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RESUMO 

Paganoto, G. T. Intensidade SERS de junções moleculares com a distância do gap e 

com diferentes morfologias de nanoestruturas em sistemas metal liso-junção molecular-

nanoestruturas metálicas. 2021. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Química. 

Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

A Espectroscopia Raman Intensificada por Superfície (SERS) é um efeito do aumento da 

intensidade Raman de uma molécula adsorvida numa superfície metálica nanoestruturada capaz 

de suportar a Ressonância Plasmônica Localizada (LSPR). Esta característica permite a utilização 

do efeito SERS na caraterização vibracional de Junções Moleculares (JM) que estejam adsorvidas 

nas nanoestruturas. As junções moleculares são moléculas que atuam como um contato elétrico 

em um sistema metal |JM| metal. Dentre estes sistemas destaca-se a configuração chamada 

Nanoparticle on Mirror (NPoM) que consiste em uma nanopartícula metálica posicionada sobre uma 

camada automontada de moléculas sobre uma superfície metálica lisa. Portanto, esta tese tem 

como objetivo o estudo da influência do acoplamento plasmônico nanopartícula-superfície lisa na 

intensidade SERS de JM em sistemas NPoM construídos utilizando nanobastões de Au (AuNR-

CTAB) e nanoesferas de Au (AuNS-CTAB). As JM utilizadas nesta tese foram da classe dos 

Oligofenilenoditióis (OPD).  Por meio do perfil de intensidade do modo 𝜈8𝑎, que corresponde ao 

modo de estiramento C=C do anel aromático para estas moléculas, foram verificados três efeitos 

relevantes nestes sistemas: (i) a condutância molecular; (ii) a distância de separação entre a 

superfície lisa e a nanopartícula e (iii) a geometria da nanopartícula. Outro sistema de interesse 

estudado foi a formação da ligação cross-link Nanopartícula de Au| JM | Nanopartícula de Au em 

suspensões coloidais de nanoesferas de Au estabilizadas por citrato (cit-AuNS). Neste sistema foi 

mostrado que intensidade da banda de estiramento 𝜐𝑆𝐻 não consiste em um parâmetro adequado 

para o estudo da formação desse tipo de cross-link entre nanopartículas de Au como já 

argumentado na literatura, uma vez que foi possível observar a intensidade desta banda mesmo 

em sistemas em que foram detectados agregados de nanopartículas. Por fim, o efeito da 

condutância molecular foi analisado tanto em sistemas NPoM como em suspensão coloidal. A 

variação de energia da ligação, medida por meio do deslocamento da frequência Raman da banda 

𝜈8𝑎 , mostra que o efeito da condutância é mais significativo em um sistema NPoM do que em 

suspensão coloidal. 

 

Palavras-chave: SERS, Junção molecular, Ressonância de plasmon, Nanopartícula de ouro, 

Suspensão coloidal, Plasmon de Transferência de Carga  

  



 

 

Abstract 

Paganoto, G. T. SERS intensity of molecular junctions with gap distance and different 

morphologies of gold nanoparticles in metal surface- molecular junction- metallic 

nanoparticle systems. 2021. PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) is an effect of increasing the Raman 

intensity of a molecule adsorbed on a nanostructured metallic surface capable of supporting 

Localized Plasmonic Resonance (LSPR). This feature allows the use of the SERS effect in the 

vibrational characterization of Molecular Junctions (MJ, molecular junctions are molecules that act 

as an electrical contact in a metal |MJ | metal system) adsorbed on nanostructures. Among these 

systems, Nanoparticle on Mirror (NPoM) configuration stands out, consisting of a metallic 

nanoparticle positioned on a self-organized layer of molecules on a smooth metallic surface. 

Therefore, this thesis aims to study the influence of nanoparticle-surface plasmonic coupling on the 

SERS intensity of MJ in NPoM systems built using Au nanorods (AuNR-CTAB) and Au nanospheres 

(AuNS-CTAB). The MJ used in this thesis was from the Oligophenylene dithiols (OPD) family. The 

intensity profile of the 𝜈8𝑎 mode, which corresponds to the C=C stretch mode of the aromatic ring 

for these molecules, indicated three relevant effects in these systems: (i) the molecular conductance 

and (ii) the plasmonic coupling between the surface and nanoparticle and (iii) the geometry of 

nanoparticle. The formation of the cross-link bond Nanoparticle of Au| MJ | Au nanoparticle in 

colloidal suspensions of citrate-stabilized Au nanospheres (cit-AuNS) is another system of interest. 

Herein, the intensity of the νSH stretch band is not a suitable parameter to indicate the formation of 

this type of cross-link between Au nanoparticles as already reported in the literature since it was 

possible to observe the intensity of this band even in systems where aggregates of Au were detected 

nanoparticles. Finally, the molecular conductance effect was analyzed, both NPoM systems and 

colloidal suspension. The energy change of the bond measured through the Raman frequency shift 

of 𝜈8𝑎 vibrational mode, the conductance effect is more significant at colloidal suspension than the 

NPoM system. 

 

Keywords: SERS, Molecular Junction, Plasmon Resonance, Gold Nanoparticle, Colloidal 

Suspension, Charge Transfer Plasmon 
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1 Introdução 

1.1 Espalhamento Raman 

Diversas propriedades físicas da matéria podem ser investigadas a partir da 

perturbação de um sistema em estudo por meio de um campo externo. Em grande parte 

dos métodos espectroscópicos, esta perturbação pode ser gerada a partir da interação 

entre sistemas moleculares e a radiação eletromagnética. As principais transições 

espectroscópicas como emissão e absorção resultam da variação de um momento de 

dipolo elétrico (ou magnético) em função de um campo elétrico oscilante [1]. A absorção ou 

emissão da radiação em determinados valores de energia, revela o caráter discretizado 

dos níveis de energia, que foi fundamental para o desenvolvimento da Mecânica Quântica 

no início do século XX. A absorção de radiação no ultravioleta-visível (UV/VIS) permite o 

estudo das transições eletrônicas de sistemas moleculares; a absorção no infravermelho é 

capaz de fornecer informações relevantes sobre o movimento vibracional e aspectos 

estruturais de moléculas; a absorção no micro-ondas e no infravermelho distante são 

comumente utilizadas nos estudos de estruturas rotacionais das moléculas; e a absorção 

de energia na região de radiofrequência para estudar a variação do spin nucelar a partir de 

um campo magnético. 

Espalhamento de ondas eletromagnéticas por quaisquer sistemas está relacionado 

às heterogeneidades da matéria, em escala molecular ou em estados agregados de muitas 

moléculas. Independentemente do tipo de heterogeneidade, o processo físico que 

descreve este fenômeno é o mesmo. A matéria é composta por cargas elétricas discretas: 

prótons e elétrons. Quando um obstáculo, seja um átomo, molécula, um sólido ou um 

líquido é iluminado por uma onda eletromagnética, as cargas elétricas neste obstáculo 

oscilam devido ao campo elétrico da radiação incidente. Estas cargas aceleradas emitem 
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radiação eletromagnética em todas as direções, e esta radiação secundária é chamada de 

radiação espalhada.[2]  

Quando a radiação monocromática incide sobre uma amostra, a interação entre o 

fóton incidente e a densidade eletrônica da matéria, que é modulada pelas vibrações 

moleculares ou pelos fônons no caso de cristais, pode induzir pequenos deslocamentos de 

energia no fóton espalhado. Estes deslocamentos de energia são associados a mudanças 

nas energias vibracional, rotacional ou eletrônica da espécie em estudo. Se os fótons 

espalhados possuem a mesma energia que o fóton incidente, o espalhamento é elástico e 

é conhecido como espalhamento Rayleigh. Quando o fóton espalhado e o fóton incidente 

possuem energias diferentes, é conhecido como espalhamento inelástico e a diferença de 

energia corresponde a uma transição entre dois estados da molécula. Um dos tipos de 

espalhamento inelástico mais importante é o espalhamento Raman, que foi reportado 

experimentalmente de maneira independente pelo físico indiano C. V Raman em 1928. [3] 

A Figura 1.1 mostra esquematicamente o espalhamento Rayleigh (Figura 1.1B) e os 

espalhamentos Raman Stokes, em que a energia do fóton espalhado é menor do que a do 

fóton incidente (Figura 1.1C), e o Raman anti-Stokes (Figura 1.1A) no qual o fóton 

espalhado possui energia maior do que o fóton incidente. 

 
Figura 1.1: Representação esquemática do espalhamento elástico (Rayleigh) e dos espalhamentos Raman 
inelástico (Stokes e anti-Stokes). Reproduzido com autorização da ref. [4]. Copyright © 2016 Digital Library 
of Theses and Dissertations of the USP. 
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A origem da radiação espalhada é considerada como sendo um momento de 

multipolos elétricos oscilantes induzido na molécula pelo campo elétrico da radiação 

excitante. Embora a fonte da radiação espalhada pode ser atribuída à multipolos, os dipolos 

induzidos costumam ser os mais importantes no processo de espalhamento. O momento 

de dipolo induzido (�⃗� ) por um campo elétrico oscilante (�⃗� ) pode ser escrito como uma soma 

de termos de dipolos. 

�⃗� = �⃗� (1) + �⃗� (2) + �⃗� (3) + ⋯ 

Equação 1.1 

Na Equação 1.1 �⃗� (1) ≫ �⃗� (2) ≫ �⃗� (3) em que �⃗� (1) é linear em termos de �⃗�  ao passo que �⃗� (2) 

e �⃗� (3) são termos não lineares. A relação entre �⃗�  e �⃗�  é dada por: 

�⃗� (1) = 𝛼 ∙ �⃗�  
 

(a) 

�⃗� (2) =
1

2
𝛽: �⃗� �⃗�  

 

(b) 

�⃗� (3) =
1

6
𝛾 ⋮ �⃗� �⃗� �⃗�  

 

(c) 

Equação 1.2 

na qual 𝛼 é a polarizabilidade e 𝛽 e 𝛾 são as hiperpolarizabilidades que estão relacionadas 

a fenômenos não lineares e não fazem parte da discussão desta tese.[5] 

A polarizabilidade é a medida do grau com que a densidade eletrônica de uma 

molécula pode ser deslocada em relação aos núcleos. De maneira geral, 𝛼  é uma 

propriedade anisotrópica, isto é, em uma mesma distância em relação aos núcleos de uma 

molécula, a polarizabilidade possui diferentes magnitudes quando medida em diferentes 

direções. Assim como outras propriedades anisotrópicas, como por exemplo o momento 

de inércia de uma molécula e a condutividade elétrica em um cristal, a polarizabilidade é 

um tensor e pode ser descrita na forma de uma matriz. 
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𝛼𝜌𝜎 = (

𝛼𝑥𝑥 𝛼𝑥𝑦 𝛼𝑥𝑧

𝛼𝑦𝑥 𝛼𝑦𝑦 𝛼𝑦𝑧

𝛼𝑧𝑥 𝛼𝑧𝑦 𝛼𝑧𝑧

) 

Equação 1.3 

Em que 𝜌  e 𝜎  correspondem aos eixos cartesianos 𝑥 , 𝑦  ou 𝑧 . Considerando 

somente o termo linear do momento de dipolo induzido (Equação 1.2a) temos que quando 

uma radiação monocromática incide sobre uma amostra molecular e não é absorvida, o 

campo elétrico incidente �⃗� 0𝜎  induz na molécula um momento de dipolo �⃗�   que está 

relacionado com o campo elétrico incidente por meio da polarizabilidade (Equação 1.4).  

�⃗� = 𝛼𝜌𝜎�⃗� 0𝜎 

Equação 1.4 

em que o campo elétrico oscilante é dado pela Equação 1.5. 

�⃗� 0𝜎(𝑡) = 𝐸0𝜎𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝜈0𝑡) 

Equação 1.5 

onde 𝐸0𝜎 é a amplitude e 𝜈0 é a frequência da radiação incidente. O espalhamento Raman 

somente ocorre a partir da variação do tensor de polarizabilidade 𝛼𝜌𝜎 em torno de uma 

posição de equilíbrio, isto é, para um modo vibracional da molécula 𝑄𝑘 ser ativo no Raman 

temos que: 

(
𝜕𝛼𝜌𝜎

𝜕𝑄𝑘
)

0

≠ 0 

Equação 1.6 

A variação da polarizabilidade em função dos modos vibracionais pode ser escrita 

em termos de uma expansão em uma série de Taylor: 

𝛼𝜌𝜎 = (𝛼𝜌𝜎)0
+ ∑(

𝜕𝛼𝜌𝜎

𝜕𝑄𝑘
)

0

𝑄𝑘

𝑘

+
1

2
∑(

𝜕𝛼𝜌𝜎

𝜕𝑄𝑘𝑄𝑙
)

0

𝑄𝑘

𝑘,𝑙

𝑄𝑙 + ⋯ 

Equação 1.7 
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em que (𝛼𝜌𝜎)0
  é a polarizabilidade média na posição de equilíbrio e 𝑄𝑘 ,𝑄𝑙 ⋯ 

corresponde aos 3𝑁 − 6 modos vibracionais, onde 𝑁 é o número de átomos da molécula. 

Assim como a Equação 1.5 para o campo elétrico da radiação incidente, pode-se escrever 

uma expressão semelhante para a coordenada normal de vibração 𝑄𝑘(𝑡): 

𝑄𝑘(𝑡) = 𝑄𝑘,0𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝜈𝑡) 

Equação 1.8 

em que 𝑄𝑘,0 e 𝜈 são a amplitude da oscilação em torno da posição de equilíbrio e a 

frequência de vibração, respectivamente. Truncando a expansão da polarizabilidade no 

segundo termo, e considerando a Equação 1.5 e a Equação 1.8, podemos reescrever a 

expressão para o dipolo induzido �⃗� : 

�⃗� = (𝛼𝜌𝜎)0
𝐸0 cos(2𝜋𝜈0𝑡) +

1

2
(
𝜕𝛼𝜌𝜎

𝜕𝑄𝑘
)𝑄𝑘,0𝐸0{cos[2𝜋(𝜈0 + 𝜈)𝑡] + cos[2𝜋(𝜈0 − 𝜈)𝑡]} 

 

Equação 1.9 

O primeiro termo do lado direito da Equação 1.9 refere-se ao espalhamento Rayleigh. 

O termo em que 𝜈0 + 𝜈 dá origem ao espalhamento inelástico anti-Stokes e o termo em 

que aparece 𝜈0 − 𝜈 corresponde ao espalhamento inelástico Stokes, a Figura 1.2 mostra o 

espectro Raman do CCl4 em que é possível observar os lados Stokes e Anti-Stokes. De 

acordo com este modelo clássico, as intensidades Stokes e Anti-Stokes deveriam ser iguais, 

entretanto, experimentalmente observa-se que o Stokes é significativamente mais intenso 

em relação ao Anti-Stokes. Para explicar este comportamento é necessário recorrer à 

Mecânica Quântica. 
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Figura 1.2: Espectros Raman Stokes (em preto) e Anti-Stokes (em vermelho) do CCl4 em 514.5 nm. 

No caso de um modo vibracional ser ativo, ou seja, ocorrer uma transição entre dois 

estados vibracionais 𝑚 e 𝑛 considera-se a integral do momento de transição: 

(𝛼𝜌𝜎)𝑚𝑛
= ∫𝜓𝑚𝛼𝜌𝜎𝜓𝑛𝑑𝜏 

Equação 1.10 

Considerando-se a expansão em série de Taylor (Equação 1.7) obtém-se: 

(𝛼𝜌𝜎)𝑚𝑛
= (𝛼𝜌𝜎)0

∫𝜓𝑚𝜓𝑛𝑑𝜏 + ∑(
𝜕𝛼𝜌𝜎

𝜕𝑄𝑘
)

0𝑘

∫𝜓𝑚𝑄𝑘𝜓𝑛𝑑𝜏 + ⋯ 

Equação 1.11 

No espalhamento Raman Stokes e anti-Stokes, os estados vibracionais 𝑚 e 𝑛 são 

diferentes e a primeira integral do lado direito da equação é nula, uma vez que 𝜓𝑚 e 𝜓𝑛 

são ortogonais. Para o caso em que 𝑚 = 𝑛, o primeiro termo corresponde ao espalhamento 

Rayleigh. Para que o segundo termo ser diferente de zero, é necessário que duas 

condições sejam satisfeitas: (i) (𝜕𝛼𝜌𝜎 𝜕𝑄𝑘⁄ )
0
 seja diferente de zero, conforme foi discutido 

para a Equação 1.6 e (ii) ∫𝜓𝑚𝑄𝑘𝜓𝑛𝑑𝜏 ≠ 0 . [6] Estas duas condições são as regras de 

seleção do espalhamento Raman. 
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A intensidade Raman depende da probabilidade de transição, isto é, do quadrado 

da polarizabilidade e da frequência da radiação espalhada na quarta potência, como 

mostrado na Equação 1.12.[6,7] 

𝐼𝑚𝑛 = (
16𝜋2

9𝑐4
)𝐼0(𝜈0 ± 𝜈)4 ∑|(𝛼𝜌𝜎)𝑚𝑛

|
2

𝜌,𝜎

 

Equação 1.12 

Sendo 𝐼0  a intensidade da radiação incidente e 𝜈  a frequência da radiação 

espalhada. Para o cálculo da intensidade Raman segundo Equação 1.12 é necessário o 

conhecimento do tensor de polarizabilidade. Uma descrição mais adequada do tensor de 

polarizabilidade pode ser obtida por meio da Teoria de Perturbação Dependente do Tempo, 

em que (𝛼𝜌𝜎)𝑚𝑛
 é descrito pela equação Kramers-Heisenberg-Dirac (KHD).  

Embora uma descrição do efeito Raman a partir da Mecânica Quântica seja mais 

adequada. Para manter a discussão do efeito SERS mais simples, esta descrição Quântica 

do Raman não será abordada. 

1.2 Espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) 

A Espectroscopia Raman apresenta uma baixa seção de espalhamento (10-29 cm2), 

sendo várias ordens de grandeza menos intensa do que as de outras espectroscopias, 

conforme mostrado na Tabela 1-1, o que limitou, por muitos anos, a utilização do Raman 

em sistemas com baixa concentração do analito.[8,9] 

Tabela 1-1: Comparação entre as seções de choque (𝜎 ) para diferentes processos de interação entre a 

radiação eletromagnética (luz) e matéria. Tabela adaptada da Ref. [10]. 

Processo Seção de choque (𝝈), cm2 

Absorção UV/VIS 10-18 
Absorção no infravermelho 10-21 

Fluorescência 10-19 
Espalhamento Rayleigh 10-26 
Espalhamento Raman 10-29 

Raman Ressoante 10-24 
SERRS 10-15 
SERS 10-16 
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Este problema foi suplantado em 1973, com a observação do espectro Raman de 

piridina adsorvida em eletrodo de prata por Fleischmann et. al. [11]. A obtenção desse 

espectro só foi possível após aplicar ciclos de oxidação e redução ao eletrodo, isto é, após 

a formação de rugosidades em dimensões nanométricas na superfície do eletrodo. Os 

autores atribuíram esse aumento de intensidade Raman devido ao aumento na área 

superficial do eletrodo. Posteriormente, de maneira independente, por Jeanmarie e van 

Duyne [12] e Albrecht e Creighton [13] sugeriram que alguma propriedade além do aumento 

da área superficial do eletrodo estaria contribuindo para a intensificação do espectro 

Raman da piridina, um outro efeito deveria ser responsável para a intensificação do 

espectro Raman. Este efeito foi denominado Espalhamento Raman Intensificado por 

Superfície (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS).[14–17] 

Uma busca utilizando a palavra-chave SERS na plataforma SCOPUS mostra um 

panorama do número de trabalhos científicos publicados na área, conforme pode ser 

observado na Figura 1.3. O grande desenvolvimento em nanotecnologia e síntese de 

nanopartículas, bem como a melhoria significativa e a diversificação dos equipamentos 

Raman permitiram um aumento expressivo de publicações envolvendo o efeito SERS nas 

últimas décadas. 

 
Figura 1.3: Artigos científicos publicados por ano no período entre 1973 e 2020. A busca utilizando a palavra 
palavra-chave SERS na plataforma SCOPUS. Data da busca: 31/08/2021. 



 24 

A Figura 1.4 mostra esquematicamente algumas das principais áreas em que o 

efeito SERS é utilizado. Como pode ser observado existe um grande número aplicações 

para o SERS, o que a utilização do SERS uma ferramenta multidisciplinar. 

 
Figura 1.4: Representação das diversas áreas relacionadas ao efeito SERS. 

Como foi mencionado anteriormente, o efeito SERS necessita da presença de 

nanoestruturas metálicas que são capazes de promover a intensificação do sinal Raman. 

Até o momento é considerado que dois mecanismos contribuem para a intensidade SERS: 

o mecanismo eletromagnético e o mecanismo químico. 

1.1.1. Mecanismo eletromagnético de intensificação (EM) 

Superfícies metálicas, e em especial as nanopartículas, possuem propriedades 

ópticas que são utilizadas para diferentes aplicações como por exemplo detecção de 

espécies químicas, catálise e concentração de luz em células solares e circuitos 

integrados.[18–23] Estas aplicações estão relacionadas à excitação de modos de 

oscilações coletivas dos elétrons da banda de condução do metal, chamada de 

Ressonância Plasmônica de Superfície (Surface Plasmon Resonance, SPR). No caso de 

nanopartículas, esta ressonância ocorre de maneira localizada em volumes muito 

pequenos, promovendo a concentração do campo eletromagnético em regiões muito 
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pequenas. Este efeito é denominado Ressonância de Plasmon de Superfície Localizada 

(Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR), representado esquematicamente na 

Figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Representação esquemática da Ressonância de Plasmon de Superfície Localizada, LSPR. 
Adaptado com permissão da ref [24]. Copyright © 2018, Springer Nature Limited 

A Plasmônica é um campo da ciência que tem por objetivo o estudo da interação 

entre luz e matéria por meio da excitação das ressonâncias plasmônicas, como SPR e 

LSPR. Na teoria Plasmônica, o efeito SERS, decorre da intensificação do campo elétrico 

experimentado por uma molécula próxima à superfície de uma nanopartícula por meio da 

excitação dos plasmons de superfície que dependem das propriedades ópticas da partícula. 

Tais propriedades são descritas classicamente pela função dielétrica (ε).[20] 

Quando um campo elétrico oscilante �⃗� 0  com frequência angular 𝜔0  incide sobre 

uma partícula metálica é gerada uma oscilação dos elétrons dando origem a dipolos 

induzidos na superfície da nanopartícula. Desta forma, a polarização da partícula, �⃗�  , 

dependerá tanto do campo elétrico incidente quanto da função dielétrica do metal. 

