através das medições de XRD, tornou-se possível estimar o tamanho das nanopartículas de ferrite 

de cálcio pela equação de Scherrer (equação 2. 15, capítulo 2). O diâmetro médio calculado é de 

17 nm.  
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Figura 4.3 – Nanopartículas de ferrite de cálcio: Resposta magnética a um campo externo e difratograma de 
XRD das nanopartículas preparadas por coprecipitação inversa, após calcinação. 

 

4.1.4. Funcionalização das nanopartículas de Ferrite de Cálcio e Conjugação com 
NPs metálicas 
 

Efetuaram-se dois tipos de funcionalização das nanopartículas de ferrite de cálcio: um contendo 

apenas cisteína (10:0) e outro contendo cisteína e triptofano numa proporção de 10:3. Como o 

triptofano é um composto aromático heterocíclico, exibe uma banda de absorção UV característica 

e bastante intensa por volta dos 280 nm sendo a absorção UV re-emitida na forma de fluorescência 

(banda característica por volta dos 370 nm).  

Na figura 4.4, as nanopartículas de ferrite de cálcio funcionalizadas com triptofano exibem duas 

bandas de fluorescência como se verificou em filmes de poli-triptofano [2]. Uma vez que se espera 

que as moléculas de triptofano estejam covalentemente ligadas à superfície das NPs, não pode 

ocorrer o típico processo de formação de excímero por colisão de uma molécula excitada com 

outra no estado fundamental. Assim a formação de excímero só pode ocorrer ou por mudança de 

conformação de moléculas de triptofano vizinhas ou numa mesma MNP, ou em MNPs agregadas. 
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Da conjugação das nanopartículas magnéticas com as nanopartículas metálicas resulta uma 

diminuição da intensidade de fluorescência (quenching). Como se pode constatar na figura 4.4, a 

intensidade de emissão de fluorescência do triptofano diminui de um fator de duas ordens de 

grandeza quando as nanopartículas de ferrite de cálcio funcionalizadas com este composto 

fluorescente estão na presença de nanopartículas de prata.   

No caso CaFe2O4 + Ag (10:3) quer o monómero quer o excímero são inibidos, ao passo que no 

caso CaFe2O4 + Au (10:3) apenas o monómero sofre inibição de fluorescência. Como a formação 

de excímeros ocorre a partir do monómero excitado, a inibição do monómero conduz 

necessariamente à diminuição da emissão do excímero como se pode verificar em CaFe2O4 + Ag 

(10:3). 

O diferente comportamento das partículas de CaFe2O4+ Au (10:3) poder-se-á dever a um efeito 

plasmónico, que origina um aumento do rendimento quântico de fluorescência do excímero (Metal 

Enhanced Fluorescence – MEF) [3] que compense o decréscimo que seria de esperar pela inibição 

de fluorescência do monómero. 

A absorção eficiente por parte de nanopartículas metálicas (banda LSPR, figura 4.2) pode originar 

a rápida transferência de energia do estado excitado do triptofano para a nanopartícula. Este 

mecanismo de relaxação justifica a inibição de fluorescência do triptofano pois a ligação das NPs 

Figura 4.4 – Espectro de fluorescência das nanopartículas conjugadas. 
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metálicas aos grupos – SH da cisteína que se encontra na proximidade das moléculas de triptofano 

originam uma grande proximidade com as NPs metálicas [3]. 

Em termos de espectroscopia de absorção verifica-se um deslocamento batocrómico (para 

maiores comprimentos de onda) da banda LSPR das nanopartículas metálicas logo após a 

conjugação (figura 4.5).  

 

 

 

As soluções preparadas mudaram gradualmente de cor consoante o modo de conjugação, isto é, 

adicionar a solução de nanopartículas magnéticas à solução de nanopartículas metálicas ou o vice-

versa (metálicas+magnéticas).  

Figura 4.5 – Espectros de absorção das nanopartículas, logo após a conjugação. 
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Quando se adicionou a solução de nanopartículas magnéticas à solução de nanopartículas 

metálicas, verificou-se apenas uma ligeira mudança de cor. A solução de partida das 

nanopartículas de prata apresentava uma cor amarelo vivo, passando após a conjugação a 

amarelo-torrado. No caso das nanopartículas de ouro a solução de partida apresentava uma 

tonalidade vermelho-rubi, passando após a conjugação a bordeaux mais escuro.  