�⃗� (𝑟 , 𝑡) = 𝜖0[휀(𝑟 , 𝑡) − 1]�⃗� 0(𝑟 , 𝑡) 

Equação 1.13 

em que 𝜖0  é a permissividade elétrica do vácuo e 휀(𝑟 , 𝑡)  é a função dielétrica do 

metal. A função dielétrica é uma função complexa que pode ser escrita de maneira geral 

conforme mostrada na Equação 1.14.[9] 

휀(𝜔) = 휀1(𝜔) + 𝑖휀2(𝜔) 

Equação 1.14 
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A parte real da função dielétrica (휀1) é responsável pela polarização do metal numa 

determinada frequência 𝜔 e a parte imaginária (휀2) está relacionada a processos de perda 

ou absorção pelo metal na frequência 𝜔 . A análise destas duas propriedades fornece 

informações relevantes sobre as características ópticas dos metais, de modo que podemos 

compreender por que os metais Cu, Ag e Au são os mais utilizados em SERS. 

 
Figura 1.6: (A) parte real da função dielétrica 휀1 e (B) parte imaginária 휀2, em função do comprimendo de 

onda para diferentes metais. Fonte: Próprio autor 

Na Figura 1.6 são apresentados os valores experimentais obtidos (compilações de 

Johnson e Christy [25], disponível na base de dados https://refractiveindex.info/) para as 

funções dielétricas em função do comprimento de onda para Cu, Ag e Au e metais como 

Fe e Pd, que não proporcionam uma intensificação SERS na mesma magnitude. Como 

pode ser observado na Figura 1.6A, a parte real da função dielétrica é negativa para todos 

estes metais em maior ou menor escala, mesmo no caso do Fe. A parte real da função 

dielétrica está relacionado a alta refletividade destes metais (materiais que apresentam 

função dielétrica real e positiva são transparentes) [26–28]. Deste modo, a parte real da 

função dielétrica está relacionada ao espalhamento. No caso dos metais Cu, Ag e Au 

observa-se que os valores de 휀1 são próximos em grande parte da região do visível, o que 

indicam que estes metais possuem respostas semelhantes em relação ao espalhamento 

de luz. Da mesma forma, o Pd apresenta valores parecidos na região do visível. Isto mostra, 

que apesar de a parte real das funções dielétricas de Cu, Ag, Au e Pd serem relativamente 
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parecidas, o espalhamento de luz não é o único fator a se considerar em um substrato 

SERS. No caso do Fe, os valores 휀1  são muito diferentes dos outros metais, portanto, 

possui características de espalhamento muito diferente dos demais. 

Nenhum metal é puramente reflexivo, parte da radiação incidente é absorvida. A 

parte imaginária da função dielétrica (Figura 1.6B) representa a contribuição da absorção 

do campo incidente pelo metal. A Ag possui uma contribuição significativa da parte 

imaginária somente em uma região um pouco abaixo de 300 nm. Já na região do visível a 

contribuição da absorção é muito pequena, o que mostra por que os substratos de Ag são 

os que proporcionam as maiores intensificações SERS. 

O Au e o Cu possuem grande absorção em parte do visível, pelo menos na região 

abaixo de 600 nm, isto se deve às transições interbandas que ocorrem nesta região. No 

entanto, na região acima de 600 nm os valores de 휀2 são mais parecidos com os da Ag. As 

propriedades destes metais frente a absorção e o espalhamento de luz fazem com que Cu, 

Ag e Au sejam amplamente utilizados como substratos SERS, especialmente a Ag, 

conhecido como “metal de Drude”. 

Nos casos de Fe e Pd em que existe uma grande contribuição da parte imaginária 

da função dielétrica em quase toda a região do visível, impedindo que estes metais sejam 

utilizados como substratos SERS de capazes de promover uma grande intensificação. 

Para que o efeito SERS seja observado no visível, a superfície metálica deve possuir 

algumas dezenas de nanômetros (até cerca de 100 nm).[29] Isto pode ser comprovado 

calculando-se o campo elétrico na superfície metálica por meio da resolução das equações 

de Maxwell para diferentes tamanhos de partícula, ou utilizando soluções aproximadas. 

Para o caso de uma esfera metálica de raio 𝑎 muito menor que o comprimento de 

onda de excitação 𝜆0 em um meio com constante dielétrica 휀𝑀, o campo elétrico incidente 

pode ser considerado uniforme e constante e pode ser escrito da forma �⃗� 0(𝑟 , 𝑡) ≈ �⃗� 0(𝑟 ). 
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Assim, o problema passa a ser tratado do ponto de vista eletrostático em que não há 

propagação do campo elétrico e somente a função dielétrica do metal depende da 

frequência. Para uma excitação de um dipolo na superfície da partícula, o campo elétrico 

(�⃗� 𝑠𝑢𝑟𝑓(𝑟 )) será constante e proporcional à �⃗� 0(𝑟 ).[9,28] 

�⃗� 𝑠𝑢𝑟𝑓(𝑟 ) = |�⃗� 0|(𝑟)
𝑟 

|𝑟 |
+

2

|�⃗� 0|
4 (

휀1(𝜔) − 휀𝑀 + 𝑖휀2(𝜔)

휀1(𝜔) + 2휀𝑀 + 𝑖휀2(𝜔)
)𝑎3𝑟  

Equação 1.15 

A Equação 1.15 mostra a relação o campo elétrico na superfície da nanoesfera e a 

função dielétrica do metal. Observando o denominador da Equação 1.15 o campo elétrico 

�⃗� 𝑠𝑢𝑟𝑓(𝑟 ) será máximo quando a condição 휀1(𝜔) ≈ −2휀𝑀 e 휀2(𝜔) ≈ 0 for satisfeita, isto é, a 

parte real da função dielétrica do metal deve ser negativa e parte imaginária deve ser 

próximo de zero. Analisando novamente Figura 1.6 pode-se verificar que os metais que 

melhor representam esta condição são Au, Ag e Cu. 

A resposta óptica nesta circunstância em particular é uma característica da 

ressonância de plasmon de superfície, ou LSPR. Entretanto, esta condição é válida no 

regime em que 𝑎 ≪ 𝜆0. Está condição é válida para uma partícula com tamanho de 10-40 

nm. A Figura 1.7A mostra o campo elétrico na superfície de uma nanoesfera de Ag, cujo 

raio é 10 nm e o comprimento de onda em que o campo elétrico é máximo o corresponde 

à condição de ressonância descrita a partir da Equação 1.15. O efeito do aumento do raio 

da nanoesfera sobre os valores 𝜆𝑅𝑒𝑠 é apresentado na Figura 1.7B. Claramente pode-se 

observar que o aumento do raio da esfera promove o aumento do comprimento de onda 

de ressonância 𝜆𝑅𝑒𝑠. Os resultados mostrados na Figura 1.7 foram obtidos por meio de 

simulação utilizando a teoria de Mie. As simulações foram realizadas utilizando o programa 

SPLaC desenvolvido por Le Ru e Etchegoin.[9] 
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Figura 1.7: (A) Média da amplitude do campo elétrico na superfície de uma nanopartícula de Ag com raio 
igual a 10 nm normalizado pelo campo elétrico da radiação excitante. (B) Deslocamento do comprimento de 
onda de ressonância em função do aumento do raio da nanopartícula. Fonte: Próprio autor. Esta figura foi 
gerada a partir do programa SPLaC desenvolvido por Le Ru e Etchegoin [9] (disponível em: 
http://www.victoria.ac.nz/raman/book - acesso 17/11/2021) 

A intensificação do campo elétrico na superfície da nanoestrutura, provocada pela 

excitação plasmônica, leva à intensificação do campo elétrico local �⃗� 𝑙𝑜𝑐 percebido por uma 

molécula próxima à superfície da nanopartícula, promovendo um aumento significativo no 

sinal Raman. Na condição do efeito SERS, a radiação emitida pelo dipolo induzido �⃗� =

𝛼�⃗� 𝑙𝑜𝑐(𝜔0)  também será intensificada caso a molécula com polarizabilidade 𝛼  esteja 

adsorvida na superfície da nanoesfera.[9,30] Neste caso, a intensificação do campo 

elétrico espalhado (emitido pelo dipolo induzido) �⃗� 𝑠𝑐𝑎  na frequência Raman 𝜔𝑠𝑐𝑎  em 

relação ao campo elétrico incidente �⃗� 0 é aproximadamente igual à intensificação do campo 

elétrico local, �⃗� 𝑙𝑜𝑐, na frequência 𝜔𝑠𝑐𝑎.[31]. Assim, pode-se escrever uma expressão para 

a intensidade SERS (ou fator de intensificação SERS): 

𝐸𝐹𝐸𝑀 =
|𝐸𝑙𝑜𝑐(𝜔0)|

2

|𝐸0|2
|𝐸𝑠𝑐𝑎(𝜔𝑠𝑐𝑎)|

2

|𝐸0|2
≈

|𝐸𝑙𝑜𝑐(𝜔0)|
2

|𝐸0|2
|𝐸𝑙𝑜𝑐(𝜔𝑠𝑐𝑎)|

2

|𝐸0|2
 

Equação 1.16 

http://www.victoria.ac.nz/raman/book
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Na condição em que 𝜔𝑠𝑐𝑎 ≈ 𝜔0 a Equação 1.16 é conhecida como a aproximação 

de E4, isto é, a intensificação SERS é proporcional à quarta potência do campo elétrico da 

radiação excitante. 

O fator de intensificação, em muitos casos, é difícil de ser obtido experimentalmente 

e geralmente requer uma caraterização precisa da geometria dos substratos SERS ativos 

bem como da densidade e da orientação das moléculas ligadas ao substrato. Além disso, 

também é necessário a utilização de padrões internos ou externos que podem ser 

utilizados para permitir a comparação entre fatores de intensificação medidos utilizando 

em equipamentos diferentes, por exemplo. [32,33] Neste sentido aproximações numéricas 

podem são úteis para obter valores aproximados do campo elétrico local e do fator de 

intensificação 𝐸𝐹𝐸𝑀. Felizmente, para uma esfera metálica, podemos calcular o valor do 

campo elétrico na superfície da esfera por meio da teoria de Mie a partir da resolução da 

equação de LaPlace: 

𝛻2𝜑 = 0 

Equação 1.17 

em que o campo elétrico é obtido por �⃗� = −𝛻𝜑 , onde  é o potencial elétrico. A partir das 

equações propostas por Mie (descrição em detalhes da solução pode ser encontrada na 

ref. [34]) foi possível obter as seções de choque de extinção 𝜎𝑒𝑥𝑡  para nanoesferas 

metálicas. Esta é uma importante propriedade que descreve o comportamento óptico da 

nanopartícula, e, portanto, é essencial para o estudo de ressonâncias plasmônicas. Na 

Figura 1.8A o coeficiente de extinção para uma nanopartícula de prata com o raio de 10 

nm é simulado utilizando a solução proposta por Mie para uma esfera metálica. 

A seção de choque (ou coeficiente) de extinção é capaz de fornecer informações 

relevantes a respeito das ressonâncias plasmônicas da nanopartícula. Isto pode ser 

observado por meio da comparação entre a Figura 1.7A e Figura 1.8A em que o 
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comprimento de onda de intensificação máxima do campo elétrico local e o comprimento 

de onda de extinção máxima estão na mesma região do espectro. A intensidade de 

extinção gerada pela nanopartícula, no entanto, não possui uma relação direta com a 

intensidade do campo elétrico local. A extinção é uma propriedade de campo distante, isto 

é, pode eventualmente ser medida próxima ao detector, ao passo que a intensificação do 

campo elétrico local ocorre próximo a superfície da nanopartícula.[35] 

 
Figura 1.8 (A) Coeficiente de extinção simulado para uma nanopartícula de Ag de raio 10 nm e (B) Mapa do 
fator de intensificação (EF) ao redor da nanoesfera. O Coeficiente de extinção é obtido pela razão entre 𝜎𝑒𝑥𝑡 

e a área da nanoesfera. Fonte: Próprio autor. 

As simulações de eletrodinâmica baseadas na Teoria de Mie apresentam soluções 

exatas para certas geometrias conhecidas, como por exemplo esferas e elipsoides. Já para 

outras geometrias, as soluções podem ser obtidas numericamente por outros métodos 

como FDTD (“Finite-difference Time-domain”), DDA (Discrete Dipole Approximation”), FEM 

(“Finite Element Method”) ou BEM (“Boundary Element Method) [9,36] 

A Equação 1.17 é uma equação de auto-vetores e auto-valores, e assim como 

equação de Schrödinger também possui uma parte angular, os harmônicos esféricos. A 

solução geral da Equação 1.17 pode ser escrita da seguinte forma: 
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𝛷(𝑟, 휃) = ∑[𝐴𝑙𝑟
𝑙 + 𝐵𝑙𝑟

−(𝑙+1)]𝑃𝑙𝑐𝑜𝑠(휃)

∞

𝑙=0

 

Equação 1.18 

na qual 𝑟 é o vetor posição, 𝑃𝑙𝑐𝑜𝑠(휃) são polinômios de Legendre de ordem 𝑙 (análogo ao 

momento angular total na equação Schrödinger); 휃 é o ângulo formado entre 𝑟 e o eixo de 

referência, considerando um sistema bidimensional; 𝐴𝑙 e 𝐵𝑙 são constantes que dependem 

das condições de contorno do problema.[37]. Assim como na equação de Schrödinger, os 

valores de 𝑙  correspondem à diferentes autovalores do momento angular. Para uma 

nanoesfera, os diferentes valores de 𝑙 correspondem aos diferentes modos plasmônicos 

gerados na superfície da nanopartícula.  

Assim como na Teoria dos Orbitais Moleculares, em que dois orbitais atômicos com 

energias semelhantes interagem entre si para formar um novo conjunto de orbitais híbridos, 

a interação entre um dímero de nanopartículas e o campo elétrico incidente promove uma 

combinação construtiva (estado ligante) ou destrutiva (estado anti-ligante) de modos 

plasmônicos descritos por diferentes funções de onda obtidas a partir Equação 1.17, e 

gerando um conjunto de plasmons híbridos.[36] A representação da hibridização dos 

modos plasmônicos dipolares de duas nanoesferas quando a polarização do campo é 

paralela ao eixo de separação entre as esferas é apresentada na Figura 1.9A. 

 

Figura 1.9: (A) representação da hibridização dos modos plasmônicos dipolares de um dímero de esferas. 
(B) espectros de extinção simulados com polarização da radiação incidente paralela ao eixo de separação 
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das nanopartículas (preto) e perpendicular ao eixo de separação. (C) e (D) representação da distribuição de 
carga na superfície das esferas para os modos ligantes quadrupolar e dipolar, respectivamente. (E) e (F) 
distribuição do campo elétrico local próximo às nanoestruturas para os modos dipolar e quadrupolar, 
respectivamente. Reproduzido com autorização da referência [36]. Reproduzido sob regime de licença para 
fins não lucrativos (CC-BY) 

A Figura 1.9B apresenta o espectro de extinção de um dímero de nanopartículas de 

Ag separadas por uma distância de 1 nm. Quando a excitação do plasmon ocorre a partir 

de um campo polarizado perpendicular ao eixo interpartícula, é observado um modo 

plasmônico dipolar característico das nanoesferas individuais, próximo à 400 nm. Quando 

a polarização do campo é paralela ao eixo interpartícula, o espectro de extinção apresenta 

duas bandas deslocadas para maior comprimento de onda em relação à banda plasmônica 

das esferas individuais. A Figura 1.9C e a Figura 1.9D mostram as distribuições de carga 

na superfície das duas esferas para estas duas bandas, indicando uma interação em fase 

dos modos plasmônicos das esferas. A banda de menor energia corresponde ao 

acoplamento dos modos dipolares das esferas, conforme mostrado na Figura 1.9D, 

enquanto banda de maior energia possui contribuições dos modos quadrupolares (Figura 

1.9C). [36] 

A Figura 1.9E e Figura 1.9F apresentam a distribuição do campo elétrico local em 

torno do dímero para os dois modos ligantes (Figura 1.9C e Figura 1.9D). Observa-se um 

aumento significativo da intensidade do campo elétrico local na região entre as duas 

partículas. Essa região, é o que chamamos de hot spot, e possibilita um aumento 

significativo no sinal SERS, podendo chegar a fatores de intensificação da ordem de 1011. 

Quando a interação ocorre entre uma nanopartícula e uma superfície metálica a 

formação dos modos plasmônicos híbridos ocorre devido ao acoplamento dos modos 

plasmônicos de uma nanoesfera, por exemplo, com o plasmon de superfície de uma 

superfície metálica (𝜔𝑠𝑝), como mostrado na Figura 1.10B, bem como o a interação entre 

a nanopartícula e sua imagem formada na superfície, como um espelho.[36] 
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Figura 1.10: Representação esquemáica para a hibridização de modos plasmônicos (A) para um dímero de 
nanoesferas de Au e (B) para o efeito dipolo-imagem. Adaptado com permissão da ref. [38]. Copyright © 
2004, American Chemical Society. 

O acoplamento dos modos plasmônicos depende da distância de separação entre 

as nanopartículas. A Figura 1.11 apresenta o espectro de extinção simulado para um 

dímero de nanopartículas de Ag com 40 nm de diâmetro separadas por uma distância g. 

Nota-se que quanto maior a proximidade das nanopartículas, maior é a interação entre os 

plasmons. Além disso, a distância entre as partículas tem uma influência significativa na 

energia da combinação construtiva dos modos plasmônicos, sendo que para uma distância 

pequena entre as partículas, menor é energia do estado ligante. Isto pode ser observado 

com a variação da distância g na Figura 1.11 em que o modo ligante é observado próximo 

a 600 nm quando g=1 nm e à medida que a distância interpartícula aumenta, este modo 

plasmônico é deslocado para menores comprimentos de onda. 
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Figura 1.11:Espectro de extinção simulado para um dímero de nanopartículas de Ag separadas por ima 
distância g. Fonte: Próprio autor 

As discussões apresentadas em relação à Figura 1.7 e a Figura 1.9 levam em 

consideração somente uma nanoestrutura esférica e a dependência da ressonância 

plasmônica com o raio. No entanto, a ressonância de plasmons também depende da 

geometria da nanopartícula, como no caso de nanobastões, nanocubos, nanotriangulos, 

entre outras diversas estruturas. [39–41] 

Na Figura 1.12 são apresentados o perfil da seção de choque de extinção de um 

nanobastão de Au em função do comprimento L e do diâmetro D. Esta nanoestrutura 

permite a excitação de dois modos plasmônicos; um modo longitudinal, paralelo ao eixo 

principal do bastão (mesma direção que L), e outro modo transversal e perpendicular ao 

eixo principal (mesma direção que D). O modo transversal apresenta ressonância em 

menores comprimentos de onda, isto ocorre devido à menor dimensão da nanoestrutura 

nesta direção. Já o modo longitudinal ocorre em maior comprimento de onda, devido ao 

crescimento da estrutura nesta direção, isto faz com que a razão de aspecto (L/D) possua 

um papel importante na modulação da ressonância plasmônica para os nanobastões.[36] 
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Figura 1.12: (A) e (B) Espectros de extinções de nanobastões de Au de diferentes razões de aspecto (L/D). 
Em (A) a polarização do campo elétrico incidente é paralela ao eixo principal dos bastões e em (B) a 
polarização é perpendicular ao eixo principal. Nas figuras são apresentadas as densidades de carga na 
superfície dos nanobastões. Reproduzido com autorização da referência [36]. Reproduzido sob regime de 
licença para fins não lucrativos (CC-BY) 

A discussão abordada até aqui diz respeito somente à amplificação do campo 

elétrico local devido à interação entre o campo incidente e uma nanoestrutura plasmônica. 

No entanto, a interação metal-molécula também é responsável pela intensificação SERS, 

este mecanismo é conhecido como Mecanismo Químico. 

1.1.2. Mecanismo Químico de intensificação (CE) 

Este mecanismo de intensificação propõe que a adsorção da molécula na superfície 

metálica forma um complexo de superfície alterando o tensor de polarizabilidade, α, em 

relação à molécula livre, permitindo a transferência de densidade de carga entre a molécula 

e o metal ou vice-versa. 

Nesta adsorção, considera-se que o nível de Fermi do metal, |𝐹⟩ , situa-se entre os 

níveis eletrônico fundamental (HOMO, |𝐼⟩ ) e primeiro excitado (LUMO, |𝐾⟩ ), conforme 

mostrado na Figura 1.13. As transições eletrônicas |𝐼⟩ → |𝐹⟩ e |𝐹⟩ → |𝐾⟩ correspondem à 

transferência de carga molécula-metal e metal-molécula, respectivamente. Um aumento 

no tensor de polarizabilidade, e consequentemente a intensificação SERS, pode ser obtida 

experimentalmente quando a radiação excitante está em ressonância com estas 

transferências de carga. Portanto, o processo de transferência de carga pode ser modulado 
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por meio da escolha de uma radiação excitante adequada. Além disso, a aplicação de um 

potencial elétrico pode modificar a posição do nível de Fermi, alterando a condição de 

ressonância para as transferências de carga. 

 
Figura 1.13: Representação da transferência de carga entre o metal e a molécula adsorvida. Reproduzido 
com permissão da ref. [42]. Copyright © 2016 Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Todos os 
direitos reservados. 

1.2.1 Abordagem unificada para o efeito SERS 

A intensificação SERS também pode ser interpretado de maneira unificada, isto é, 

contendo em uma única equação, termos capazes de correlacionar os mecanismos 

químico e eletromagnético. Neste contexto, Lombardi e Birke [43,44] ampliaram o 

formalismo proposto por Albrecht [45]. para a polarizabilidade Raman. De acordo com o 

trabalho de Albrecht, a polarizabilidade pode escrita como a soma de três termos, conforme 

mostrado na Equação 1.19a. 
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𝛼𝜌𝜎 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 

 
(a) 

𝐴 =
1

ℏ
(𝜇𝜌)𝑔𝑒

0
(𝜇𝜌)𝑒𝑔

0
∑

⟨𝑖𝑔|𝑟𝑒⟩⟨𝑟𝑒|𝑓𝑔⟩

 𝜔𝑟𝑒,𝑖𝑔 − 𝜔 + 𝑖Γ
𝑟𝑒
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∑

⟨𝑖𝑔|𝑄𝑘|𝑟𝑒⟩⟨𝑟𝑒|𝑓𝑔⟩

 𝜔𝑟𝑒,𝑖𝑔 − 𝜔 + 𝑖Γ
𝑟𝑒

+
1

ℏ2
(𝜇𝜌)𝑔𝑒

0
(𝜇𝜌)𝑠𝑔

0 ℎ𝑒𝑠
𝑘

∆𝜔𝑒𝑠
∑

⟨𝑖𝑔|𝑄𝑘|𝑟𝑒⟩⟨𝑟𝑒|𝑓𝑔⟩

 𝜔𝑟𝑒,𝑓𝑔 − 𝜔 + 𝑖Γ
𝑟𝑒

 

(c) 

Equação 1.19 

em que 𝑖𝑔 e 𝑓𝑔correspondem aos estados vibrônicos 𝑖 e 𝑓 do estado fundamental 𝑔 

e 𝑟𝑒 corresponde a um estado vibrônico do estado excitado 𝑒. O termo 𝐴 (Equação 1.19b) 

é a soma dos termos em que somente as integrais de Franck-Condon estão no numerador 

e devem ser diferentes de zero para um determinado valor de 𝑟𝑒  para que a transição 

ocorra. Neste caso, somente os modos totalmente simétricos são intensificados. Os termos 

B (Equação 1.19c) e C (aqui não representado) correspondem as contribuições do 

acoplamento de Herzberg-Teller, em que os modos não totalmente simétricos são 

intensificados.[46] 

Como pode ser observado na Equação 1.19, o formalismo proposto por Albrecht não 

considera uma interação entre metal – molécula, bem como a excitação do LSPR na 

superfície de uma nanopartícula. Portanto, uma expressão unificada para a intensificação 

SERS deve-se contabilizar estes dois fatores, bem como os processos de ressonância 

característicos da absorção eletrônica da molécula. Na Figura 1.14 são mostrados os 

diagramas de níveis de energia do sistema metal-molécula para os termos de 

polarizabilidade A, B e C, por meio da teoria proposta por Lombardi e Birke. 
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Figura 1.14: Diagrama de energia do sistema metal-molécula dos termos A, B e C para a polarizabilidade. 

Os termos  e h representam os momentos de transição e o fator de acoplamento de Herzberg-Teller, 

respectivamente. |𝐼⟩ , |𝐾⟩ , |𝐹⟩  representam o estado fundamental, o estado excitado do sistema metal-

molécula e o nível de Fermi do metal, respectivamente. Adaptado da Ref. [44]. Copyright© 2008 American 

Chemical Society. 

O efeito eletromagnético pode ser descrito pelo termo A, em que há somente a 

contribuição do metal para o efeito SERS por meio do LSPR. O termo B está relacionado 

com a transferência de carga do estado fundamental |𝐼⟩ da molécula para um dos estados 

não preenchidos do metal permitida pelo momento de transição 𝜇𝐼𝐹, e os estados |𝐹⟩ e |𝐾⟩ 

estão conectados pelo acoplamento vibrônico de Herzberg-Teller ℎ𝐹𝐾. A transferência de 

carga entre do metal para a molécula |𝐹⟩ → |𝐾⟩ é representada pelo termo C, em que neste 

caso, os estados |𝐹⟩  e |𝐼⟩  estão conectados pelo termo ℎ𝐼𝐹 . A expressão para aa 

polarizabilidade envolvendo a transferência de carga entre a molécula e o metal a partir do 

tratamento dos termos A, B e C pode ser escrita da seguinte forma: 

𝛼𝜌𝜎 =
𝜇𝐼𝐾𝜇𝐹𝐾ℎ𝐼𝐹⟨𝑖|𝑄𝑘|𝑓⟩

[(𝜖1(𝜔) + 2𝜖0)2 + 𝜖2
2][(𝜔𝐹𝐾

2 − 𝜔2) + 𝛾𝐹𝐾
2 ][(𝜔𝐼𝐾

2 − 𝜔2) + 𝛾𝐼𝐾
2 ]

 

Equação 1.20 

Cada termo do produto no denominador da Equação 1.20 envolve uma contribuição 

específica para o efeito SERS. O primeiro termo, [(𝜖1(𝜔) + 2𝜖0)
2 + 𝜖2

2] , descreve a o 

mecanismo de intensificação eletromagnético, considerando a condição de ressonância do 
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plasmon em 𝜖1(𝜔) ≈ −2𝜖0, em que 𝜖1(𝜔) é a parte real da função dielétrica do metal. O 

segundo fator, [(𝜔𝐹𝐾
2 − 𝜔2) + 𝛾𝐹𝐾

2 ], refere-se à transferência de carga na frequência 𝜔 =

𝜔𝐹𝐾. A energia do nível de Fermi do metal |𝐹⟩ pode ser ajustada por meio da aplicação de 

um potencial elétrico, permitindo também modular a radiação em que a transferência de 

carga ocorre. Por fim, o terceiro termo [(𝜔𝐼𝐾
2 − 𝜔2) + 𝛾𝐼𝐾

2 ], envolve diretamente os estados 

eletrônicos fundamental (|𝐼⟩) e excitado |𝐾⟩) e tem como condição 𝜔 = 𝜔𝐼𝐾. Portanto este 

último termo está relacionado a um processo transição eletrônica da molécula induzida 

pela radiação excitante, o que caracteriza o efeito Raman Ressonante.  

O numerador da Equação 1.20 envolve os momentos de transição molecular (𝜇𝐼𝐾) e 

de transferência de carga entre o metal e a molécula (𝜇𝐹𝐾 ), e também o termo de 

acoplamento vibrônico de Herzberg-Teller (ℎ𝐼𝐹 ), multiplicados pela integral vibracional 

⟨𝑖|𝑄𝑘|𝑓⟩. Para que um modo normal de vibração seja ativo, ou a sua intensidade ser devido 

ao fator ℎ𝐼𝐹, o numerador da Equação 1.20 deve ser diferente de zero. Isto significa que o 

numerador representa as regras de seleção para o efeito SERS segundo a abordagem 

unificada. 

1.3 Junções Moleculares  

Junções moleculares (MJ) comumente referem-se à atuação de moléculas 

orgânicas como espécies transportadoras de densidade de carga entre um doador e um 

aceptor de elétrons, podendo ser dois metais ou semicondutores.[47,48] 

A utilização de junções moleculares na miniaturização de circuitos elétricos é 

reportada desde a década de 1970 em que Aviram et. al. [49] propuseram teoricamente a 

capacidade de sistemas moleculares 𝜋-conjugados atuarem como transdutores. Em 1997 

Metzger et. al. [50] confirmaram transmissão de corrente elétrica em um sistema doador-

junção-aceptor de elétrons utilizando como junção molecular a espécie γ-(n-
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hexadecyl)quinolinum tricyano-quinodimethanide (C16H33Q-3CNQ). Recentemente já 

foram reportados na literatura a utilização de junções moleculares como diodos e 

transistores em dispositivos de escala nanométrica.[47,48,51,52].  

A condutância de junções moleculares está relacionada a dois mecanismos 

principais de transferência de densidade eletrônica; o tunelamento e o hopping. No primeiro 

mecanismo ocorre o tunelamento de elétrons através da estrutura molecular de uma MJ 

entre os contatos elétricos. Já o mecanismo de hopping ocorre quando os elétrons 

envolvidos numa transferência de carga devem vencer uma barreira de energia, que pode 

ser provocada por meio de um rearranjo molecular, por exemplo. De um modo geral, o 

efeito de tunelamento ocorre através da barreira de potencial; e, o hopping envolve o 

movimento dos elétrons acima da barreira.[53]  

A relação entre os mecanismos de tunelamento e hopping pode ser estudado 

variando-se o comprimento de uma junção molecular conectada entre dois eletrodos 

metálicos. O mecanismo de tunelamento é predominante em junções moleculares de 

cadeias curtas (~3 nm), ao passo que o hopping se tonar mais significativo para estruturas 

maiores.[54,55] Neste contexto, moléculas π-conjugadas das classes das Oligofeniliminas 

(OPI) e Oligonaftalenofluorenoiminas (ONI) foram investigadas nos trabalhos de Choi et. 

al.[56,57], em ambos os casos houve uma transição entre o mecanismo de tunelamento 

para o mecanismo de hopping quando o comprimento da junção molecular é cerca de 4-5 

nm. 

A utilização de tióis e ditióis é uma maneira eficiente de obter informações relevantes 

a respeito das propriedades elétricas de junções moleculares. Este grupo de moléculas é 

capaz de formar camadas automontadas estáveis em superfícies de Au devido à forte 

interação Au-S.[58–62] Os Oligofenilenoditióis (OPDn), como por exemplo benzeno-1,4-

ditiol, foram amplamente estudados como junção molecular, estes compostos podem se 
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ligar diretamente às superfícies metálica formando a junção molecular entre os contatos 

metálicos.[63–68] A Figura 1.15 mostra uma representação esquematizada da forma 

estrutural dos OPDn. 

 
Figura 1.15: Representação da estrutura molecular de Oligofenilenoditióis (OPDn). Fonte: Próprio autor. 

Os trabalhos de Coen et. al.[69] e Xie et. al.[66], em que foram analisados a 

condutância molecular de OPDn com até quatro anéis aromáticos, mostraram que a 

diminuição da condutância destes compostos está diretamente relacionada ao aumento do 

número de anéis aromáticos presentes nas estruturas químicas destes compostos. 

Outro fator que contribui para a condutância destes Oligofenileno ditióis, 

principalmente aqueles com cadeias aromáticas maiores, é o ângulo diedro formado entre 

os anéis que compõem a cadeia molecular. O impedimento estérico destas estruturas pode 

distorcer a planaridade das moléculas em cerca de 30°, o que diminui a conjugação dos 

orbitais π e diminuindo, portanto, a condutância.[70,71] Ainda há um terceiro fator que está 

relacionado a geometria de adsorção destas moléculas. Isto foi mostrado para o benzeno-

1,4-ditiol, neste caso OPD1, no trabalho de Kaneko et. al. [72] em que há variação da 

condutância molecular do OPD1 atuando como uma Junção Molecular entre dois contatos 

elétricos de Au. Segundo os autores, a molécula de OPD1 pode se ligar aos contatos de 

Au em três geometrias diferentes: bridge, hollow e atop, em que a molécula encontra-se 

ligada simultaneamente aos contatos elétricos, ligada parcialmente e não ligada, 

respectivamente, sendo que cada uma destas formas apresentam um perfil espectral 

Raman diferente. Quando a molécula de OPD1 encontra-se na posição bridge foi 
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observado a intensificação do modo 𝜈6𝑎  que possui a contribuição do estiramento da 

ligação C-S. As duas outras posições (hollow e atop) não foi observado a intensificação do 

modo 𝜈6𝑎. 

A espectroscopia SERS, principalmente associada com experimentos 

eletroquímicos, tem sido bastante útil no estudo de junções moleculares, pois como se trata 

de uma técnica de superfície, é possível se estudar o transporte de carga entre 

nanoestruturas metálicas mediado por junções moleculares e a relação entre o plasmon 

de superfície e as propriedades elétricas da MJ.[73,74]  

Um arranjo que tem atraído atenção no estudo SERS de junções moleculares é o 

sistema nanosanduichado, chamado de Nanoparticle on Mirror (NPoM). Os sistemas 

NPoM consistem em uma nanopartícula depositada em uma camada automontada de uma 

MJ de interesse sobre uma superfície metálica plana lisa. Recentemente o artigo publicado 

por Souza et. al.[75] investigou o efeito do mecanismo eletromagnético de intensificação 

SERS e das propriedades moleculares em sistemas nanosanduichados utilizando 

Oligofenilenoiminas (OPIs, Figura 1.16A) como junções moleculares entre uma superfície 

lisa de Au e um nanobastão de Au com cerca de 45 nm de comprimento. Os comprimentos 

das junções moleculares variam de 2,2 nm (OP1-1p) a 9,9 nm (OPI-13p). O perfil de 

intensidade SERS dos modos vibracionais de estiramento C-S e bending C-H, em 1078 

cm-1 e 1168 cm-1, respectivamente, é reproduzido na Figura 1.16B para a linha de excitação 

em 632,8 nm e na Figura 1.16C em 785 nm. As intensidades SERS observadas possuem 

um perfil semelhante em ambas as linhas de excitação. 

As simulações de eletrodinâmica baseadas em DDA mostraram que o efeito de 

dipolo-imagem, no qual a nanopartícula interage com a própria imagem projetada na 

superfície, o modo plasmônico longitudinal do nanobastão produz uma interferência 

destrutiva entre os dipolos reais e as imagens na superfície de Au plana capaz de 
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concentrar o campo elétrico na região entre o nanobastão e a superfície.[76–78] Este efeito 

foi utilizado para explicar o aumento da intensidade SERS nos OPI-1p – OPI-5p. A 

diminuição abrupta observada a partir do OPI-6p é explicada por meio da mudança do 

regime de condução de tunelamento para hopping com o aumento do comprimento do fio 

molecular OPI.[75] 

 
Figura 1.16: (A) Representação da síntese das junções moleculares OPI na superfície de Au. Perfil de 
intensidade SERS observado para os modos de estiramento C-S e bending C-H, em 1078 cm-1 e 1168 cm-1 
(B) em 632,8 nm e (C) 785 nm. Adaptada com autorização da Ref. [75]. Copyright© 2017 American Chemical 
Society.  

O trabalho teórico de Pérez-Gonzalez et. al.[79] mostra a interação do plasmon 

dipolar de duas nanopartículas de Au interligadas por uma pequena junção com raio 𝑎. 

Conforme pode ser observado na Figura 1.17A, o aumento da condutância da junção entre 

as duas nanoestruturas promove o surgimento do Charge Transfer Plasmon (CTP) e o 

modo plasmônico de acoplamento das duas nanoesferas é deslocado para menor 

comprimento de onda. 

A Figura 1.17B e a Figura 1.17C mostram o módulo do campo elétrico local em 

relação ao campo incidente 𝐸 do modo dipolar atenuando (SBDP) e do CTP próximo em 

1380 nm. De um modo geral, o CTP provocado pela presença da junção condutora diminui 

a intensidade do campo elétrico local gerado pelo acoplamento dos plasmons dipolares 

das nanoesferas, o que experimentalmente se traduz na menor intensidade SERS. 
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Figura 1.17: (A) Deslocamento do modo dipolar (BDP) para menor comprimento de onda em função do 
plasmon de transferência de carga. (B) e (C) são o módulo do campo elétrico para um dímero de 
nanopartículas com uma conexão condutora. SBDP e CTP referem-se ao modo plasmônico dipolar atenuado 
e CTP ao plasmon de transferência de carga. Reproduzido com autorização da referência [80] Reproduzido 
sob regime de licença para fins não lucrativos (CC BY-NC-SA). 

Quando consideramos a interação entre uma nanopartícula metálica e uma 

superfície lisa ocorre uma situação semelhante à descrita para a Figura 1.17. Neste 

contexto, Cui et. al.[81] e Benz et. al.[82] mostraram experimentalmente o deslocamento 

para menor comprimento de onda de ressonância do plasmon dipolar de uma nanoesfera 

de Au com 80 nm de diâmetro, posicionada sobre uma superfície lisa de Au modificada 

com uma Junção Molecular (Figura 1.18A). 

Observa-se na Figura 1.18D os espectros de espalhamento dos sistemas NPoM 

estudados. As bandas presentes nos espectros correspondem a radiação espalhada pelo 

modo dipolar em duas situações diferentes; a primeira na qual é utilizada um Junção 

Molecular não condutora (BPT) em que o plasmon ocorre na região entre 700 e 800 nm, e 

a segunda, utilizando uma Junção Molecular condutora (BPDT, nesta tese: OPD2) em que 

o modo plasmônico corre entre 600 e 700 nm. A alteração do comprimento de onda de 

espalhamento máximo pode ser acompanhada na Figura 1.18B e Figura 1.18C para as 

junções BPT e BPDT, respectivamente. No caso da junção BPT é possível observar 

somente o modo plasmônico transversal à superfície, uma vez que o modo plasmônico 

dipolar que está acoplado com a superfície ocorre próximo a região do NIR. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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O aumento de energia deste modo plasmônico é explicado em termos da formação 

do CTP no caso da Junção Molecular condutora, de maneira semelhante à Figura 1.17A. 

 

Figura 1.18: Estudo comparativo da radiação espalhada por nanopartículas de 80 nm utilizado como junções 
moleculares as moléculas BPDT e BPT. (a) Representação esquemática dos nanosanduíches; (b) e (c) 
imagens de darkfield obtidas para junções moleculares BPT e BPDT, respectivamente; (d) Espectros de 
campo escuro mostrando o deslocamento do modo dipolar da nanoesfera acoplado com a superfície em 
função da junção molecular. Adaptado com permissão da referência [82]. Copyright© 2014 American 
Chemical Society. 

1.4 Noções de estabilidade coloidal 

Os coloides de nanopartículas, principalmente de Au e Ag, são amplamente 

utilizados como substrato SERS devido às propriedades ópticas singulares destas 

nanopartículas bem como a boa reprodutibilidade dos protocolos de sínteses. Uma prática 

muito comum na utilização de nanopartículas metálicas em SERS é promover a “ativação” 

do coloide, em que geralmente uma certa quantidade de um agente agregante é adicionado 

à suspensão coloidal para diminuir a distância entre as nanopartículas e promover a 

formação hot spots. 
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No Capítulo 3 será abordado, do ponto de vista da espectroscopia SERS e da 

estabilidade coloidal, a agregação de nanopartículas de Au em suspensão coloidal 

mediante a adição dos Oligofenilenoditióis estudados, sem a adição de nenhum outro 

agente agregante. Portanto, o entendimento de alguns aspectos teóricos da Teoria 

Derjagun-Landau-Verwey-Overbeek (DLVO) é importante para a discussão dos principais 

resultados do Capítulo 3. 

Uma suspensão coloidal é um sistema meta-estável em que o estado de equilíbrio 

corresponde a um balanço de forças atrativas e repulsivas. De acordo com a teoria DLVO, 

a estabilidade coloidal pode ser descrita em termos da soma entre dois termos: (I) as forças 

atrativas de Van der Waals e (II) a força de repulsão eletrostática.[9] 

As forças de Van der Waals originam-se da teoria de forças dispersivas de London 

e descrevem a interação entre moléculas (ou átomos) neutras.[83] Uma descrição rigorosa 

deste tipo de interação requer a utilização da teoria de perturbação de segunda ordem.[84] 

No entanto, a abordagem proposta por Israelachvili em 1954 a partir do modelo de Bohr 

para o átomo de Hidrogênio pode ser utilizada para compreender as forças de Van der 

Waals.[85] No modelo do átomo de H proposto por Bohr, é considerado que o elétron 

descreve uma órbita definida ao redor do núcleo. A menor órbita, considerada o estado 

fundamental, é dada por: 

𝑎0 =
𝑒2

(8𝜋𝜖0ℎ𝜐)
 

Equação 1.21 

em que 𝑎0 é o primeiro raio de Bohr, 𝑒 é a carga fundamental do elétron, ℎ é a constante 

de Planck, 𝜖0 é a permissividade elétrica do vácuo e 𝜈 é a frequência de órbita do elétron. 

Classicamente, o momento de dipolo total deve ser nulo, uma vez que que o átomo é neutro. 

No entanto, considerando o sistema no contexto da Mecânica Quântica, somente o 

momento de dipolo médio é nulo, e pequenas flutuações ocorrem em torno do valor médio 
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fazendo que em algum momento exista um momento de dipolo instantâneo 𝑝1 ≈ 𝑎0𝑒. O 

módulo do campo elétrico gerado por este dipolo a uma dada distância 𝑅 é da ordem de: 

𝐸 ≈
𝑝1

4𝜋𝜖0𝑅3
≈

𝑎0𝑒

4𝜋𝜖0𝑅3
 

Equação 1.22 

Caso uma segunda molécula esteja próxima à primeira, ela será polarizada por este campo, 

gerando um momento de dipolo induzido 𝑝2 em que: 

𝑝2 = 𝛼𝐸 ≈
𝛼𝑝1

4𝜋𝜖0𝑅3
≈

𝛼𝑎0𝑒

4𝜋𝜖0𝑅3
 

Equação 1.23 

Em que 𝛼 é a polarizabilidade da molécula. Utilizando a Equação 1.21 e Equação 1.23 

pode-se encontrar uma expressão aproximada para a energia potencial de interação entre 

estes dois dipolos 𝑝1 e 𝑝2, separados por uma distância 𝑅. 

𝑉(𝑅) ≈ −
𝑝1𝑝2

4𝜋𝜖0𝑅3
≈ −

𝛼𝑎0
2𝑒2

(4𝜋𝜖0)2𝑅6
≈ −

𝛼2ℎ𝜐

(4𝜋𝜖0)2𝑅6
 

Equação 1.24 

A energia potencial descrita na Equação 1.24 é bastante similar a expressão proposta por 

London utilizando a Mecânica Quântica [86], em que o resultado para a energia potencial 

de interação 𝑉(𝑅) é dado por: 

𝑉(𝑅) =  − (
3

4
)

𝛼2ℎ𝜐

(4𝜋𝜖0)
2𝑅6

 

Equação 1.25 

A Equação 1.25 descreve a energia potencial de interação entre duas moléculas ou 

entre dois átomos em função distância de separação 𝑅. No caso de sistemas de partículas 

nanométricas, cada partícula pode ser considerada como um elemento infinitesimal que 

interage umas com as outras de forma semelhante à descrita para se obter a Equação 1.25. 

Nestes sistemas de vários corpos, a energia potencial é descrita por meio de uma soma 



 49 

de interações. Considerando um número N de partículas idênticas a energia potencial de 

interação será dada por: 

𝑉1,2,3…𝑁 =
1

2
∑∑𝑉𝑖𝑗(𝑅𝑖𝑗)

𝑁

𝑗≠𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Equação 1.26 

em que 𝑉𝑖𝑗(𝑅𝑖𝑗) é a energia potencial das partículas 𝑖 e 𝑗 separadas por uma distância 𝑅𝑖𝑗. 

A Equação 1.26 é o ponto de partida da teoria de Hamaker para o cálculo da energia 

potencial de interação entre objetos macroscópicos em que o formalismo pode ser 

encontrado nas referências [84] e [86]. No caso de interesse, isto é, suspensões coloidais, 

a energia potencial de interação de Van der Waals entre duas esferas idênticas com raio 

𝑎, separadas por uma distância 𝑅, pode ser escrita como: 

𝑉(𝑅) = −
𝐴𝐻𝐶

6
[

2𝑎2

𝑅2 − 4𝑎2
+

2𝑎2

𝑅2
+ ln (1 −

4𝑎2

𝑅2
)] 

Equação 1.27 

Em que 𝐴𝐻𝐶 é a constante de Hamaker e depende tanto do material da partícula 

como o meio em que ela está imersa. A constante de Hamaker pode ser estimada a partir 

da polarizabilidade e da densidade de matéria (átomos ou moléculas) de uma material 

específico e reflete a intensidade das forças atrativas entre as partículas.[87] Nota-se por 

meio da Equação 1.27 que no limite em que 𝑎 ≫ 𝑅  maior é a energia potencial de atração 

das partículas adjacentes, ao passo que quando 𝑎 ≪ 𝑅 menor será a energia potencial de 

atração. Assim, nanopartículas maiores atraem-se mais facilmente do que nanopartículas 

pequenas. 

A repulsão eletrostática que ocorre entre as partículas está relacionada com a dupla 

camada elétrica que existe ao redor das partículas nas dispersões coloidais. Quando duas 

partículas carregadas estão próximas, a dupla camada elétrica de uma partícula começa a 
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se sobrepor a dupla camada da partícula vizinha, ocasionando uma repulsão eletrostática 

entre as partículas. A Equação 1.28 representa o potencial de repulsão entre duas 

partículas metálicas de raio 𝑎, separadas por uma distância 𝑅. 