A maior mudança confirmou-se com a adição da solução de nanopartículas metálicas à solução 

de nanopartículas magnéticas. No caso da solução com nanopartículas de prata a solução de 

partida apresentava cor amarelo vivo, passando após a conjugação a bordeaux e finalmente preto. 

A solução com nanopartículas de ouro apresentavam inicialmente uma tonalidade vermelha-rubi, 

passando após a conjugação a preto. Esta mudança de cor deu-se num período de 

aproximadamente 5 min. 

Quando se adicionam gotas de solução de nanopartículas magnéticas à solução homogénea de 

NPs metálicas, estas vêm localmente uma elevada concentração local de grupos – SH 

provenientes das NPs magnéticas. Assim várias NPs magnéticas rapidamente cobrem as NPs 

metálicas que se encontrem na vizinhança da gota. Como resultado, a posição do plasmão muda 

como consequência da alteração do meio envolvente de parte das NPs metálicas. 

Na adição em ordem oposta é de esperar que resultem NPs magnéticas cobertas por NPs 

metálicas. Estas ficando assim em grande proximidade devem originar grandes alterações na 

absorção plasmónica através da formação de aglomerados (clusters) de nanopartículas metálicas. 

Antes de efetuar medições de espectroscopia Raman, analisaram-se os efeitos causados na 

intensidade da banda do plasmão das nanopartículas metálicas em contacto com as NPs 

magnéticas funcionalizadas. Efetuou-se a purificação das amostras por centrifugação (8000 

rpm;10min) e verificou-se que na conjugação metálicas+magnéticas havia uma total separação do 

sobrenadante e do pellet, ou seja, o sobrenadante ficou incolor e o pellet apresentava uma 

tonalidade muito escura (preto) com propriedades magnéticas face a aplicação de um campo 

magnético externo (magneto), pois as nanopartículas resultantes têm um grande conteúdo 

magnético como se constatou anteriormente.  

Para a conjugação magnéticas+metálicas, o sobrenadante ainda apresentava cor e propriedades 

magnéticas, o pellet exibia uma tonalidade escura mas sem propriedades magnéticas estando de 
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acordo com o esperado (maior conteúdo metálicos das nanopartículas resultantes). Desta 

conjugação resultaram os espectros da figura 4.6. 

 

 

 

 

Para posteriores medições no Raman, sobretudo em solução, o conjugado de nanopartículas não 

foi purificado e, de modo a garantir uma maior intensificação da assinatura espetral dos 

aminoácidos, adicionou-se soluções eletrolíticas (NaCl e NaHCO3) como se pode constatar na 

literatura [4], [5], [6]. A adição destas soluções depreende-se com a dificuldade que se obteve na 

deteção dos picos Raman dos aminoácidos, embora em teoria não sege necessário, pois as 

nanopartículas metálicas utilizadas têm a finalidade de intensificar o sinal Raman das moléculas 

adsorvidas. 

Figura 4.6 – Espectros de Absorção da conjugação magnéticas+metálicas. Conjugação com. 
nanopartículas de prata (a) e ouro (b).  

a) 

b) 



67 
 

 

 

 

As nanopartículas de ferrite de cálcio funcionalizadas, (10:0) e (10:3), apresentam picos Raman 

característicos das espécies presentes na amostra (figura 4.7). Quando se dispersou as 

nanopartículas num meio aquoso, a assinatura espetral dos aminoácidos não foi detetada (200 – 

Figura 4.7 – Assinatura espetral das nanopartículas de ferrite de.cálcio. funcionalizadas (amostras 
em pó): com cisteína (a) e cisteína +.triptofano (b). Os picos representados com um * coincidem com a. 
amostra (a), cujos picos foram suavizados com um filtro FFT de 4 pontos. 

* * 
* 

* 

a) 

b) 
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3300 cm-1). Em solução, os picos Raman de aminoácidos são mais largos. Este alargamento não 

homogéneo resulta de flutuações na camada de solvatação dos aminoácidos [7]. 