𝑉𝑐𝑜𝑢𝑙 = 2𝜋𝑎𝜖0휀𝜓0
2𝑒−𝜅𝑅 

Equação 1.28 

Em que 𝜖0 é a permissividade elétrica do vácuo, 휀 é a constante dielétrica do meio 

e 𝜓0 é o potencial elétrico na superfície da partícula. O valor de 𝜓0 é aproximadamente 

igual ao potencial zeta (휁) que pode ser medido experimentalmente por meio da mobilidade 

eletroforética da partícula.[86] A relação entre a dupla camada elétrica das partículas e o 

potencial de repulsão eletrostática é dado pelo termo κ , em que κ−1  (Equação 1.29) 

corresponde ao comprimento de Debye que serve como uma medida da espessura da 

dupla camada elétrica. 

 

𝜅−1 = √
휀𝜖0𝑘𝐵𝑇

𝑒2𝑁𝐴2𝐼
 

Equação 1.29 

na qual e é a carga elementar do elétron, 𝑁𝐴 é a constante de Avogadro, 𝑘𝐵 é a 

constante de Boltzmann, 𝑇 corresponde à temperatura, 휀 e 𝜖0 são a constante dielétrica do 

meio e a permissividade elétrica no vácuo, respectivamente, e 𝐼 representa a força iônica 

do meio. A expressão para ao potencial de interação DLVO é dado por: 

𝑈𝐷𝐿𝑉𝑂(𝑅) = 𝑉(𝑅) + 𝑉𝑐𝑜𝑢𝑙(𝑅) 

Equação 1.30 

em que os termos 𝑉(𝑅) e 𝑉𝑐𝑜𝑢𝑙(𝑅) são dados pela Equação 1.27 e Equação 1.28, 

respectivamente. A Figura 1.19 representa graficamente a Equação 1.30 dividida em três 

regiões: (a) correspondem a um mínimo secundário no qual a agregação das 
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nanopartículas pode ser revertida; a região (b) corresponde à barreira de energia onde a 

partir da qual ocorre a agregação definitiva das nanopartículas; (c) representa o mínimo 

absoluto da Equação 1.30, nesta região ocorre a agregação completa das nanopartículas.  

 
Figura 1.19: Representação gráfica da energia potencial de interação UDLVO(r). Fonte: Próprio autor. 

A Equação 1.29 mostra que a espessura da dupla camada elétrica, 

consequentemente a repulsão eletrostática entre as partículas é inversamente proporcional 

a força iônica do meio 𝐼, isto é, o aumento da força iônica do meio promove a diminuição 

da repulsão eletrostática e as partículas tendem a se aproximarem umas das outras. 

Experimentalmente isto se traduz em uma prática comum em estudos SERS utilizando 

suspensões coloidais em que são utilizados sais como KCl e KBr, por exemplo, para 

aumentar a força iônica do meio e diminuir a repulsão entre as partículas para promover a 

formação de hot spots e intensificar o sinal Raman da molécula prova. 

O espalhamento dinâmico de luz (Dynamic Light Scattering, DLS) é frequentemente 

utilizado para estimar o raio hidrodinâmico de nanopartículas em sistemas coloidais. A 

técnica de DLS é baseada na medida das flutuações de intensidade de espalhamento de 

um feixe de luz monocromático. Essas flutuações são diretamente relacionadas ao 

movimento Browniano dos espalhadores.[88] A partir destas flutuações pode-se estimar o 
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coeficiente de difusão e o tamanho dos espalhadores. O coeficiente de difusão D pode ser 

determinado por meio da Equação 1.31. 

𝐷 =
1

𝑇𝐷|𝑞|2
 

Equação 1.31 

na qual TD é o tempo de difusão característico em que uma partícula leva para sair 

de fase no feixe monocromático incidente e q é a intensidade de espalhamento e está 

relacionado com o comprimento de onda da luz incidente e com o índice de refração do 

meio. Já o raio hidrodinâmico, Rh, é calculado a partir da equação de Stokes-Einstein 

(Equação 1.32) 

𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

6𝜋휂𝑅ℎ
 

Equação 1.32 

em que η é a viscosidade do solvente, T é temperatura e kB é constante de 

Boltzmann. Embora o DLS seja uma técnica muito útil no estudo do tamanho de partículas 

em sistemas coloidais, vale ressaltar que esta técnica sempre requer uma dispersão limpa 

e de partículas perfeitamente esféricas, não sendo capaz de distinguir os diferentes 

formatos e geometria de partículas. Por definição, as medidas de DLS fornece a medida 

do diâmetro hidrodinâmico de uma esfera que se move com a mesma velocidade da 

partícula não esférica. No entanto, Nair et. al. [89] propuseram uma modificação na 

equação de Stokes-Einstein para obter o diâmetro hidrodinâmico de partículas cilíndricas: 

𝐷 =
𝑘𝐵𝑇

3𝜋휂𝐿
[ln

𝐿

𝑑
+ 0,32] 

Equação 1.33 

Em que 𝐿  e 𝑑  correspondem ao comprimento e o diâmetro da partícula, 

respectivamente. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivos Gerais 

• Verificar dependência da intensidade SERS em sistemas nanosanduichados 

(Au Flat|Junção Molecular|AuNP), utilizando Oligofenilenoditióis como 

Junções Moleculares modificando a morfologia das nanopartículas de Au e a 

radiação excitante. 

• Estudar a atuação dos Oligofenilenoditióis como Junções Moleculares em 

suspensões coloidais de nanopartículas de Au estabilizadas por citrato de 

sódio. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

a. Modificação das superfícies planas de Au com Oligofenilenoditióis; 

b. Síntese e caracterização de nanopartículas metálicas de Au de diferentes 

morfologias (esferas e bastões); 

c. Caracterização das Junções Moleculares nos sistemas NPoM usadas 

diferentes radiações excitantes; 

d. Simulações do fator de intensificação de campo eletromagnético nos 

sistemas estudados experimentalmente pelo método Boundary Element 

Method (BEM). 

e. Comparação da intensidade SERS e das frequências Raman dos sistemas 

em suspensão coloidal com os nanosanduíches; 

f. Síntese de nanopartículas de Au estabilizadas com citrato de sódio; 

g. Análise da agregação das nanopartículas de Au esféricas estabilizadas por 

citrato a partir da adição dos Oligofenilenoditióis por meio de SERS, UV-VIS 

e DLS. 
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2 - Intensidade SERS de junções moleculares em 
sistemas NPoM 

2.1 Motivação 

Conforme mencionado anteriormente, quando uma nanopartícula plasmônica é 

colocada próxima a uma superfície metálica, a oscilação de densidade eletrônica 

provocada pela excitação de plasmons se acopla com outra oscilação de elétrons induzida 

na superfície metálica lisa, formando um “dímero” virtual de partículas com um hot spot 

gerado na cavidade entre a partícula e a superfície.[90] Este tipo de ressonância 

plasmônica é de grande interesse para o estudo do comportamento dos plasmons de 

superfície em nanogaps de poucos nanômetros. Além disso, estes sistemas são sensíveis 

a pequenos deslocamentos de átomos nas superfícies metálicas e utilizados como 

sensores químicos. [91–93] 

A ressonância de plasmon nestes sistemas também é dependente da geometria da 

nanopartícula utilizada. Nesta tese, utiliza-se os sistemas Nanoparticle on Mirror (NPoM) 

construídos a partir das junções moleculares de Oligofenilenoditióis (OPD1, OPD2 e OPD3) 

utilizando nanoesferas de Au (AuNS-CTAB) e nanobastões de Au (AuNR-CTAB), com o 

objetivo de verificar a influência da geometria e da condutância molecular sobre 

ressonância plasmônica nestes sistemas, e consequentemente, na intensidade SERS das 

junções moleculares. 
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2.2 Seção Experimental 

2.2.1 Nanoesferas de Au estabilizadas com CTAB (AuNS-CTAB) 

Para a síntese das nanoesferas de Au (AuNS-CTAB) foi seguido o procedimento 

descrito por Perez-Pazos et. al.[94]. A solução semente foi preparada em 20 mL água 

deionizada (18µS/cm) contendo HAuCl4 (0,25 mM) e citrato de sódio (0,25 mM). Foram 

adicionados 600 µL de NaBH4 (100 mM), mantendo a solução sob agitação vigorosa. Esta 

agitação foi mantida por 1h até a total decomposição do NaBH4. A solução de crescimento 

foi preparada por meio da dissolução brometo cetiltrimetilamônio (CTAB, 40 mL, 100 mM) 

e KI (0,3 mg/g de CTAB) seguido das adições de 204 µL de HAuCl4 (103 mM) e ácido 

ascórbico (294 µL, 100mM) em sequência, agitando o frasco vigorosamente após cada 

adição. A presença de íons iodeto em baixas concentrações inibem o crescimento de 

nanobastões por meio da adsorção em determinadas faces cristalográficas da 

nanopartícula de Au. Para o crescimento das AuNS-CTAB, adicionou-se à solução de 

crescimento 75 µL da solução semente. Após esta última etapa o frasco foi deixado em 

repouso por 48h a 29°C. A síntese das AuNS-CTAB está resumida na Figura 2.1. 

 
Figura 2.1: Representação esquemática da síntese das AuNS-CTAB. Adaptado com permissão da ref. [94]. 
Copyright 2012 American Chemical Society. 
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2.2.2 Nanobastões de Au de 40 nm estabilizados com CTAB (AuNR-CTAB) 

A síntese dos nanobastões de Au foi realizada seguindo o protocolo descrito por 

Scarabelli et. al.[95].Uma solução semente foi preparada a 29 °C por meio da adição de 25 

µL de uma solução 50 mM de HAuCl4 em 10 mL de uma solução 100 mM de CTAB e 

deixada sob agitação por 5 min (Figura 2.2A). Em seguida, sob forte agitação, foi 

adicionado a essa solução 300 µL de uma solução de NaBH4 10 mM recém preparada 

(Figura 2.2B). A solução semente apresentou uma coloração marrom pálido. 

A solução de crescimento foi obtida adicionando-se 100 µL da solução de HAuCl4 

50 mM em 10 mL de CTAB 100 mM, a mistura foi deixada em repouso por 10 min a 29 °C 

para a completa complexação entre o sal de ouro e o CTAB. Em seguida foi adicionado 75 

µL de ácido ascórbico 100 mM, e a mistura foi agitada levemente até a mudança de cor de 

amarelo para incolor. Depois, foi adicionado 80 µL de uma solução de AgNO3 10 mM a 

solução de crescimento foi levemente agitada por alguns segundos (Figura 2.2C). 

Orendorff e Murphy propuseram que os íons Ag+ bloqueiam o processo de crescimento do 

diâmetro do AuNR-CTAB resultado em um crescimento anisotrópico da nanopartícula.[96] 

A concentração de Ag0 (Ag+ ou AgBr) na superfície do AuNR-CTAB pode variar entre 1x10- 

6M – 8x10-6M dependendo da razão de aspecto do nanobastão. Para o crescimento dos 

AuNR-CTAB (Figura 2.2D) foi adicionado à solução de crescimento 120 µL da solução 

semente, deixando a mistura em repouso por 30 min a 29°C. 
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Figura 2.2: Representação esquemática da síntese dos AuNR-CTAB. Fonte: Próprio autor. 

2.2.3 Caracterização das nanopartículas encapadas com CTAB. 

A caracterização dos AuNR-CTAB e AuNS-CTAB foi realizada por meio da 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM) utilizando um microscópio JEOL JEM 2100 

com uma tensão de aceleração de 200kV. Para obtenção das imagens de TEM, as 

nanopartículas foram depositadas gota a gota sobre um grid de Cobre 300 mesh com 

recobrimento de Formvar/Carbono. Entre cada deposição foi esperado a secagem do grid.  

A Figura 2.3A mostra micrografia de TEM representativa do formato dos 

nanobastões. O comprimento médio de 38,0 ± 4,3 nm, como pode ser observado na 

distribuição de tamanho mostrada na Figura 2.3C, e o diâmetro médio medido é de 9,80 ± 

1,1 nm (Figura 2.3D). Os nanobastões apresentam duas bandas no espectro de extinção 

(Figura 2.3B), a mais intensa em aproximadamente 800 nm, marcada pela linha tracejada 

azul, que corresponde a excitação do plasmon longitudinal, paralelo ao eixo principal do 

AuNR-CTAB. A outra banda, menos intensa, em torno de 516 nm corresponde ao plasmon 

transversal do nanobastão, isto é, perpendicular ao eixo principal. 
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Figura 2.3: (A) Micrografia de TEM das AuNR-CTAB; (B) Espectro de extinção das AuNR-CTAB e a Semente 
utilizada na síntese; (C) Distribuição do comprimento (a linha tracejada representa o valor médio de 38,0 nm 
de comprimento) e (D) Distribuição do diâmetro dos AuNR-CTAB (a linha tracejada representa o valor médio 
de 9,8 nm de comprimento). 

Os espectros de extinção das nanopartículas foram obtidos utilizando um 

espectrofotômetro Shimadzu UVPC 3101. A Figura 2.4A apresenta uma micrografia de 

TEM representativa das AuNS-CTAB. O diâmetro médio medido por meio das micrografias 

é de 41,6 ± 3,1 nm. O espectro de extinção das AuNS-CTAB, apresentado na Figura 2.4C. 

 
Figura 2.4: (A) Micrografia de TEM das AuNS-CTAB e (B) distribuição do tamanho de partícula (a linha 
tracejada representa o valor médio de 41,6 nm) e (C) Espectro de extinção das AuNS-CTAB e a semente 
utilizada na síntese. 
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2.2.4 Limpeza das AuNPs encapadas com CTAB 

O CTAB é um estabilizante importante na síntese de nanopartículas metálicas, como 

por exemplo os nanobastões de Au, permitindo o controle da geometria das nanopartículas 

de Au.[39,97–99] Em relação aos experimentos SERS, a bicamada de CTAB formada na 

superfície das nanopartículas pode interferir na interação entre a espécie molecular e a 

nanopartícula, bem como na distância entre a partícula e a superfície lisa de Au.  

Conforme já descrito na literatura, o CTAB confere bastante estabilidade às 

nanopartículas de Au.[100,101] Contudo, misturas contendo cerca de 70% de acetonitrila 

(CH3CN) são capazes de remover parte do CTAB da superfície da nanopartícula permitindo 

que mesmo assim ela permaneça relativamente estável em suspensão.[102] O 

procedimento experimental para a lavagem com CH3CN consiste em centrifugar por 10 min 

com uma rotação 14000 rpm um volume 1 mL de nanopartícula (AuNS-CTAB ou AuNR-

CTAB). Após a centrifugação, o sobrenadante é removido e as nanopartículas são 

ressuspensas numa solução 4:1 de H2O/CH3CN. 

Deste modo, foi analisada por UV-vis-NIR a proporção de uma mistura H2O/CH3CN 

suficiente para remover o CTAB da superfície nas nanopartículas AuNS (Figura 2.5A) e 

AuNR (Figura 2.5B). Foi observado que em quantidades de acetonitrila (1:4 H2O/CH3CN) 

ocorre uma modificação significativa no espetro de extinção das nanopartículas, indicando 

um processo de desestabilização, podendo ser observado para os AuNR-CTAB na Figura 

2.5B. A proporção de 1:4 H2O/CH3CN é capaz de desestabilizar completamente os 

nanobastões descaracterizando o espectro de extinção das nanopartículas. 

Nas proporções de H2O/CH3CN de 2:3 e 4:1 observa-se a diminuição do processo 

de desestabilização das nanopartículas. No entanto, o surgimento de bandas em perto de 

700 nm para as AuNS-CTAB e próximo a 900 nm para os AuNR-CTAB que podem ser 

associados à formação de agregados de nanopartículas. Na proporção 4:1 H2O/CH3CN 
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ocorre a remoção parcial da camada de CTAB, uma vez que é possível notar na Figura 

2.5C uma camada residual do estabilizante. 

Para efetuar a deposição das nanopartículas sobre o substrato modificado com os 

OPDn foi utilizado uma mistura de H2O/CH3CN com a proporção 4:1 para a remoção parcial 

do CTAB uma vez que em proporções maiores de CH3CN pode-se desestabilizar 

completamente as nanopartículas. 

 
Figura 2.5: Espectros UV-vis das nanopartículas (A) AuNS-CTAB e (B) AuNR-CTAB com diferentes 
proporções de mistura H2O/CH3CN. (C) micrografia de TEM de uma AuNS-CTAB após a lavagem com 
acetonitrila.  

2.2.5 Camadas Automontadas dos Oligofenilenoditióis no substrato plano de 

Au. 

No início do desenvolvimento deste trabalho, as camadas automontadas eram 

formadas sobre um filme de Au de 100 nm de espessura sobre um substrato de mica. Este 

tipo de substrato requer o processo de aquecimento (annealing) antes da formação da 

camada molecular. O aquecimento permite a formação de uma superfície com baixa 

rugosidade necessária para que o efeito SERS seja devido somente à interação 

nanopartícula-superfície de Au. 

A rugosidade média da superfície pode ser analisada por meio da técnica de 

microscopia de força atômica, conforme mostrado na Figura 2.6, em que é possível notar 

a alteração da superfície de Au antes do aquecimento (Figura 2.6A) e depois do 

aquecimento (Figura 2.6B) bem como a rugosidade de cada superfície. 
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Figura 2.6: Imagens de AFM da superfície de Au depositada em mica: (A) antes do tratamento térmico e (B) 
após o tratamento térmico. 

Com o objetivo de se obter superfícies planas sem o processo de aquecimento, 

novos filmes de Au foram depositados sobre Si utilizando o método de feixe de elétrons em 

colaboração o prof. Dr. Walter Jaimes Salcedo do Laboratório de Microeletrônica da Escola 

Politécnica da USP utilizando o método de deposição por feixe de elétrons. Foi depositado 

inicialmente uma camada de 3 nm de Ti sobre o Si, previamente limpo, a uma taxa de 1,5 

Ås-1. Em seguida foi depositada uma camada de 100 nm de Au a 3,0 Ås-1. 

A medida da topografia do substrato AuFlat foi realizada por meio de microscopia de 

tunelamento (Figura 2.7A) obtida no Laboratório de Filmes Finos (LIFF) em colaboração 

com a profa. Dra. Maria Cecilia Salvadori do Instituto de Física da USP. Os substratos foram 

analisados utilizando a Microscopia de Tunelamento (Scanning Tunneling Microscopy, 

STM) em um microscópio de varredura Nanoscope III utilizando um setpoint de 200pA. A 

rugosidade média dos novos substratos foram de 12 Å. 
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Figura 2.7: (A) Imagem da topografia do substrato Au (liso) obtida por STM (B) Perfil de intensidade obtido 
em uma superfície funcionalizada com o a espécie OPD1 utilizando a radiação excitante em 632,8 nm. 

Antes da formação da camada automontada, as superfícies de Au foram limpas a 

partir da utilização de plasma de ar para remover possíveis contaminantes orgânicos na 

superfície de Au que podem prejudicar a formação da camada das junções moleculares 

OPDn. Todo o procedimento foi realizado em uma termoevaporadora disponível no 

Laboratório de Espectroscopia Molecular (LEM) no IQ-USP, conforme mostrado na Figura 

2.8. Os substratos são fixados na tampa de metal do equipamento (I) e em seguida é 

acionado o plasma de ar a uma pressão entre 0,2 e 0,5 mbar por 30 min para efetuar a 

remoção de contaminantes orgânicos da superfície do substrato Au (liso) (II).  

 

Figura 2.8: Procedimento de limpeza dos substratos Au em plasma de ar. 

Após o processo de limpeza os substratos são inseridos em solução etanólica 1 mM 

das junções moleculares OPDn por 24h em temperatura ambiente. Após a modificação 

com os organotióis, os substratos AuFlat são lavados com etanol e imersos 

horizontalmente em uma suspensão coloidal de nanopartículas diluídas 1:10 em uma 
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mistura de H2O/CH3CN 4:1 por 24h para a obtenção do sistema nanosanduichado NPoM. 

Para realizar a caracterização dos sistemas NPoM foi utilizado um Microscópio Eletrônico 

de Varredura Thermo Fisher Quanta 650 FEG disponível no LNNANO. As imagens foram 

obtidas com um detector de elétrons secundários (SE) e uma tensão de aceleração de 5.0 

kV. 

Conforme mencionado anteriormente, a superfície de Au deve ser lisa o suficiente 

para que o sinal SERS seja gerado somente pela interação entre a nanopartícula e a 

superfície. A Figura 2.7B mostra o perfil de intensidade obtido em uma superfície de Au 

funcionalizada com a junção molecular OPD1, indicando que não há sinal SERS da espécie 

molecular na ausência de nanopartículas na superfície. 

2.2.6 Metodologia computacional 

2.2.6.1 Boundary Element Method (BEM) 

As simulações de eletrodinâmicas foram realizadas utilizando o método BEM 

(Boundary Element Method) com o auxílio do prof. Dr. Diego Pereira dos Santos na 

UNICAMP.  

No método BEM o campo elétrico em uma dada posição r é calculado em termos do 

potencial elétrico escalar φ e vetorial A, em que o rotacional de A descreve o campo 

magnético de maneira semelhante ao cálculo do campo elétrico a partir do divergente do 

potencial φ.[103,104] 

𝐸(𝑟) = 𝑖𝑘𝑨(𝒓) − ∇𝜙(𝑟), 𝐵 =  ∇ × 𝑨 

Equação 2.1 

em que 𝑘 = 𝜔 𝑐⁄  . A solução do potencial escalar e vetorial pode ser obtida pela 

integral de superfície das funções de Green (G) e das distribuições de carga σ(s) e corrente 

h(s), sujeitas às condições de contorno da superfície de um material dielétrico j, conforme 

mostrado na Equação 2.2a e Equação 2.2b. 
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𝜙(𝑟) = 𝜙𝑒𝑥𝑡(𝑟) + ∮ 𝐺𝑗(𝑟, 𝑠)𝜎𝑗(𝑠)𝑑𝑎

𝑉𝑗

 (a) 

𝐴(𝑟) = 𝐴𝑒𝑥𝑡(𝑟) + ∮ 𝐺𝑗(𝑟, 𝑠)ℎ𝑗(𝑠)𝑑𝑎

𝑉𝑗

 (b) 

Equação 2.2 

na qual 𝜙𝑒𝑥𝑡(𝑟) e 𝐴𝑒𝑥𝑡(𝑟) são os potenciais escalar e vetorial de uma fonte externa, 

como por exemplo uma onda plana incidente. 𝑉𝑗 representa a região de limite de um meio 

dielétrico j. A principal vantagem do BEM em relação aos outros métodos de cálculo é que 

somente a superfície da estrutura é calculada. Já os métodos DDA e FDTD por exemplo, 

todo o ambiente em que a partícula está deve ser considerado.[105] A Figura 2.9 mostra 

as superfícies utilizadas para o cálculo BEM em que as linhas e setas em azul representam 

os elementos discretos que definem a nanopartícula e a superfície de Au (representada 

pelo cilindro) e a direção de mudança função dielétrica, respectivamente. As dimensões da 

nanoesfera e do nanobastão correspondem aos valores medidos experimentalmente 

através do TEM. 