Nas amostras das nanopartículas conjugadas não foi igualmente possível identificar nenhum pico 

específico dos aminoácidos (figura 4.8). Ao longo do tempo verificou-se que as partículas na 

amostra ficavam depositadas no fundo da célula, não sendo possível dispersa-las novamente. Em 

termos de espectroscopia de absorção, a banda LSPR diminuiu drasticamente (no caso das NPs 

de prata) após as aquisições do sinal Raman como é referido na literatura [6]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Espectros Raman das nanopartículas conjugadas: amostras em pó (a) e amostras dispersas em água (b). 

b) 

a) 
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Na figura 4.9 encontram-se os difratogramas de XRD para as nanopartículas magnéticas 

conjugadas (amostras em pó) após as medições no Raman constatando-se a presença dos picos 

cristalográficos do ouro e da prata (cuja estrutura cristalina de ambas é a estrutura cúbica de faces 

centradas). Estes gráficos comprovam a presença de prata (a) e ouro (b), apesar de não se ter 

verificado a assinatura espectral do triptofano nas medições Raman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 4.9 – Difratogramas de XRD das nanopartículas de ferrite de cálcio conjugadas com nanopartículas de prata (a). e ouro (b). 
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Capítulo 5 

Conclusões e Perspetivas Futuras  
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Neste trabalho foi possível preparar os elementos necessários à construção do Nanotag proposto, desde a 

preparação de nanopartículas magnéticas de ferrite de cálcio que tinham como finalidade formar o núcleo 

do nanossistema; passando pela funcionalização desse mesmo núcleo com repórteres Raman (triptofano); 

e a síntese de nanopartículas de metais nobres (Au e Ag) que mediante a funcionalização do núcleo 

magnético formariam um revestimento com propriedades de intensificação do sinal Raman (SERS) para 

deteção de moléculas biológicas.  

Ao longo deste trabalho surgiram alguns obstáculos que se prendem, nomeadamente, com a estabilidade 

e a reprodutibilidade das nanopartículas. As nanopartículas de prata são interessantes pelo facto de 

exibirem maior eficiência de absorção comparativamente às nanopartículas de ouro. No entanto, as NPs 

de prata são mais propensas à corrosão oxidativa e à agregação em soluções eletrolíticas. Uma forma de 

minimizar este efeito consistiu na utilização de cisteína uma vez que apresenta grupos funcionais tiol (-SH) 

que se ligam fortemente à superfície das nanopartículas, servindo assim como agentes de estabilização. 

Dependendo do tamanho médio dos agregados de nanopartículas e da extensão da mudança da banda 

LSPR, o processo de agregação pode produzir mudanças significativas na resposta SERS das partículas. 

Esta mudança refletiu-se na obtenção de espectros Raman sem a assinatura espetral do repórter 

(triptofano) logo após a conjugação do núcleo magnético com nanopartículas metálicas, embora os 

difratogramas de XRD comprovem a presença de ouro ou prata nos respetivos Nanotags. 

A técnica SERS consiste, na maior parte dos casos, na adsorção direta de um analito (molécula) à superfície 

de uma nanopartícula metálica, seja pela atração simples de van der Waals (fisissorção) ou por interações 

cuja energia é comparável às ligações químicas regulares, que são denominadas quimissorção. De 

qualquer forma, a molécula pode formar um complexo com a nanopartícula e, portanto, pode perder a 

simetria que tinha antes da adsorção. Em geral, uma molécula na fase líquida ou gasosa tem uma 

orientação aleatória, mas a adsorção à nanopartícula faz com que a molécula adote uma configuração 

espacial preferencial; a liberdade é abruptamente restrita. Logo, as regras de seleção no SERS são 

diferentes em comparação ao Raman convencional. 

Como perspetivas futuras do trabalho desenvolvido no âmbito desta tese, sugere-se: 

 Caracterização estrutural por TEM das diferentes nanopartículas sintetizadas; 

 Otimização dos métodos para aplicação mais eficiente da técnica SERS; 

 Revestimento dos NanoTags com uma camada protetora (Capping Shell), de modo a aumentar a 

estabilidade dos conjugados; 

  Avaliação dos NanoTags em sistemas biológicos (deteção de moléculas biológicas). 
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