Para simular o efeito do substrato de Au nas propriedades plasmônicas das 

nanopartículas foi utilizado um cilindro seguindo o critério proposto por Malinsky et. al. [106]. 

Uma vez que a superfície metálica é simulada por um cilindro com dimensões 

nanométricas e apresente uma resposta óptica, esta contribuição é constante e não 

compromete a interpretação dos resultados. 
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Figura 2.9: Superfícies utilizadas para a simulação BEM. 

As simulações de eletrodinâmica foram realizadas por meio do software 

MNPBEM17.[104] Para os sistemas NPoM AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB, as junções 

moleculares foram representadas por um cilindro com diâmetro de 2 nm e altura igual ao 

comprimento da molécula de OPDn. No caso dos AuNR-CTAB, foi utilizando um 

paralelepípedo com as medidas laterais iguais ao diâmetro e comprimento do bastão e 

altura igual ao comprimento dos OPDn. A função dielétrica dos OPDn foi simulada 

utilizando a seguinte equação: 

휀(𝜔) =  𝑛0
2 [1 +

4𝜋𝜅𝐽

𝜔
] 

Equação 2.3 

em que 𝜔 é a frequência da radiação incidente e 𝜅𝐽 é a condutividade do material, que está 

relacionado com a condutância por meio da equação: 

𝐺 = 𝜎(𝜔)
𝜋𝑟2

𝑑
 

Equação 2.4 

em que 𝑑  e 𝑟  são a altura e o comprimento do cilindro (ou paralelepípedo), 

respectivamente. Os dados de condutância e comprimento das moléculas de OPDn foram 

retirados da referência [66] e mostrados na Tabela 2-1, onde G é a condutância molecular, 

G0 é a condutância quântica e g é o comprimento da molécula ou gap. Para realização dos 
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cálculos a altura 𝑑 foi substituída pelo comprimento g da junção molecular. Para descrever 

a função dielétrica do Au foram utilizados os dados compilados de Johnson e Christy [25] 

Tabela 2-1: Valores de condutância, G, e espessura do filme obtidos para os OPDn. Reproduzidos com 
autorização da referência [66]. Copyright© 2015 American Chemical Society. 

MJ G/G0, G0 ≡ (2e2)/h g, nm 

OPD1 2,13 1,25 
OPD2 0,48 1,69 
OPD3 0,09 1,87 

 

2.2.6.2 Cálculos de DFT (Density Functional Theory) 

Os cálculos de DFT foram realizados para a atribuição de frequências. Foi utilizado 

o programa computacional Gaussian 09 utilizando funcional híbrido B3LYP e o conjunto de 

base 6-311++G(d,p) para todas as moléculas estudadas e LANL2DZ para os átomos de 

Au. 

2.2.7 Metodologia para obtenção dos espectros SERS 

Os espectros SERS foram obtidos utilizando-se um microscópio Raman Renishaw 

inVia equipado com uma lente objetiva de 100x com abertura numérica NA = 0,85 e uma 

rede de difração de 600 linhas/mm. As potências das radiações excitantes foram ajustadas 

de modo que a potência na amostra fossem de aproximadamente 2 mW. Para aquisição 

dos espectros foi realizado um mapeamento em duas radiações excitantes diferentes 

(632,8 nm e 785 nm) com dimensões de 20 µm x 20 µm, obtendo 441 espectros por 

mapeamento. Os mapeamentos foram realizados mantendo a rede de difração em modo 

estático, sendo possível coletar os espectros somente na região entre 900-1750 cm-1, 

aproximadamente. Para o estudo do efeito da condutância molecular e do tamanho do gap 

foi medida a altura da banda Raman do modo vibracional 𝜈8𝑎  em ~1600 cm-1, que 

corresponde ao modo 𝜈𝐶=𝐶  do anel aromático. Todos os espectros coletados foram 

normalizados pela intensidade da banda do Si em 520 cm-1 em cada comprimento de onda 

utilizado. Esta normalização foi realizada para compensar o efeito da diferença da potência 
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entre os lasers, uma vez que o equipamento não permite ajustar exatamente a mesma 

potência do laser utilizado para as duas radiações excitantes. Além disso, a normalização 

pela intensidade do Si elimina a interferência de outros fatores como desvios do 

alinhamento, por exemplo. 

2.3 Resultados e Discussão 

A Figura 2.10A-C apresenta a comparação entre os espectros FT-Raman (em preto) 

dos OPD1, OPD2 e OPD3, respectivamente, na forma de pó e os espectros calculados por 

meio da simulação de DFT (preto). Os insets apresentam a estrutura molecular otimizada 

por DFT e o comprimento molecular obtido a partir da Ref. [66]. 

 
Figura 2.10: Comparação do espectro FT-Raman utilizando a radiação excitante em 1064 nm das Junções 
Moleculares (A) OPD1; (B) OPD2 e (C) OPD3 em pó com os espectros obtidos por meio de DFT. insets: 
estrutura molecular otimizada. 

A tentativa de atribuição dos modos vibracionais dos OPDn é mostrada na Tabela 

2-2,  

Tabela 2-3 e Tabela 2-4. Esta atribuição foi realizada considerando a molécula de 

OPD1 no grupo C2V e utilizando as notações de Wilson [30]. Como pode ser observado, há 

uma boa relação entre as frequências calculadas e obtidas experimentalmente e os 

resultados da atribuição de bandas estão de acordo com a atribuição já proposta na 

literatura.[108–110] 
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Tabela 2-2. Atribuição dos modos vibracionais para o OPD1 

Raman DFT- OPD1 Atribuição 

740 cm-1 725 cm-1 𝜈(CS), 7a 
910 cm-1 907 cm-1 𝛽(SH) 
1057 cm-1 1062 cm-1 𝜈(CS)+ 𝜈(CH) 

+ 𝜈(CC), 𝜈1 
1093 cm-1 - 𝜈(CS)+ 𝜈(CH) 

+ 𝜈(CC), 𝜈1 
1187 cm-1 1176 cm-1 𝛿CH 
1574 cm-1 1570 cm-1 𝜈(CC), 8a 

 

Tabela 2-3: Atribuição dos modos vibracionais para o OPD2. 

Raman DFT -OPD2 Atribuição 

770 cm-1 760 cm-1 17b 
1084 cm-1 1077 cm-1 𝜈1 
1119 cm-1 1077 cm-1 𝜈1 
1218 cm-1 1178 cm-1 9a 
1276 cm-1 1265 cm-1 𝜈CCint 
1592 cm-1 1581 cm-1 8a 

 

Tabela 2-4. Atribuição dos modos vibracionais para o OPD3. 

Raman DFT -OPD3 Atribuição 

785 cm-1 773 cm-1 17b 
1092 cm-1 1078 cm-1 𝜈1 
1109 cm-1 1078 cm-1 𝜈1 
1230 cm-1 1180 cm-1 9a 
1271 cm-1 1264 cm-1 𝜈CCint 
1592 cm-1 1581 cm-1 8a 
1604 cm-1 1596 cm-1 8b 

 

Conforme mostrado na Figura 2.7B na página 62, a superfície de AuFlat 

funcionalizada com os OPDn não apresenta sinal SERS. Dessa forma os espectros SERS 

obtidos dependem diretamente da quantidade de nanopartículas distribuídas na superfície 

do substrato. Nesta tese foi utilizada a estratégia de mapear a superfície dos 

nanosanduíches com o objetivo de verificar a ocorrência de sinais SERS. Entretanto, 

muitos espectros sem sinal SERS dos OPDn são coletados provavelmente devido à 

distribuição esparsa das AuNPs (ver Figura 2.12). A Figura 2.11 mostra a intensidade da 

banda do modo 𝜈8𝑎  normalizada pela intensidade máxima nos nanosanduíches das 

junções moleculares OPD1, OPD2 e OPD3 utilizando as AuNS-CTAB (Figura 2.11A-C, 
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respectivamente) e para os AuNR-CTAB (Figura 2.11D-F) em que pode ser claramente 

observada a grande quantidade de espectros sem sinal dos OPDn. 

 
Figura 2.11: Intensidade média do modo 8a normalizado pela intensidade máxima nos nanosanduíches 
(A)AuNS-CTAB|OPD1|AuFlat; (B) AuNS-CTAB|OPD2|AuFlat; (C) AuNS-CTAB|OPD3|AuFlat; (D) AuNR-
CTAB|OPD1|AuFlat; (E) AuNR-CTAB|OPD2|AuFlat e (F) AuNR-CTAB|OPD3|AuFlat. Os espectros foram 
obtidos utilizando a radiação excitante em 632,8 nm. 

Como forma de contornar o grande número de espectros sem ocorrência do sinal 

SERS dos OPDn, foi adotado o critério de desconsiderar os espectros em que a 

intensidade do modo 𝜈8𝑎 dos OPDn fosse nula na Figura 2.11. Deste modo, um conjunto 

total de aproximadamente 1700 espectros obtidos de vários mapeamentos, somente 20 a 

40 espectros são utilizados para as análises de resultados. Portanto, todas as análises e 

discussões serão realizadas a partir dos espectros médios obtidos desconsiderando os 

espectros “nulos”. 

A Figura 2.12 mostra as imagens de MEV representativas dos nanosanduíches 

NPoM com as nanoesferas de AuNS-CTAB (Figura 2.12A-C) e AuNR-CTAB (Figura 2.12D-

F). Nota-se uma distribuição esparsa de nanoesferas e nanobastões na superfície de Au, 

justificando o grande número de eventos “nulos” apresentados na Figura 2.11.8. Foi  
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observado a presença de poucos agregados na superfície de Au, indicando que a lavagem 

das nanopartículas com a mistura H2O/CH3CN 4:1 não promoveu uma grande formação 

de agregados. 

 

Figura 2.12: Imagens representativas das superfícies dos nanosanduíches contendo as AuNS-CTAB e as 
junções moleculares (A) OPD1, (B) OPD2 e (C) OPD3, e com os AuNR-CTAB (D-F) para OPD1, OPD2 e 
OPD3, respectivamente. A barra de escala na Figura 2.12 (A-C) correspondem a 1 μm e na Figura 2.12 (D-
F) a 0,5 μm. Tensão de aceleração utilizada: 5.0 kV 

2.3.1 Intensidade SERS dos sistemas AuFlat| OPDn| AuNS-CTAB 

A Figura 2.13 apresenta os espectros SERS médios obtidos para os sistemas NPoM, 

AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB, para as junções moleculares OPD1, OPD2 e OPD3 utilizando 

a radiação excitante em 632,8 nm (Figura 2.13A-C) e 785 nm (Figura 2.13D-F), 

respectivamente. Nota-se que existe uma intensificação preferencial do modo 𝑣1  em 

relação ao 𝜈8𝑎 utilizando a radiação excitante em 785 nm em relação aos espectros SERS 

médios obtidos em 632,8 nm. Tal aumento na intensidade relativa pode ser justificada por 

meio da diferença da eficiência do detector nas radiações excitantes utilizadas (ver Figura 

A1 do Anexo A). O menor comprimento de onda, neste caso 632,8 nm, irá superestimar a 

intensidade das bandas em maior frequência Raman, e o maior comprimento de onda irá 
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superestimar a intensidade das bandas em menor número de onda, isto se deve ao fato 

da diferença de eficiência que pode existir no detector.[111] Uma curva de correlação entre 

as duas radiações foi proposta ( ver Figura A2A), no entanto, esta correlação se mostrou 

pouco efetiva na correção dos valores de intensidade das bandas Raman considerando as 

duas radiações excitantes (ver Figura A3). 

 
Figura 2.13: Espectro SERS médio dos nanosanduíches NPoM dos OPD1, OPD2 e OPD3, utilizando as 
AuNS-CTAB utilizando a radiação excitante em 632,8 nm (A-C) e (D-F) em 785 nm, respectivamente. As 
linhas verticais em cinza marcam as bandas referentes aos modos 𝜈1  e 𝜈8𝑎   em 1055 ~ 1080 cm-1 e 

1550~1580cm-1. 

A Figura 2.14 apresenta o perfil das intensidades SERS médias normalizadas do 

modo 𝜈8𝑎  para os nanosanduíches AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB utilizando a radiação 

excitante em 632,8 nm. Observa-se que existe um aumento de intensidade SERS para o 

modo vibracional 𝜈8𝑎 da espécie OPD2 em relação ao OPD1, e em seguida, ocorre uma 

diminuição da intensidade SERS do OPD3 em relação ao OPD2. Para melhor compreender 

estes resultados experimentais foram realizadas as simulações de eletrodinâmica 

utilizando o método BEM, descrito na seção 2.2.6.1.  
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Os fatores de intensificação simulados utilizando a aproximação E4 (Equação 1.16) 

para os sistemas AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB, mostrados na Figura 2.14B. A região central 

do hot spot representa a área entre a partícula e a superfície separadas por uma distância 

que corresponde ao comprimento da junção molecular. Nesta região, o campo elétrico local 

é mais sensível às propriedades dielétricas das junções moleculares. O perfil teórico 

apresentado é semelhante ao que foi observado para as intensidades SERS obtidas 

experimentalmente, a partir desta comparação observa-se que os fatores condutância e 

comprimento da molécula possuem uma contribuição relevante para o perfil de intensidade 

SERS apresentado por essas moléculas. A espécie OPD1 é menor e mais condutora do 

que os OPD2 e OPD3. Isto faz com que, em curtas distâncias de separação entre a 

partícula e a superfície (dada pelo comprimento g da molécula), exista uma contribuição 

maior da condutância molecular. Isto se traduz na distribuição da densidade eletrônica 

entre a nanopartícula e superfície, diminuindo a intensidade do campo elétrico local e, 

portanto, a intensidade SERS. [90,91,112,113] 

Com a diminuição da condutância molecular, o efeito do aumento da distância g 

torna-se mais relevante. Isto pode ser observado por meio da comparação da intensidade 

SERS entre o OPD2 e o OPD3 em que as condutâncias dessas espécies são 

significativamente menores em relação ao OPD1. Como o comprimento da espécie OPD3 

é ligeiramente maior do que o OPD2, a concentração do campo elétrico local na região 

entre a superfície e a partícula é menor, promovendo a diminuição da intensificação SERS. 

Observa-se para o OPD2, um equilíbrio aparente entre os dois efeitos, a condutividade não 

é tão baixa ao ponto de permitir a atenuação do campo elétrico local, e nem a molécula é 

grande o suficiente para que a diminuição do campo elétrico (e da intensidade SERS) seja 

devido à distância entre a superfície e a partícula. 
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Figura 2.14: (A) Intensidade SERS normalizada do modo 𝜈8𝑎  em função da junção molecular (B) fator de 

intensificação SERS normalizado simulado em função do comprimento molecular e da condutância nos 
sistemas AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB. Excitação em 632,8 nm. 

A Figura 2.15 apresenta os mapas do fator de intensificação do campo elétrico local 

simulados para os três sistemas NPoM AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB estudados, em que pode 

ser observado um ligeiro aumento do gap entre a partícula a superfície para as diferentes 

junções moleculares OPD1(Figura 2.15A) OPD2 (Figura 2.15B) e OPD3 (Figura 2.15C). 

Aparentemente, não existe uma diferença significativa no campo elétrico local 

considerando toda a região próxima à interface nanopartícula-superfície lisa. No centro do 

hot spot, no entanto, existe uma diferença significativa entre os fatores de intensificação 

calculados, conforme foi mostrado na Figura 2.14B. 
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Figura 2.15: Mapa de intensidade SERS na região entre a partícula e a superfície de Au utilizando a radiação 
excitante como 632,8 nm para as espécies (A) OPD1, (B) OPD2 e (C) OPD3. 

A intensidade SERS normalizada média dos nanosanduíches AuFlat|OPDn|AuNS-

CTAB utilizando a radiação excitante em 785 nm é apresentada na Figura 2.16A. 

Claramente o perfil da intensidade experimental é bastante semelhante ao apresentado na 

Figura 2.14A para a radiação em 632,8 nm. No entanto, os fatores de intensificação SERS 

calculados para os OPDn mostrados na Figura 2.16B são significativamente diferentes. 

O modelo teórico consiste na interação de uma única partícula com a superfície 

metálica lisa, entretanto, experimentalmente, agregados de nanopartículas que se formam 

na superfície também contribuem para a intensificação SERS. Estes agregados 

apresentam ressonância plasmônica em comprimentos de onda mais longos, isto é, na 

região do infravermelho próximo. Portanto, o modelo teórico não é capaz de explicar 

totalmente o perfil de intensidades no caso dos AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB quando a 

excitação ocorre em 785 nm. Quando a excitação ocorre em 632,8 nm a maior contribuição 

destes agregados para a intensidade SERS pode ser minimizada, deste modo, a 

intensificação SERS pode ser devido a contribuição das nanopartículas que estão 

distribuídas de maneira individual. 

Experimentalmente, os perfis de intensidade em 632,8 nm e 785 nm seguem uma 

mesma tendência, isto pode ocorrer devido ao CTP (Charge Transfer Plasmon) que pode 

modificar a posição do comprimento de onda de ressonância do plasmon, conforme foi 
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discutido para a ref.[82], de modo que não exista uma diferença significativa na intensidade 

SERS experimental quando ocorre a variação da radiação excitante. No entanto, o efeito 

do CTP sobre a ressonância plasmônica nestes sistemas NPoM necessita de mais estudos. 

 
Figura 2.16: A) Intensidade SERS normalizada do modo 𝜈8𝑎  em função da junção molecular (B) fator de 

intensificação SERS normalizado simulado em função do comprimento molecular e da condutância dos 
sistemas AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB. Excitação em 785 nm. 

2.3.2 Intensidade SERS dos sistemas AuFlat| OPDn| AuNR-CTAB 

Os espectros SERS médios obtidos para os sistemas NPoM AuFlat|OPDn|AuNR-

CTAB utilizando a radiação excitante em 632,8 nm (Figura 2.17A-C) e 785 nm (Figura 

2.17D-E). As linhas tracejadas em cinza indicam as principais bandas na região entre 1000 

cm-1 e 1800 cm-1, os modos 𝜈1 e 𝜈8𝑎. Os perfis espectrais dos OPDn obtidos utilizando os 

nanobastões são bastante semelhantes aos espectros com as AuNS-CTAB. No entanto, 

ao comparar a escala intensidade normalizada pelo Si (Figura 2.20 e Figura 2.21) observa-

se um perfil de intensidade significativamente diferente em relação às AuNS-CTAB (Figura 

2.14 e Figura 2.16). 



 76 

 

 
Figura 2.17: Espectros SERS dos nanosanduíches NPoM dos OPD1, OPD2 e OPD3, utilizando as AuNR-
CTAB utilizando a radiação excitante em 632,8 nm (A-C) e (D-F) em 785 nm, respectivamente. As linhas 
verticais em cinza marcam as bandas referentes aos modos 𝜈1 e 𝜈8𝑎  em 1055~1080 cm-1 e 1550~1580cm-1. 

Os nanobastões, por seu formato anisotrópico, possuem dois modos plasmônicos 

bastante característicos; o modo transversal, que excitado por um campo elétrico incidente 

polarizado em paralelo ao diâmetro do nanobastão (Figura 2.18A); e o modo longitudinal, 

em que o campo incidente é polarizado paralelamente ao comprimento do bastão (Figura 

2.18B). 

 
Figura 2.18: Representação da configuração dos modos de excitação dos nanobastões de Au (AuNR-CTAB). 
A seta em azul representa a polarização da amplitude do campo elétrico incidente e a seta em vermelho 
representa a direção de propagação do campo incidente. Fonte: Próprio autor. 



 77 

A Figura 2.19A e Figura 2.19B apresentam o perfil dos fatores de intensificação 

SERS simulados para os modos transversal e longitudinal do nanobastão, respectivamente, 

utilizando a radiação excitante 632,8 nm. Nota-se que o fator de intensificação SERS obtido 

a partir da excitação paralela a L é significativamente maior do que o fator obtido quando a 

polarização da radiação excitante é paralela a D, uma vez que o modo longitudinal 

apresenta um maior acoplamento com a superfície metálica lisa. Portanto, a excitação 

deste modo deve contribuir significativamente mais para a intensificação SERS do que a 

excitação do modo transversal. O efeito do formato anisotrópico do nanobastão, portanto, 

leva a diferentes acoplamentos plasmônicos com a superfície em relação às nanoesferas, 

por exemplo.[82,90,112,114] Assim, utilizando os nanobastões, é possível a observação de 

sinais SERS com perfis distintos do que é observado para as esferas.  

 
Figura 2.19: Fator de intensificação SERS na superfície de Au lisa (y=0) no sistema NPoM 
AuFlat|OPDn|AuNR-CTAB. (A) modo transversal e (B) modo longitudinal. (λ0 = 632,8 nm) 

O fator de intensificação para o OPD3 é significativamente maior quando a excitação 

ocorre paralelamente à superfície (Figura 2.18B), este efeito pode ser relacionado a uma 

interferência destrutiva que ocorre entre o dipolo gerado nas pontas do nanobastão e o 

dipolo com sinal contrário refletido na superfície. Esta interferência faz com que ocorra a 
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diminuição de espalhamento da nanopartícula, por isso se trata de uma interferência 

destrutiva.[76,78,115]  

Apesar de gerar a diminuição da radiação espalhada, este tipo de interferência 

promove uma maior intensificação do campo elétrico local nas pontas do que na região 

central entre a partícula e superfície. Esta intensificação pode ser observada na Figura 

2.19B. Nas AuNS-CTAB, este efeito é bastante limitado, pois diâmetro da esfera é 

significativamente maior do que o diâmetro do bastão, tornando a interação dipolo-imagem 

muito mais fraca.  

A comparação do perfil de intensidade SERS média (normalizada pela intensidade 

do Si) do modo 𝜈8𝑎  dos nanosanduíches AuFlat|OPDn|AuNR-CTAB com os fatores de 

intensificação no centro do hot spot simulados utilizando a radiação excitante em 632,8 nm, 

polarizada em paralelo ao comprimento do bastão, é mostrada na Figura 2.20. Observa-se 

que a intensidade SERS experimental (Figura 2.20A) do modo 𝜈8𝑎 para o OPD3 é maior 

quando comparada ao OPD1 e OPD2, isto também pode ser observado para os fatores de 

intensificação no centro do hot spot, estando em acordo com o perfil do fator de 

intensificação calculado para a excitação polarizada em paralelo ao comprimento do 

nanobastão mostrado na Figura 2.19B.  
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Figura 2.20: (A) Intensidade SERS normalizada do modo 𝜈8𝑎  em função da junção molecular (B) fator de 

intensificação SERS normalizado simulado em função do comprimento molecular e da condutância nos 
nanosanduíches AuFlat|OPDn|AuNR-CTAB. (λ0 = 632,8 nm) 

Para a excitação em 785 nm observa-se um aumento relativo na intensidade SERS 

média da junção OPD3 comparando com as junções OPD1 e OPD2, conforme mostrado 

na Figura 2.21A. Isto pode ser também observado na Figura 2.21B, em que é possível 

notar que o fator de intensificação para o OPD3 é significativamente maior quando 

comparado as junções OPD1 e OPD2, esta relação se torna mais evidente quando se 

compara o fator de intensificação calculado em toda a superfície próxima ao nanobastão, 

mostrada no inset da Figura 2.21B.  

Os perfis de intensidade SERS dos OPDn com os AuNR-CTAB tanto no 632,8 nm 

quanto no 785 nm são bastante diferentes em relação as AuNS-CTAB. Em uma abordagem 

clássica, na qual somente existe o efeito do aumento do gap, é esperado que as 

intensidades SERS diminuam com o afastamento da partícula em relação à superfície 

devido à diminuição do campo elétrico local. Quando o efeito da condutância é considerado, 

a atenuação do campo elétrico local devido à presença de uma Junção Molecular mais 

condutora resulta em uma menor intensidade SERS observada, mesmo que a distância do 

gap seja pequena. Isto é observado para o AuFlat|OPD1|AuNS-CTAB em que intensidade 
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SERS é menor em relação ao OPD2 e OPD3, mesmo o OPD1 representando o menor gap. 

Porém em outras geometrias, como os nanobastões, este efeito não acontece. Os 

resultados experimentais e teóricos mostraram que ocorre o aumento da intensidade SERS 

na sequência OPD1~OPD2 < OPD3, isto indica que a interpretação dos perfis de 

intensidades SERS podem ser mais complexas considerando geometrias diferentes de 

uma nanoesfera, por exemplo. 

Comparando as intensidades médias experimentais (normalizadas pela intensidade 

do Si) e os fatores de intensificação calculados tanto para a excitação em 785 nm quanto 

para a excitação 632,8 nm, observa-se que o fator de intensificação calculado para 632,8 

nm é cerca de 10x maior do que o 785 nm (Figura 2.20B e Figura 2.21B). Portanto, 

experimentalmente, deveria ser observado que a intensidade com a excitação em 632,8 

nm fosse maior do que em 785 nm. Esta diferença não foi observada experimentalmente 

(Figura 2.20A e Figura 2.21A), contudo, o modelo teórico proposto é uma representação 

simplificada do sistema real e não será capaz de representar todas as variáveis capazes 

de afetar a intensidade SERS dos OPDn, como no caso da formação agregados e também 

a geometria destes agregados. No caso dos nanobastões, agregados do tipo ponta-ponta, 

lado a lado e ponta-lado, que não são considerados no modelo teórico. Estas interações 

contribuem para uma maior complexidade das observações experimentais e poderão ser 

abordadas em trabalhos futuros. 
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Figura 2.21: (A) Intensidade SERS normalizada do modo 𝜈8𝑎  em função da junção molecular (B) fator de 

intensificação SERS normalizado simulado em função do comprimento molecular e da condutância nos 
nanosanduíches AuFlat|OPDn|AuNR-CTAB. Excitação em 785 nm 

2.4 Conclusões 

Os resultados e discussões sobre o comportamento da intensidade SERS de 

junções moleculares apresentados neste capítulo mostraram três contribuições 

importantes nos estudos de espectroscopia SERS em sistemas nanosanduichados NPoM: 

o primeiro está relacionado à contribuição da condutância da molécula envolvida, o 

segundo fator é a distância entre a nanopartícula e a superfície de Au lisa, e o terceiro fator, 

consiste na própria geometria da nanopartícula.  

Os perfis de intensidade SERS do modo vibracional 𝜈8𝑎 , obtidos nos sistemas 

nanosanduichados é um resultado interessante, pois mostra que o campo elétrico local 

experimentado pela molécula confinada na região entre a partícula e a superfície depende 

fortemente da geometria da nanopartícula de modo que os perfis de intensidade SERS 

obtidos utilizando as AuNS-CTAB e AuNR-CTAB são significativamente diferentes. O efeito 

da distância entre a nanopartícula e a superfície é mais importante para o AuNR-CTAB, em 

razão da interferência destrutiva que ocorre entre o dipolo gerado na estrutura e o dipolo 
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com sinal contrário refletido na superfície, gerando o acúmulo de cargas nas pontas do 

bastão e promovendo uma intensificação ainda maior do campo elétrico local nesta região. 

Estes três fatores combinados permitiram a proposta de um modelo teórico capaz de 

descrever os resultados experimentais obtidos utilizando a linha de excitação em 632,8 nm. 

No entanto, o resultado observado nos espectros em 785 nm para as AuNS-CTAB, em que 

as intensidades experimentais e os fatores de intensificação simulados apresentam maior 

discrepância, mostram certa limitação do modelo teórico no qual não é considerada uma 

possível contribuição dos agregados de partículas que podem ser formados no processo 

de montagem do sistema NPoM e podem contribuir para a intensidade SERS observada 

experimentalmente, uma vez que estes agregados possuem ressonância plasmônicas em 

comprimentos de onda mais longos. 
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3 - Estudo da formação de pontes entre nanopartículas 
de Au utilizando Oligofenilenoditióis (OPDn) 

3.1 Motivação 

Os alcanoditióis e os arilditióis, como os Oligofenilenoditióis (Figura 3.1A), são 

particularmente interessantes para o SERS, uma vez que estes ditióis podem ser utilizados 

para formar uma ligação cross-link (Figura 3.1B) entre duas nanoestruturas plasmônicas 

por meio de ligações Au-S atuando como junção eletrônica molecular.[110,116–118] 

 
Figura 3.1: (A) Representação da estrutura molecular dos Oligofenilenoditióis (OPDn) e (B) Representação 
do cross-link. Fonte: Próprio autor. 

Os trabalhos de Lahtinen et. al. [119] e Sokolowska et. al. [120] mostram, por meio 

de microscopia eletrônica e eletroforese, a formação de cross-link entre pequenos 

nanoclusters de átomos de Au induzidos por 1,4-Benzenoditiol (OPD1) e Bifenilditiol 

(OPD2). De acordo com este trabalho, a formação dos cross-link depende da razão entre 

a concentração de organoditiol e da quantidade de clusters (~ dois ditióis por cluster). Além 

disso, o equilíbrio entre a troca de estabilizante pelos OPDn também podem influenciar na 

formação dos oligômeros.  

Diversos trabalhos reportados na literatura indicam que a formação da ligação Au-S 

ocorre a partir da desprotonação do átomo de S, isto pode ser acompanhado por meio da 

formação da ligação cross-link entre nanopartículas plasmônicas promovendo a agregação 

destas partículas. Sendo assim, a espectroscopia SERS é bastante utilizada para o 

monitoramento da intensidade do modo de estiramento da ligação S-H (𝜈𝑆𝐻) próximo à 
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2600 cm-1. A ausência desta banda Raman indica a perda do átomo de H pelo enxofre, e 

a eventual formação de ligações cross-link.[59,109,121–123]. Outros trabalhos, no entanto, 

indicam que a ligação entre ouro e enxofre pode ocorrer de uma forma Au-SH, 

apresentando energia de ligação maior do que no caso em que ocorre a desprotonação do 

átomo de enxofre. [124–127]. Portanto, é possível que ocorra a ligação cross-link entre as 

partículas sem que o átomo de H seja perdido. 

Gadogbe et. al.[128] verificaram, por meio de experimentos SERS, a presença 

banda de νSH após a adição de uma solução etanólica de OPDn em uma suspensão 

coloidal de AuNS de 13 nm de diâmetro, estabilizadas por citrato. Segundo os autores a 

observação da banda SH é uma evidência de que os OPDn não promovem a formação da 

ligação cross-link entre as partículas. Nesse estudo, não foi observado nenhum sinal de 

agregação das AuNPs nos espectros UV-Vis-NIR bem como em medidas de DLS, o que 

também é uma indicação da não formação da ligação cross-link. Entretanto, pontua-se que 

os OPDn foram solubilizados em solventes diferentes e isso pode afetar as medidas de 

espalhamento de luz.  

Outro ponto que merece investigação à respeito do trabalho de Gadogbe et. al.[128] 

é em relação ao diâmetro de ~13 nm das nanopartículas utilizadas. Este menor tamanho 

apresenta menor magnitude das forças atrativas de Van der Waals, resultando em menor 

agregação das nanopartículas uma vez que a energia potencial de atração depende 

diretamente do raio 𝑎  da nanopartícula (ver Equação 1.27). Nesse sentido, 

experimentalmente seria mais difícil de observar a formação cross-link entre 

nanopartículas. 

Na literatura são encontrados estudos seminais em eletrônica molecular, onde se 

utiliza os OPDn como protótipos de fios moleculares para averiguar a dinâmica da 

condução elétrica em nanogaps, [68,129]. É admitido que há a formação de uma ligação 
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química covalente espontânea e forte entre os grupos -SH – terminais e opostos – e os 

átomos metálicos (geralmente) de Au ou Ag que compõem o nanogap. Nesses artigos, há 

um longo debate sobre o papel da desprotonação do grupo tiol -SH na condução eletrônica 

e, até mesmo, na própria formação da ligação metal-enxofre. 

Devido a essas controvérsias na literatura, resolvemos investigar de forma criteriosa 

que condições são realmente relevantes para a formação da ligação Au-S ou Au-SH e a 

possível formação de cross-link entre nanopartículas de ouro com os OPDn. 

3.2 Seção experimental 

3.2.1 Nanoesferas de Au estabilizadas com citrato (cit-AuNS) 

A síntese foi realizada num balão de três bocas de fundo redondo de 100 mL 

colocado em uma manta de aquecimento seguindo o protocolo esquematizado na Figura 

3.2. [130] Inicialmente, foram adicionados 50 mL de citrato de sódio 2,2 mM em seguida a 

temperatura foi aumentada até a ebulição (± 97°C). Após a ebulição começar, foram 

adicionados 0,333 mL de solução de HAuCl4.3H2O 25 mM sob forte agitação. A solução 

então adquiriu uma cor rosa avermelhada dentro de ~10 min (g0). Após o preparo da 

solução g0, a temperatura foi abaixada para ± 90°C e o processo foi repetido por mais duas 

vezes. Em seguida a solução foi diluída removendo-se 18,0 mL da suspensão coloidal e 

adicionando no mesmo balão 17,0 mL de água e 666 μL de citrato de sódio 60,0 mM. Após 

a diluição, novamente foram adicionados 333 μL de HAuCl4.3H2O 25 mM originando uma 

nova geração de nanopartículas (g1). Todo o processo foi repetido até que as cit-AuNS 

atinjam o tamanho de aproximadamente 40 nm (g4).  
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Figura 3.2: Representação esquemática da síntese das cit-AuNS. Fonte: Próprio autor. 

As cit-AuNS foram caracterizadas por espectroscopia UV-Vis-NIR (Figura 3.3A) e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM, Figura 3.3A inset). O diâmetro médio de 40,7 

± 5,8 nm, mostrado pela linha tracejada azul na Figura 3.3B, foi obtido a partir da contagem 

de cerca de duzentas partículas. 

 
Figura 3.3: (A) Espectro de extinção normalizado das cit-AuNS; inset: Micrografia representativa das cit-AuNS; 
(B) Diâmetro médio(linha pontilhada azul) medido a partir da contagem de 200 partículas. 
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3.2.2 OPDn em contato com as cit-AuNS 

O procedimento de preparo da suspensão coloidal em contato com os OPDn foi 

realizado conforme mostrado na Figura 3.4. Inicialmente foi preparada uma solução 

estoque em THF com concentrações de OPD1, OPD2 e OPD3 de aproximadamente 15,74 

mM, 13,28 mM e 10,7 mM, respectivamente. Em seguida, a solução estoque foi diluída em 

THF para formar a solução trabalho em que a concentração dos OPDn fossem 

aproximadamente 0,5 mM. Por fim, uma alíquota de 50 μL dessa solução é diluída em 950 

μL de suspensão coloidal aquosa de cit-AuNS cuja concentração de nanopartículas é ~9,3 

pM. Após a adição dos OPDn na suspensão coloidal, esta mistura foi sonicada por 10 min 

com o objetivo de promover o maior contato possível entre as moléculas de OPDn e as 

nanopartículas. Em seguida, com essa mesma solução, foram realizados os experimentos 

de UV-Vis-NIR, SERS e DLS. O mesmo procedimento foi utilizado para os solventes N, N 

– Dimetilformamida (DMF) e Etanol (EtOH) para o preparo da solução trabalho. 

 
Figura 3.4: Representação esquemática do preparo das amostras OPDn +cit-AuNS. 

O composto OPD3 é o menos solúvel dos Oligofenilenoditióis estudados. Foi 

observado este composto apresenta melhor solubilidade em THF do que em Etanol ou em 

DMF, por isso solução estoque foi preparada em THF. Neste contexto, foi realizado o 

acompanhamento por UV-Vis-NIR da agregação das cit-AuNS somente com adição de 50 
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µL de THF em 950 µL de cit-AuNS, conforme mostrado na Figura 3.5A em que a quantidade 

limite de volume do solvente que pode ser adicionado sem agregar as cit-AuNS foi de 50μL 

(em destaque na cor verde).  

A Figura 3.5B mostra os espectros de extinção normalizados das cit-AuNS originais 

e das cit-AuNS + 50 μL de THF, em que não há alteração uma alteração espectral bem 

como na coloração das cit-AuNS conforme mostrado no inset da Figura 3.5B. Nota-se um 

leve aumento do fundo do espectro de extinção na região acima de 600 nm, isto pode estar 

relacionado ao ligeiro aumento da constante de Hamaker (atração entre as partículas) da 

mistura THF/H2O, mesmo que o THF esteja em quantidades significativamente menor em 

relação a água. A constante de Hamaker para o THF é 5,34 x 10-20 J e para água é cerca 

de (3,70 x 10-20 J).[131] Esta constante está diretamente relacionada as forças atrativas de 

Van der Valls e o aumento deste valor resulta em uma maior atração entre as partículas. 

Assim na presença do THF, ocorre uma ligeira diminuição na distância interpartícula, 

gerando a modificação observada no espectro de extinção. 

Os espectros SERS foram obtidos em um microscópio Raman Renishaw inVia 

equipado com o um laser de 632,8 nm, uma rede de difração de 1200 linhas/mm e uma 

lente objetiva de 20x (0,40 NA, OLYMPUS). As medidas de UV-Vis-NIR foram realizadas 

em um espectrofotômetro Shimadzu UVPC. 
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Figura 3.5: (A) Espectros de extinção das cit-AuNS com diferentes quantidades de THF. (B) Comparação 
entre espectro de extinção das cit-AuNS originais e cit-AuNS + 50 μL THF. Inset: fotografia tirada das 
suspesões coloidais descritas em (B). 

As medições do diâmetro hidrodinâmico por meio do DLS foram realizadas em um 

equipamento Malvern Zeta NanoSizer ZS, usando radiação de 632,8 nm. O diâmetro 

hdrodinâmico, d, das cit-AuNS na presença dos OPDn foi medido por meio do 

espalhamento dinâmico de luz nos ângulos de 13° e 173° em relação ao feixe de luz 

incidente (ver Figura 3.6). O detector em 173° permite a detecção da luz retroespalhada e 

exclui o excesso de luz. Isto permite a detecção de sinal de baixa intensidade provocado 

pelas partículas pequenas.[88] Desta maneira é possível distiguir o sinal proveniente de 

partículas menores, provalmente não agregadas, e partículas maiores que devem 

corresponder aos agregados de cit-AuNS. 

 
Figura 3.6: Representação esquemática da medida em 173° (direito) e 13° (esquerdo). 
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3.3 Resultados e discussão 

A Figura 3.7A mostra os espectros UV-Vis-NIR das suspensões coloidais cit-AuNS 

na presença dos OPDn. Claramente nota-se uma modificação do espectro de extinção 

nanopartículas na presença de OPD2 e OPD3 em relação ao espectro de extinção da cit-

AuNS somente em THF. O alargamento da banda de extinção e também o aumento da 

linha base dos espectros na região acima de 600 nm indicam a formação de agregados de 

cit-AuNS.[132] Este mesmo comportamento é observado de maneira mais sutil para os 

OPD1. 

Tal agregação é atribuída à diminuição da repulsão eletrostática entre as 

nanopartículas carregadas na superfície por eletrólitos, conforme foi abordado 

anteriormente. Como resultado da agregação, a distância entre as partículas torna-se mais 

curta e o acoplamento entre os modos plasmônicos de superfície das nanopartículas 

adjacentes é facilitado. Dependendo do tamanho das nanopartículas individuais, da 

distância relativa das nanopartículas, do arranjo e tamanho dos agregados, a interação das 

nanopartículas pode resultar no alargamento da banda de LSPR, deslocamento do 

plasmon para o vermelho ou até mesmo ou aparecimento das bandas de LSPR resultante 

da interação eletromagnética entre as partículas.[133] 

 
Figura 3.7: (A) Espectros de extinção das suspensões coloidais cit-AuNS + OPDn em comparação com os 
espectros das cit-AuNS+THF (50 µL). (B) Fotografia das suspensões coloidais descritas em (A). 



 91 

Os espectros SERS obtidos a partir das suspensões cit-AuNS+OPDn em THF são 

apresentados na Figura 3.8. Os espectros SERS foram obtidos sem a adição de NaCl, KCl 

ou qualquer outro agente capaz de  agregar as cit-AuNS. 

Para avaliar se nas condições experimentais é possível formar mais de uma 

monocamada de OPDn nas AuNS foi utilizado a densidade de empacotamento dos OPDn 

em uma superfície plana de Au como 0,77 mmol.cm-2.[121,134] Considerando as 

nanopartículas perfeitamente monodispersas (40,7 nm), a concentração limite para a 

formação de uma monocamada na superfíce da cit-AuNS é cerca de 3,0 µM. No entanto, 

a concentração nominal de OPDn é de cerca de 100,0 µM. Deste modo, é possível que 

ocorra um empacotamento mais denso dos OPDn na superfície da nanopartícula. Isto pode 

ser verificado na Figura 3.8A para o OPD1 em que é observada a banda de estiramento 

𝜈𝑆𝑆 em ~510 cm-1 marcada pela linha tracejada. Entretanto, esta banda é pouco intensa no 

espetro SERS do OPD1, indicando que a formação de multicamadas de OPD1 formada 

por meio da ligação S-S não é sigificativa. Nos epectros SERS das espécies OPD2 e OPD3, 

não foi possível detectar a banda 𝜈𝑆𝑆  indicando que não houve a formação de 

multicamadas na superfície da nanopartícula. 
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Figura 3.8: (A) Espectros SERS dos OPDn na região entre 200 – 3200 cm-1 obtidos utilizando a suspensão 
coloidal de cit-AuNS + 50 µL de OPDn em THF. (B) ampliação da região entre 2200 – 2700 cm-1 das 
suspesões coloidais OPDn + cit-AuNS. 

A Figura 3.8B apresenta os espectros SERS dos OPDn na região entre 2200 cm-1 e 

2700 cm-1. É possível observar a presença da banda de estiramento 𝜈𝑆𝐻 em ~2550 cm-1 

com uma intensidade fraca, indicando que a ligação Au-S não ocorre necessáriamente na 

forma de tiolato. De acordo com o trabalho de Souza et. al. [135] a diferença de energia 

entre a forma de ligação como um tiolato, gerado a partir da perda do átomo de hidrogênio 

por parte do enxofre, e a forma de ligação como um tiol (-SH) é de cerca de 1eV, indicando 

que a ligação na forma não dissociada não deve ser descartada. 

A comparação entre os espectros SERS dos OPDn e os espectros Raman da 

solução trabalho de cada organotiol em THF na região entre 2200 – 2700 cm-1 é 

apresentada na Figura 3.9. Nota-se que que os espectros Raman (Figura 3.9B) das 

soluções trabalho não apresentam o sinal da banda de 𝜈𝑆𝐻  indicando que este modo 



 93 

vibracional pode ser indentificado somente no espectros SERS destas espécies (Figura 

3.9A). Em experimentos de Raman intensificado por superfície, a formação de hot spots 

são essenciais para se observar o espectro SERS de uma molécula prova. Conforme foi 

discutido anteriormente, os hot spots podem se gerados em suspensões coloidas a partir 

da adição de uma agente agregante como o KCl, por outro lado, os resultados 

apresentados na Figura 3.9A indicam que os própios OPDn podem atuar como agregantes 

diminuindo a repulsão eletrostática entre as partículas e formando os hot spots, que por 

sua vez, intensificam o sinal Raman destas moléculas. Este resultado indica que os OPDn 

podem formar algum tipo de ligação cross-link entre as nanopartículas metálicas durante o 

processo de agregação. 

 
Figura 3.9: (A) espectros SERS em suspensão coloidal cit-AuNS e (B) espectros Raman na região entre 2200 
-2700 cm-1 da solução trabalho dos Oligofenileno ditióis em THF. 

Os resultados obtidos utilizando o THF como solvente para o preparo da solução 

trabalho dos OPDn mostram que a melhor solubilização dos compostos, neste caso 
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utilizamos a solubilidade do OPD3 como referência, é um fator importante para a 

agregação das cit-AuNS e deve ser levado em consideração em estudos da formação da 

ligação cross-link. Para continuar o estudo de um possível efeito da solubilização dos 

compostos também foram realizados experimentos utilizando o DMF e o EtOH no preparo 

da solução trabalho. 

Os espectros SERS dos OPDs em suspensão das cit-AuNS em DMF são mostradas 

na Figura 3.10. Nota-se que a mudança de solvente de THF para DMF, não afeta 

significativamente o espectro SERS dos OPDn. Ainda é possível observar a presença da 

banda 𝜈𝑆𝑆 próximo em ~510 cm-1 bem como a banda νS-H em ~2550 cm-1 na Figura 3.10B. 

 
Figura 3.10: (A) Espectros SERS dos OPDn na região entre 200 – 3200 cm-1 obtidos utilizando a suspensão 
coloidal de cit-AuNS + 50 µL dos OPDn de DMF. (B) ampliação da região entre 2200 – 2700 cm-1 das 
suspesões coloidais OPDn + cit-AuNS.  

A Figura 3.11 apresenta os espectros SERS dos OPDn em uma suspensão de cit-

AuNS em etanol na região entre 200-3200 cm-1 (Figura 3.11A) e entre 2200 cm-1 a 2700 
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cm -1 (Figura 3.11B). Assim como foi observado para o THF e DMF, é possível observar a 

banda de estiramemto 𝜈𝑆𝐻 na Figura 3.11B. Este resultado é semelhante ao reportado na 

ref. [128] em que foi utilizando o etanol como solvente. Os resultados discutidos nesta tese, 

no entanto, não utilizam agentes agregantes na suspensão coloidal, ao contrário da ref. 

[128], indicando que mesmo em etanol é possível observar um certo grau de agregação 

das nanopartículas. Os espectros SERS obtidos utilizando os três solventes diferentes 

(THF, DMF e EtOH) no preparo da solução trabalho dos OPDn, e sem a adição de agentes 

agregantes, podem ser associados à formação de hot spots. 

 
Figura 3.11: (A) Espectros SERS dos OPDn na região entre 200 – 3200 cm-1 obtidos utilizando a suspensão 
coloidal de cit-AuNS + 50 µL de OPDn em EtOH. (B) ampliação da região entre 2200 – 2700 cm-1 das 
suspesões coloidais OPDn + cit-AuNS. 

Os valores dos diâmetros hidrodinâmincos médios obtidos para as cit-AuNS em 13° 

e 173° para os diferentes solventes na presença de OPDn são mostrados na Tabela 3-1. 

O aumento dos valores de d13° das nanopartículas indicam que as espécies OPD2 e OPD3 
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promovem maior agregação das cit-AuNS em relação ao OPD1 nos solventes DMF e THF. 

As espécies OPD2 e OPD3 são relativamente mais solúveis em DMF e THF do que em 

EtOH, este fator pode permitir que um maior número de moléculas de OPD2 e OPD3 se 

liguem na superfície das nanopartículas iniciando um processo de agregação. Os altos 

valores de d13° obtidos para o OPD2 e OPD3 em EtOH decorre justamente da baixa 

solubilidade destes compostos neste solvente. 

A espécie OPD1 é bastante solúvel em etanol, neste caso, o fator solubilidade não 

deve influenciar significativamente a formação de agregados neste solvente. Observa-se 

que o valor obtido de d13° em comparação ao d173° indicando a ocorrência de um processo 

de agregação, e possivelmente, a formação de ligações do tipo cross-link. Mesmo que os 

resultados de DLS não indiquem a formação de agregados por meio do OPD1 em DMF e 

THF, os espectros UV-Vis-NIR indicam que possível que tal agregação ocorra. 

Tabela 3-1: Diâmetro hidrodinâmicos em 13° e 173°, Índice de polidispersividade e Índice de Agregação das 
cit-AuNS no diferentes solventes na preseça de OPDn (n = 1, 2 e 3). 

Solvente OPD1 OPD2 OPD3 

 
d173° 

(nm) 
d13°, 
(nm) 

PDI 
(%) 

AI 
d173° 

(nm) 
d13° 

(nm) 
PDI 
(%) 

AI 
(%) 

d173° 

(nm) 
d13 

(nm) 
PDI 
(%) 

AI 

EtOH 56 102 23 0,68 57 277 20 2,15 65 309 37 2,98 
DMF 60 25 21 -0,62 65 126 36 1,35 64 123 33 0,89 
THF 110 58 20 -0,64 63 136 42 1,15 59 168 27 1,21 

d173° - Diâmetro hidrodinâmico médio no ângulo de espalhamento de 173° 
d13°- Diâmetro hidrodinâmico médio no ângulo de espalhamento de 13° 
PDI – Índice de Polidispersividade 
AI – Índice de Agregação 

Quando a concentração de partículas maiores (ou agregados) é muito pequena, a 

medida do diâmetro hidrodinâmico possui maior contribuição de partículas menores. Como 

a medida em ângulos diferentes permite diferenciar o sinal de partículas maiores do sinal 

de partículas menores, é possível calcular o Índice de Agregação (𝐴𝐼) por meio da equação: 

𝐴𝐼 =
𝐼13

𝐼173
− 1 

Equação 3.1 
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em que 𝐼13 e 𝐼173 são as intensidades da luz espalhada medidas na forma direta (13°) e 

retroespalhada (173°), respectivamente. Quanto mais negativo for os valores de 𝐴𝐼 

significa que a suspensão possui uma concentração de agregados relativamente pequena. 

Isto pode ser observado para a espécie OPD1 em DMF e THF na Tabela 3-1 e nos 

espectros de extinção das nanopartículas na presença do OPD1 na Figura 3.7 e Figura 

3.12. 

Os valores de 𝐴𝐼 calculados para as espécies OPD2 e OPD3 em DMF são 1,35 e 

0,89, respectivamente. De acordo com a Equação 3.1, os valores positivos de 𝐴𝐼 apontam 

a formação de agregados de partículas, podendo ocorrer a formação de cross-link. O 

mesmo pode ser observado quando o solvente THF é utilizado, em que os valores de 𝐴𝐼 

são 1,15 e 1,21 para OPD2 e OPD3, respectivamente. Pode ser observado para o OPD3, 

um ligeiro aumento do Índice de Agregação quando o THF foi utilizado. Isto pode ser 

explicado pela melhor solubilidade do OPD3 em THF. De um modo geral, os valores dos 

diâmetros hidrodinâmicos das cit-AuNS medidos em THF corroboram os resultados 

observados nos espectros de extinção das nanopartículas quando este solvente foi 

utilizado no prepardo da solução trabalho em que foi observado indicações de agregação 

mais significativas nos espectros contento OPD2 e OPD3. 

Os espectros de UV-Vis-NIR da suspensão coloidal de cit-AuNS em DMF e em 

etanol (EtOH) na presença dos OPDn são apresentadas na Figura 3.12A e Figura 3.12B. 

Observa-se que os espectros de extinção das cit-AuNS com a adição de OPD2 e OPD3 

em DMF apresentam um aspecto de agregação das nanopartículas, o que também foi 

observado por meio das medidas de DLS (Tabela 3-1). Nota-se que existe uma forte 

evidência de agregação para o OPD2 em DMF devido ao aumento significativo da linha 

base do espectro de extinção das cit-AuNS, isto pode ser explicado pelo valor mais alto do 
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𝐴𝐼 calculado para o OPD2 neste solvente que foi de 1,35 ao passo que para o THF esse 

valor foi de 0,89. 

Em etanol (Figura 3.12B), é possível observar um aumento na linha base do 

espectro de extinção das cit- AuNS muito sutil na presença dos OPDn, indicando que existe 

um processo de agregação das nanopartículas. No caso do OPD1 o 𝐴𝐼 de 0,68 mostra que 

existe uma dispersão muito pequena de agregados na suspensão coloidal. Em relação ao 

OPD2 e OPD3, devido à baixa solubilidade destes compostos em EtOH, não permite uma 

comparação direta entre os espectros de extinção das cit-AuNS e os valores calculados de 

𝐴𝐼. No entanto, isto não exclui a possibilidade de formação de agregados de nanopartículas, 

e consequentemente, do cross-link entre cit-AuNS. 

 
Figura 3.12: Espectros de extinção das suspensões coloidais cit-AuNS + OPDn (A) em DMF e (B) em etanol. 
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Com o objetivo de propor um modelo para a formação da ligação cross-link foi 

realizada a simulação da interação entre uma molécula de OPD1 e um cluster de átomos 

de Au (Au3) por meio de cálculos DFT, mostrado na Figura 3.13. A junção molecular OPD1 

como já bastante discutido na literatura, portanto, representa um sistema adequado para 

um estudo teórico da formação de uma ligação cross-link entre duas nanopartículas 

adjacentes. Observa-se que os espectros Raman teóricos, em que a molécula de OPD1 

se encontra ligada ao cluster de Au3, apresentam uma intensificação da banda em ~350cm-

1 que corresponde ao acoplamento do estiramento CS (𝜈𝐶𝑆) com o bending CCC fora do 

plano (𝛾𝐶𝐶𝐶), marcado pela linha vermelha [108]. Isto ocorre quando a molécula de OPD1 

encontra-se ligada por um átomo de S ou pelos dois átomos de S opostos. Esta 

intensificação, entretanto, não está presente no espectro SERS obtido experimentalmente. 

Para investigar a formação da ligação cross-link entre duas nanopartículas também foram 

simulados os espectros Raman da interação de um dímero de moléculas de OPD1 com o 

cluster Au3, conforme mostrado na Figura 3.13B. Existe uma correspondência entre os 

espectros simulados e o espectro obtido experimentalmente, isto é, a baixa intensidade da 

banda 𝜈𝐶𝑆  + 𝛾𝐶𝐶𝐶  e também a presença do 𝜈𝑆𝑆 , indicando que também existe uma 

contribuição de dímeros, por exemplo, na formação da ligação cross-link entre partículas 

adjacentes. Esta contribuição dos dímeros de moléculas na formação do cross-link já foi 

reportada no trabalho de Lin et. al [136] em que foi estudado a formação de uma estrutura 

núcleo-casca utilizando nanoestruturas de Au interligadas por moléculas de OPD1. 
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Figura 3.13: Comparação entre os espectros Raman simulados por DFT e os espectros SERS obtidos 
experimentalmente e Raman Normal. (A) com somente uma molécula de OPD1 e (B) com um dímero de 
moléculas de OPD1. 

Em relação à banda νSH, a comparação entre o espectro SERS com os espectros 

simulados, indicam que a adsorção do OPD1 na forma de um tiolato, reduz 

significaticamente a intensidade da banda 𝜈𝑆𝐻, mesmo sem a formação da ligação cross-

link, sendo ela quase imperseptível. Consequentemente, a intensidade banda Raman 𝜈𝑆𝐻 

não consiste em um parâmetro totalmente confiável para se analisar a formação da ligação 

cross-link entre as nanopartículas de Au. 

As medidas de diâmetro hidrodinâmico, os espectros de UV-Vis-NIR e SERS obtidos 

sugerem que é possível agregar nanopartículas plasmônicas utilizando os 

Oligofenilenoditióis, corroborando os dados da literatura em que estas moléculas são 

utilizadas como junções moleculares. [68,108,121] Outros efeitos, entretanto, como por 

exemplo a utilização de um solvente adequando e também o tamanho da nanopartícula 

pode inteferir no resultado experimental. Além disso, destaca-se que o sinal de banda de 

𝜈𝑆𝐻  comumente utilizado para estudar a formação da ligação cross-link, não pode ser 

considerado um parâmetro essencial para observar este efeito. 
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3.4 Conclusões 

A interação entre Oligofenilenoditióis e nanopartículas de Au foi estudada utilizando 

as técnicas SERS, UV-Vis-NIR e DLS em diferentes solventes. Os resultados do aumento 

do diâmetro hidrodinâmico medidos em 13° e os índices de agregação, obtidos a partir do 

DLS mostram a agregação das nanoesferas induzidas pelos Oligofenilenoditióis OPD2 e 

OPD3 tanto em DMF quanto em THF. Já para o composto OPD1, as medidas do diâmetro 

hidrodinâmico mostraram agregação somente em etanol. As medias de DLS realizadas 

para junção OPD1 em THF e DMF não forneceu nenhuma evidência direta de agregação, 

no entanto, os espectros de extinção das cit-AuNS utilizando o OPD1 solubilizado nestes 

solventes mostraram que ocorre um aumento da linha base do espectro na presença do 

OPD1, o que indica um processo de agregação das nanopartículas em que é possível a 

formação de uma ligação cross-link, em que duas nanopartículas adjacentes se encontram 

ligadas por moléculas de Oligofenilenoditióis. 

Os resultados experimentais de DLS para o OPD1 em DMF e THF devem ser 

refeitos futuramente, uma vez que não evidenciaram nenhum processo de agregação bem 

como as medidas do diâmetro hidrodinâmico em 13° foram menores do que os diâmetro 

da nanopartícula. As medidas de DLS das nanopartículas de Au utilizando os compostos 

OPD2 e OPD3 em etanol apresentou valores muito altos de Índice de Agregação, é 

possível que estes valores estejam associados à baixa solubilidade destes compostos 

neste solvente em que, possivelmente, as medidas do diâmetro hidrodinâmico 13° 

corresponde a porção não solubilizada. 

Os espectros SERS foram obtidos sem a adição de agentes agregantes em todas 

as condições experimentais analisadas, este resultado mostrou que os Oligofenilenoditióis 

induzem a agregação das nanopartículas, consequentemente a formação de cross-link 

entre nanopartículas. Os espectros simulados por DFT mostraram que a adsorção das 
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espécies moleculares OPDn na superfície de Au diminui significativamente a intensidade 

da banda de 𝜈𝑆𝐻 em ~2550 cm-1, o que foi observado experimentalmente por meio dos 

espectros SERS obtidos em suspensão coloidal cit-AuNS em que a banda 𝜈𝑆𝐻  é 

fracamente percebida no espectro SERS. Estes resultados indicam que a banda 𝜈𝑆𝐻 não 

representa um parâmetro consistente para verificar a agregação de nanopartículas de Au, 

e consequentemente a formação do cross-link. 
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4 Comparação entre os resultados em suspensão 
coloidal e NPoM 

4.1 Motivação 

Conforme discutido no Capítulo 2, a interação metal-molécula e sua relação com a 

condutância molecular dos Oligofenilenoditióis pode ser observada por meio da 

intensidade dos modos vibracionais associados ao anel aromático, como no caso do 𝜈8𝑎. 

Para comparar os experimentos SERS em sistemas nanosanduichados com os resultados 

SERS em suspensão coloidal estes Oligofenilenoditióis foram também estudados em 

suspensão coloidal e em sistema nanosanduichados utilizando nanoesferas de Au com 

diâmetro de aproximadamente 60 nm estabilizadas por citrato sintetizadas utilizando o 

mesmo protocolo descrito na Seção 3.2.1. O propósito de utilizar as nanoesferas 

estabilizadas por citrato é minimizar a interferência da camada de surfactante, como no 

caso das AuNS-CTAB e AuNR-CTAB, em que é necessário efetuar uma lavagem prévia 

das nanopartículas pare remover parte do CTAB. A utilização de nanopartículas com 

diâmetro ligeiramente maior é resultado de se obter o melhor sinal SERS. 

Neste estudo comparativo, foram analisadas as variações das frequências Raman 

do modo ν8a obtidas em suspensão coloidal e em nanosanduíches (NPoM) em termos da 

interação metal-molécula ou molécula-metal, de modo a verificar em qual sistema essa 

interação é mais relevante. Além disso foi realizado um estudo comparativo entre o OPD1 

e o ácido p-mercaptobenzóico (pMBA) de modo a analisar o efeito da condutância 

molecular em sistema coloidal e nanosanduichados utilizando moléculas com comprimento 

semelhante, mas condutâncias diferentes. Neste estudo, as soluções trabalho de OPD1 e 

pMBA foram preparadas em etanol, uma vez que estes compostos são bastante solúveis 

neste solvente. 
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4.2 Seção Experimental 

Os sistemas nanosanduichados NPoM foram produzidos conforme descrito na 

Seção 2.2. Para o estudo em suspensão coloidal foi seguido o mesmo protocolo 

semelhante descrito na Seção 3.2.2, em que neste caso, não foi utilizada uma solução 

estoque. 

4.3 Resultados e discussão 

A Figura 4.1A apresenta o perfil de intensidade SERS dos OPDn na suspensão 

coloidal cit-AuNS60. O perfil observado na suspensão coloidal é diferente do apresentado 

pelo sistema NPoM (Figura 2.14A), em que é verificado que a intensidade do modo ν8a 

para o OPD3 é significativamente menor em relação ao OPD2. Para a suspensão coloidal 

as intensidades são bastante semelhantes. No entanto, uma medida SERS em suspensão 

coloidal é significativamente diferente de uma medida realizada em um sistema 

nanosanduichado, isto é, o número de moléculas e de partículas na suspensão coloidal 

não é o mesmo quando se comparado ao NPoM. Em um sistema nanosanduichado, 

existem poucas partículas na superfíce (Figura 2.12) diferentemente da suspensão coloidal 

em que existe uma densidade maior de nanopartículas, dependendo da concentração. 

Além disso, o sistema coloidal é um sistema mais dinâmico em relação ao NPoM.[118] 

Portanto, uma comparação direta entre a intensidade SERS dos OPDn nestes dois 

sistemas torna-se mais complicada. 

A intereção molécula-metal normalmente é acompanhada por um certo grau de 

transferência de densidade eletrônica, seja do metal para a molécula ou o contrário. Isto 

pode ser medido por meio da variação de energia das ligações químicas da molécula em 

termos da frequência Raman. Para melhor comparar a interação metal-molécula nos 
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sistemas estudados neste capítulo foi utilizado a variação da frequência Raman do modo 

𝜈8𝑎, definido por: 

Δ𝜐 = 𝜐𝑆𝐸𝑅𝑆 − 𝜐𝑁 

Equação 4.1 

Em que 𝜈𝑁  é a frequência vibracional no Raman normal e 𝜈𝑆𝐸𝑅𝑆  é a frequência 

vibracional do espectro SERS em suspensão coloidal ou no sistema NPoM. Os valores de 

obtidos utilizando a Equação 4.1 foram apresentados na forma de −𝛥𝜈 para o do modo 𝜈8𝑎  

de modo a manter os valores sempre positivos. 

A Figura 4.1A mostra o perfil de intensidade SERS dos OPDn em suspensão coloidal. 

Este perfil é semelhante ao que foi discutido para os sistemas nanosanduichados, 

indicando que também é possível verificar a influência da condutância molecular também 

em uma suspensão coloidal, embora, uma comparação direta entre as intensidade SERS 

nos sistemas coloidal e NPoM seja mais complicada, conforme mencionado anteriormente. 

A Figura 4.1B apresenta os valores de −𝛥𝜈 calculados para os OPDn. Observa-se 

que o deslocamento de frequência Raman (−𝛥𝜈) é maior para a espécie mais condutora, 

neste caso o OPD1, tanto na suspensão coloidal quanto na configuração NPoM, indicando 

uma possível transferência de densidade eletrônica metal-molécula ou molécula-metal, 

principalmente no NPoM. Os resultados apresentados para a suspensão coloidal na Figura 

4.1 são importantes pois indicam que possivelmente também exista um efeito de 

condutância molecular também na suspensão coloidal, visto que na Seção 3.3 foi abordada 

a possibilidade de os Oligofenilenoditióis atuarem como Junções Moleculares em sistemas 

coloidais formando a ligação cross-link entre nanopartículas. O sistema coloidal, entretanto, 

é mais dinâmico em relação ao NPoM de modo que um número menor número de 

moléculas estejam efetivamente ligadas em duas partículas, por exemplo. Deste modo, é 
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provável que o efeito da condutância molecular seja menor no coloide do que do que no 

sistema nanosanduichado. 

 
Figura 4.1: (A) intensidade do modo vibracional ν8a dos OPDn nas suspensões coloidais cit-AuNS60. (B) 
Deslocamento da frequência Raman (−𝛥𝜈) do modo 𝜈8𝑎  em relação ao Raman Normal. 

Para abordar este efeito da condutância molecular, as intensidades SERS do modo 

e frequência Raman do modo 𝜈8𝑎 OPD1 foram comparadas as do modo 𝜈9𝑎  do ácido p-

mercaptobenzóico (pMBA). O modo 𝜈9𝑎 do pMBA corresponde ao estiramento C=C do anel 

aromático, que no caso do OPD1 se trata do modo 𝜈8𝑎.[137] 

Os espectros SERS médios dos nanosanduíches (NPoM) utilizando o OPD1 

juntamente com os espectros Raman Normal e em suspensão coloidal de cit-AuNS60 são 

apresentados na Figura 4.2A. São destacadas as bandas 350 cm-1e 1556 cm-1 

correspondem aos modos vibracionais 𝜈6𝑎  ( 𝜈𝐶𝑆  + 𝛾𝐶𝐶𝐶 ) e 𝜈8𝑎  ( 𝜈𝐶𝐶  do anel aromático), 

respectivamente. Esta atribuição foi realizada considerando a molécula de OPD1 no grupo 

C2V e utilizando as notações de Wilson [30] em que 𝜈  e 𝛾  representam os modos de 

estiramento e deformação angular, respectivamente. [108] 

A Figura 4.2B apresenta a diminuição da frequência Raman (−𝛥𝜈) do modo 𝜈8𝑎para 

o OPD1, ao passo que ocorre o aumento da frequência (+𝛥𝜈) para o modo 𝜈6𝑎 (Figura 4.2B 

inset), envolvido diretamente na ligação Au-S. A tendência da variação da frequência: 

Normal > cit-AuNS60 > NPoM, observada na Figura 4.2B sugere que existe maior 
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enfraquecimento do modo 𝜐8𝑎  do OPD1, que pode ocorrer por meio da atuação da 

molécula de OPD1 como uma Junção Molecular entre a nanopartícula e a superfície de Au 

lisa em que tal diminuição da frequência Raman observada pode também ser relacionada 

à condutância molecular do OPD1. 

Para o caso de uma suspensão coloidal, a variação de frequência Raman é menor 

do que foi observado para o NPoM. Na Seção 3.3 foi discutido a possível formação de uma 

ligação do tipo cross-link, intermediada pelas moléculas OPDn, entre nanopartículas 

adjacentes. A partir da formação da ligação cross-link a molécula de OPD1 também pode 

atuar como uma junção molecular, entretanto, podem existir outros efeitos como a 

formação de cross-link entre nanopartículas a partir de dímeros de moléculas de OPD1, 

assim, o efeito da condutância molecular pode ser afetado e a variação da frequência 

Raman não seja tão significativa como no caso dos NPoM. [136] Além disso, é possível 

que adsorção na superfície da nanopartícula de Au na suspensão coloidal ocorra de 

maneira diferente, por exemplo sem ocorrer a desprotonação, do que na superfície de Au 

lisa no caso do NPoM. 

 
Figura 4.2: (A) Comparação entre os espectros SERS NPoM e em cit-AuNS60 do OPD1 e (B) Diminuição da 
frequência Raman do modo ν8a. inset: Aumento da frequência Raman do modo 𝜈6𝑎 . 

Um efeito semelhante é observado para o pMBA na Figura 4.3B em que ocorre a 

diminuição da frequência Raman do modo 𝜈9𝑎 a partir da interação com a superfície de Au, 

tanto no coloide cit-AuNS60 quanto no nanosanduíche NPoM. No entanto, este efeito é 
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menor em relação ao OPD1. Na literatura são reportados diferentes valores de condutância 

para o OPD1 (4 x 10-4 G0, 0,01G0, 0,1 G0 e 2,13G0 em que G0 = 2e2/h) ao passo que os 

valores encontrados para o pMBA estão entre 0,1 e 0,3G0.[66,68,117,138] Os diferentes 

valores de condutância para uma mesma molécula podem variar com a forma de adsorção 

da molécula na superfície metálica. Em geral o OPD1 é uma junção molecular condutora 

mais eficiente do que o pMBA 

Mhlanga e Ntho [139] mostram por meio de cálculos teóricos DFT que a interação 

entre o pMBA e uma superfície de Ag pode se dar também por formação da ligação Ag-

COO, em que é possível observar a presença da banda entre 518~528 cm-1, deste modo 

é possível que um efeito semelhante ocorra para a superfície de Au de modo que parte das 

moléculas de pMBA possam interagir com a superfície metálica por meio da carboxila, 

intensificando a banda em 518~528 cm-1. As bandas em 417cm-1, 995 cm-1 e 1021 cm-1, 

marcadas em vermelho, correspondem a formação de tiofenol a partir da descarboxilação 

plasmon assistida do pMBA em superfícies de Au.[140] 

 
Figura 4.3: (A) Comparação entre os espectros SERS NPoM e em cit-AuNS60 do pMBA e (B) Diminuição da 
frequência Raman do modo 𝜐9𝑎 . 

A Figura 4.3B mostra a comparação direta da diminuição da frequência Raman dos 

modos 𝜈8𝑎 e 𝜈9𝑎 para o OPD1 e pMBA, respectivamente. Os deslocamentos de frequência, 

e, portanto, de energia, são mais significativos nos sistemas sanduichados, tanto para o 
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pMBA quanto para o OPD1, quando comparado ao coloide. Estes resultados sugerem que 

a interação entre a molécula e as interfaces metálicas depende da geometria do problema 

(coloide ou NPoM). Nos sistemas do tipo NPoM a formação da camada automontada das 

moléculas na superfície de Au liso pode gerar geometrias de adsorção que permitem que 

esta interação molécula-metal seja mais efetiva, levando a uma maior variação da 

frequência Raman, que deve ser mais acentuada para espécie com maior condutância. 

Além disso, o OPD1 possui dois átomos de S na estrutura ao passo que o pMBA possui 

apenas um. Neste sentido, espera-se que a interação molécula-metal deve ser mais forte 

com a molécula que possui mais sítios de interação, neste caso o OPD1. Na suspensão 

coloidal, é possível que estruturação da junção molecular ocorre de maneira diferente, 

diminuindo o efeito da condutância na variação da frequência Raman. 

Como foi discutido anteriormente, o efeito de uma maior condutância molecular 

acarreta uma diminuição da intensidade SERS devido à distribuição da densidade 

eletrônica entre a nanopartícula e a superfície metálica diminuindo a intensidade do campo 

elétrico. Este efeito é refletido diretamente no espectro SERS do OPD1 e pMBA tanto no 

sistema NPoM (Figura 4.4A) quanto na suspensão coloidal (Figura 4.4B) em que é possível 

observar que a intensidade SERS normalizada pela intensidade do Raman Normal do 

modo 9a do pMBA é pelo menos duas vezes mais intensa em relação ao modo 𝜈8𝑎 do 

OPD1. Além disso, nota-se que a intensidade SERS do OPD1 é ainda menor no sistema 

do tipo NPoM quando comparado ao coloide, este resultado é mais um indicativo que no 

sistema nanosanduichado o efeito da condutância é mais relevante quando comparado ao 

coloide.  
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Figura 4.4: Intensidade SERS normalizada pela intensidade Raman Normal (A) No nanosanduíches NPoM e 
(B) em suspensão coloidal AUNS-SC60. 

4.4 Conclusões 

Foram comparadas as variações de frequência Raman do modo 𝜈8𝑎  dos 

Oligofenilenoditióis obtidos em suspensão coloidal com os valores destes parâmetros em 

sistemas nanosanduichados utilizando nanoesferas de Au com aproximadamente 60 nm 

de diâmetro. Foi observado que existe uma diminuição da frequência Raman bastante 

significativa nos sistemas NPoM em relação ao Raman normal. Na suspensão coloidal, 

este efeito ocorre de maneira menos pronunciada. Em ambas as condições (coloide e 

NPoM), a molécula com maior condutância molecular, neste caso o OPD1, apresentou 

maior diminuição da frequência Raman do modo vibracional 𝜈8𝑎 . Esta diminuição foi 

interpretada em função da condutância molecular destes compostos e este comportamento 

representa um enfraquecimento da ligação C=C do anel aromático, o que pode ser 

associado à uma maior interação metal-molécula. 

A diminuição da frequência Raman no espectro SERS em relação ao Raman normal 

do modo 𝜈8𝑎 do composto OPD1 foi comparada com o deslocamento da frequência Raman 

do modo 𝜈9𝑎 do ácido p-mercaptobenzóico (pMBA), que também está associada à ligação 

C=C do anel aromático. O pMBA é um composto semelhante ao OPD1 em termos de 

comprimento da molécula, porém possui uma condutância molecular menor. Foi observado 
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que tanto em suspensão coloidal como no nanosanduíche, a diminuição de frequência 

Raman do OPD1 é mais significativa do que os valores observados para o pMBA. Este 

resultado indica que é possível observar o efeito da condutância molecular e da interação 

metal-molécula em suspensões coloidais de nanopartículas plasmônicas. A comparação 

entre os sistemas coloidal e em configuração NPoM, tanto nos valores de deslocamento 

de frequência Raman como as intensidades SERS, mostram que o efeito da condutância 

molecular ocorre de maneira mais pronunciada no nanosanduíche do que coloide. Este 

resultado indica que a natureza do sistema (coloide ou NPoM) pode afetar, possivelmente 

por meio de diferentes formas de interação da molécula com a interface metálica, o efeito 

da condutância molecular nestes sistemas, e consequentemente, a intensidade SERS. 
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5 Considerações finais e perspectivas futuras 

5.1.1 Intensidade SERS de junções moleculares em sistemas 

nanosanduichados (Nanoparticle on Mirror, NPoM) 

Nesta tese foram apresentados os resultados sobre o efeito SERS em sistemas 

nanosanduichados NPoM do tipo AuFlat | Junção Molecular| Nanopartícula de Au utilizando 

geometrias de nanopartículas diferentes. Estes resultados foram interpretados levando em 

consideração a condutância da molécula, a distância entre a nanopartícula e a superfície 

de Au lisa e a geometria da nanopartícula. Foi mostrado que o comportamento do perfil de 

intensidade SERS e do campo elétrico local possui uma forte contribuição da geometria da 

nanopartícula. Isto foi confirmado a partir de simulações de eletrodinâmica clássica 

utilizando o método BEM para simular os efeitos da geometria da partícula sobre o perfil 

do fator de intensificação do campo elétrico local. Estes resultados são bem interessantes 

uma vez que foi possível mostrar que a ressonância plasmônica nestes sistemas podem 

ser moduladas para um interesse específico alterando o formato das nanopartículas. As 

discussões realizadas sobre o efeito da condutância de junções moleculares mostraram os 

sistemas nanosanduichados e a espectroscopia SERS podem ser utilizados nos estudos 

de propriedades de eletrônica molecular. 

Como perspectivas futuras, uma caracterização completa destes sistemas, as 

técnicas utilizadas nos estudos de filmes finos, como Elipsometria, Microscopia de Força 

Atômica e XPS poderiam adicionar informações relevantes em relação a adsorção e 

organização das camadas automontadas na superfície de Au. A Microscopia de campo 

escuro é uma técnica capaz de contribuir no estudo do comportamento óptico destes 

sistemas, podendo facilitar uma medida de uma única partícula. Além disso, a obtenção do 

espectro de espalhamento possibilita uma melhor correlação entre a intensidade SERS e 

a ressonância de plasmons, bem como o efeito da condutância molecular pode modificar 

o comportamento óptico destes sistemas NPoM. 
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5.1.2 Estudo da formação de cross-link entre nanopartículas de Au utilizando 

Oligofenilenoditióis (OPDn) e a comparação dos resultados em 

suspensão coloidal e NPoM 

No Capítulo 3 foi realizado o estudo da formação da ligação cross-link entre 

nanopartículas de Au utilizando moléculas de OPDn solubilizadas em diferentes solventes. 

Os resultados das medidas de DLS, UV-Vis-NIR e SERS mostram que, apesar destas 

moléculas promoverem a formação da ligação cross-link entre nanopartículas plasmônicas, 

muitos cuidados devem ser tomados para a realização dos experimentos, como foi o caso 

da solubilização destes compostos. Este resultado é importante uma vez que existem 

trabalhos na literatura que intuitivamente assumem a formação deste tipo de agregação 

entre as nanopartículas, que é acompanhada pelo desaparecimento da banda de 

estiramento S-H (𝜈𝑆𝐻). A comparação dos espectros SERS experimentais e os espectros 

simulados por meio de DFT mostram que a banda de estiramento S-H (𝜈𝑆𝐻) possui uma 

intensidade extremamente baixa a partir da adsorção da molécula de OPDn na superfície 

da nanopartícula (simulada por um cluster de átomos de Au). Este resultado, somado aos 

experimentos que mostraram a agregação das nanopartículas concomitantemente à 

observação da banda 𝜈𝑆𝐻  nos espectros indicam que esta banda Raman não é um 

parâmetro confiável para se sondar a agregação das nanopartículas. 

A comparação dos resultados em suspensão coloidal com os sistemas NPoM por 

meio da variação da frequência Raman, realizada no Capítulo 4, mostraram que o efeito 

da condutância molecular das moléculas de OPDn na interação molécula-nanopartícula é 

muito mais marcante nos sistemas NPoM do que no coloide. Este resultado mostra que a 

análise dos espectros SERS deve levar em consideração uma série de parâmetros como 

a geometria da nanopartícula, o tipo de molécula, a maneira como ocorre a interação metal-

molécula e o meio em que tal interação ocorre, dentro de um solvente como no caso do 

coloide ou em um substrato seco como no caso do NPoM.  



 114 

  



 115 

Referências  
1.  McHale JL. Molecular Spectroscopy, 2a ed. Molecular Spectroscopy. Taylor & 

Francis. Boca Raton; 2017.  

2.  Bohren C, Huffman DR. Absorption and Scattering of Light by Small Particles. 

Wiley Science Paperback Series; 1998.  

3.  Raman C V., Krishnan KS. A new type of secondary radiation. Nature. 

1928;121(3048):501–2.  

4.  Marin JH. Uso da técnica SERS para imageamento de complexos de cobre (II) 

em células HeLa e para caracterização do complexo de superfície da 5-

nitroisatina em prata. Universidade de São Paulo, São Paulo; 2019.  

5.  Procópio MB, Cesar A. Polarizabilidades e primeira hiperpolarizabilidades 

elétricas dipolares de ésteres E-4-amino-trans-1,3-butadienil-(1′,2′- di-

hidroxibenzeno) de boro, alumínio e gálio. Quimica Nova. 2009;32(5):1157–63.  

6.  Sala O. Fundamentos da espectroscopia raman no infravermelho. 2ª ed 

Universidade Estadual Paulista; 1996.  

7.  Hollas JM. Modern spectroscopy. 4a ed. Chichester ; J. Wiley; 2013.  

8.  Aroca RF. Plasmon enhanced spectroscopy. Physical Chemistry Chemical 

Physics. 2013;15(15):5355–63.  

9.  Le Ru E, Etchegoin P. Principles of Surface Enhanced Raman Spectroscopy. 

1a ed. Elsevier B.V.; 2009. 663 p.  

10.  Aroca R. Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy. 1st ed. Chichester: 

Wiley; 2006. 233 p.  

11.  Fleischmann M, Hendra PJ, McQuillan AJ. Raman spectra of pyridine adsorbed 

at a silver electrode. Chemical Physics Letters. 1974;26(2):163–6.  

12.  Jeanmaire DL, van Duyne RP. Surface raman spectroelectrochemistry. Vol. 84, 

Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 1977. p. 

1–20.  

13.  Albrecht MG, Creighton JA. Anomalously intense Raman spectra of pyridine at 

a silver electrode. J Am Chem Soc. 1977;99(15):5215–7.  

14.  Chang KR, Furtak ET, editors. Surface-Enhanced Raman Scaterring. 1st ed. 

New York: Plenum; 1982. 423 p.  

15.  Moskovits M. Surface roughness and the enhanced intensity of Raman 

scattering by molecules adsorbed on metals. The Journal of Chemical Physics. 

1978;69(9):4159. 



 116 

16.  Kerker M, Wang DS, Chew H. Surface enhanced Raman scattering (SERS) by 

molecules adsorbed at spherical particles: errata. Applied Optics. 

1980;19(24):4159.  

17.  Moskovits M, Suh JS. Surface selection rules for surface-enhanced Raman 

spectroscopy: Calculations and application to the surface-enhanced Raman 

spectrum of phthalazine on silver. Journal of Physical Chemistry. 

1984;88(23):5526–30.  

18.  Wang L, Hasanzadeh Kafshgari M, Meunier M. Optical Properties and 

Applications of Plasmonic-Metal Nanoparticles. Advanced Functional Materials. 

2020;2005400:1–28.  

19.  Jiang N, Zhuo X, Wang J. Active Plasmonics: Principles, Structures, and 

Applications. Chemical Reviews. 2018;118(6):3054–99.  

20.  Zhan C, Chen XJ, Yi J, Li JF, Wu DY, Tian ZQ. From plasmon-enhanced 

molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions. Vol. 2, 

Nature Reviews Chemistry. Nature Publishing Group; 2018. p. 216–30.  

21.  Hartland G v., Besteiro L v., Johns P, Govorov AO. What’s so Hot about 

Electrons in Metal Nanoparticles? ACS Energy Letters. 2017;2(7):1641–53.  

22.  Kneipp K, Wang Y, Kneipp H, Perelman LT, Itzkan I, Dasari RR, et al. Single 

Molecule Detection Using Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS). 1997.  

23.  Kneipp K, Kneipp H, Kartha VB, Manoharan R, Deinum G, Itzkan I, et al. 

Detection and identification of a single DNA base molecule using surface-

enhanced Raman scattering (SERS). Physical Review E - Statistical Physics, 

Plasmas, Fluids, and Related Interdisciplinary Topics. 1998;57(6):6281–4.  

24.  Zhan C, Chen XJ, Yi J, Li JF, Wu DY, Tian ZQ. From plasmon-enhanced 

molecular spectroscopy to plasmon-mediated chemical reactions. Vol. 2, 

Nature Reviews Chemistry. Nature Publishing Group; 2018. p. 216–30.  

25.  Johnson PB, Christy RW. Optical constants of the noble metals. Physical 

Review B. 1972;6(12):4370–9.  

26.  Born M, Wolf E. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, 

Interference and Diffraction of Light. 7th ed. Cambridge: Cambridge University 

Press; 1999.  

27.  Schlücker S. Surface-enhanced raman spectroscopy: Concepts and chemical 

applications. Angewandte Chemie - International Edition Wiley-VCH Verlag; 

May 5, 2014 p. 4756–95.  



 117 

28.  Etchegoin PG, le Ru EC. Basic Electromagnetic Theory of SERS. In: Surface 

Enhanced Raman Spectroscopy. John Wiley & Sons, Ltd; 2010. p. 1–37. 

29.  Hong S, Li X. Optimal size of gold nanoparticles for surface-enhanced Raman 

spectroscopy under different conditions. Journal of Nanomaterials. 2013;2013.  

30.  Schlücker S. Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Schlücker S, editor.  

31.  Kerker M, Wang DS, Chew H. Surface enhanced Raman scattering (SERS) by 

molecules adsorbed at spherical particles: errata. Applied Optics. 

1980;19(24):4159.  

32.  Le Ru EC, Blackie EJ, Meyer M, Etchegoin PG. Surface Enhanced Raman 

Scattering Enhancement Factors: A Comprehensive Study. The Journal of 

Physical Chemistry C. 2007;111(37):13794–803.  

33.  Natan MJ. Concluding remarks: Surface enhanced Raman scattering. In: 

Faraday Discussions. 2006. p. 321–8.  

34.  Kerker M. Scattering by a Sphere. Physical Chemistry: A Series of Monographs 

Academic Press; 1969. p. 27–96. 

35.  Aroca RF. Plasmon enhanced spectroscopy. Physical Chemistry Chemical 

Physics. 2013;15(15):5355–63.  

36.  Grasseschi D, dos Santos DP. Nanomateriais plasmônicos: parte I. 

Fundamentos da espectroscopia de nanopartículas e sua relação com o efeito 

SERS. Química Nova. 2020;43(10):1463–81.  

37.  Kelly KL, Coronado E, Zhao LL, Schatz GC. The optical properties of metal 

nanoparticles: The influence of size, shape, and dielectric environment. Journal 

of Physical Chemistry B. 2003;107(3):668–77.  

38.  Nordlander P, Prodan E. Plasmon hybridization in nanoparticles near metallic 

surfaces. Nano Letters. 2004;4(11):2209–13.  

39.  Xia Y, Xiong Y, Lim B, Skrabalak SE. Shape-controlled synthesis of metal 

nanocrystals: Simple chemistry meets complex physics? Vol. 48, Angewandte 

Chemie - International Edition. 2009. p. 60–103.  

40.  Zeng J, Zheng Y, Rycenga M, Tao J, Li ZY, Zhang Q, et al. Controlling the 

shapes of silver nanocrystals with different capping agents. J Am Chem Soc. 

2010;132(25):8552–3.  

41.  Nikoobakht B, El-Sayed MA. Preparation and growth mechanism of gold 

nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. Chemistry of Materials. 

2003;15(10):1957–62.  



 118 

42.  dos Santos DP. Espalhamento Raman intensificado pela superfície (SERS) no 

regime de detecção de uma molécula. Universidade de São Paulo, São Paulo; 

2013.  

43.  Lombardi JR, Birke RL, Lu T, Xu J. Charge-transfer theory of surface enhanced 

Raman spectroscopy: Herzberg-Teller contributions. The Journal of Chemical 

Physics. 1986;84(8):4174–80.  

44.  Lombardi JR, Birke RL. A Unified approach to surface-enhanced raman 

spectroscopy. Journal of Physical Chemistry C. 2008 Apr 10;112(14):5605–17.  

45.  Albrecht AC. On the Theory of Raman Intensities. The Journal of Chemical 

Physics. 1961;34(5):1476–84.  

46.  Grasseschi D, Toma HE. The SERS effect in coordination chemistry. 

Coordination Chemistry Reviews [Internet]. 2017;333:108–31. 

47.  McCreery RL, Yan H, Bergren AJ. A critical perspective on molecular electronic 

junctions: There is plenty of room in the middle. Vol. 15, Physical Chemistry 

Chemical Physics. 2013. p. 1065–81.  

48.  McCreery RL, Bergren A, Nagy S, Yan H, Bayat A, Kondratenko M. Molecules 

in Circuits: A New Type of Microelectronics? ECS Transactions. 2014 Mar 

25;61(7):113–21.  

49.  Aviram A, Ratner MA. Molecular rectifiers. Chemical Physics Letters. 1974 

Nov;29(2):277–83.  

50.  Metzger RM, Chen B, Ho U, Lakshmikantham M v, Vuillaume D, Kawai T, et al. 

Unimolecular Electrical Rectification in Hexadecylquinolinium 

Tricyanoquinodimethanide. 1997.  

51.  McCreery RL, Bergren AJ. Progress with molecular electronic junctions: 

Meeting experimental challenges in design and fabrication. Advanced Materials. 

2009;21(43):4303–22.  

52.  Madoka I, Shintaro F, Manabu K. Surface-Enhanced Raman Scattering in 

Molecular Junctions. Sensors. 2017;17(8):1901.  

53.  McCreery RL. Molecular electronic junctions. Vol. 16, Chemistry of Materials. 

2004. p. 4477–96.  

54.  Ho Choi S, Kim B, Frisbie CD. Electrical resistance of long conjugated 

molecular wires. Science. 2008;320(5882):1482–6.  

55.  Petty MC. Molecular Electronics From Principles to Practice. Jhon Wiley & Sons, 

Chichester; 2007 



 119 

56.  Ho Choi S, Kim B, Frisbie CD. Electrical resistance of long conjugated 

molecular wires. Science. 2008;320(5882):1482–6.  

57.  Choi SH, Risko C, Carmen Ruiz Delgado M, Kim B, Brédas JL, Daniel Frisbie 

C. Transition from Tunneling to Hopping Transport in Long, Conjugated Oligo-

imine Wires Connected to Metals. J Am Chem Soc. 2010;132(12):4358–68.  

58.  Vericat C, Vela ME, Benitez G, Carro P, Salvarezza RC. Self-assembled 

monolayers of thiols and dithiols on gold: new challenges for a well-known 

system. Chemical Society Reviews. 2010 Apr 26;39(5):1805–34.  

59.  Pensa E, Cortés E, Corthey G, Carro P, Vericat C, Fonticelli MH, et al. The 

chemistry of the sulfur-gold interface: In search of a unified model. Accounts of 

Chemical Research. 2012 Aug 21;45(8):1183–92.  

60.  Newton L, Slater T, Clark N, Vijayaraghavan A. Self assembled monolayers 

(SAMs) on metallic surfaces (gold and graphene) for electronic applications. 

Journal of Materials Chemistry C. 2013 Jan;1(3):376–93.  

61.  Vericat C, Vela ME, Corthey G, Pensa E, Cortés E, Fonticelli MH, et al. Self-

assembled monolayers of thiolates on metals: A review article on sulfur-metal 

chemistry and surface structures. Vol. 4, RSC Advances. Royal Society of 

Chemistry; 2014. p. 27730–54.  

62.  Xue Y, Li X, Li H, Zhang W. Quantifying thiol-gold interactions towards the 

efficient strength control. Nature Communications. 2014 Jul 7;5.  

63.  Dorogi M, Gomez J, Osifchin R, Andres RP, Reifenberger R. Room-

temperature Coulomb blockade from. Physical Review B. 1995;52(12):9071–7.  

64.  Andres RP, Bein T, Dorogi M, Feng S, Henderson JI, Kubiak CP, et al. “Coulomb 

staircase” at room temperature in a self-assembled molecular nanostructure. 

Science (1979). 1996;272(5266):1323–5.  

65.  Reed MA, Zhou C, Muller CJ, Burgin TP, Tour JM. Conductance of a molecular 

junction. Science (1979). 1997;278(5336):252–4.  

66.  Xie Z, Bâldea I, Smith CE, Wu Y, Frisbie CD. Experimental and Theoretical 

Analysis of Nanotransport in Oligophenylene Dithiol Junctions as a Function of 

Molecular Length and Contact Work Function. ACS Nano. 2015 Aug 

25;9(8):8022–36.  

67.  Reddy P, Jang S yeon. Thermoelectricity in Molecular Junctions. Science 

(1979). 2007;3173(March):1568–72.  



 120 

68.  Kim Y, Pietsch T, Erbe A, Belzig W, Scheer E. Benzenedithiol: A broad-range 

single-channel molecular conductor. Nano Letters. 2011 Sep 14;11(9):3734–8.  

69.  Cohen R, Stokbro K, Martin JML, Ratner M a. Charge Transport in Conjugated 

Aromatic Molecular Junctions: Molecular Conjugation and Molecule-Electrode 

Coupling. The Journal of Physical Chemistry C. 2007;111(40):14893–902.  

70.  Mishchenko A, Vonlanthen D, Meded V, Bürkle M, Li C, Pobelov I V., et al. 

Influence of conformation on conductance of biphenyl-dithiol single-molecule 

contacts. Nano Letters. 2010;10(1):156–63.  

71.  Bürkle M, Viljas JK, Vonlanthen D, Mishchenko A, Schön G, Mayor M, et al. 

Conduction mechanisms in biphenyl dithiol single-molecule junctions. Physical 

Review B - Condensed Matter and Materials Physics. 2012;85(7):1–12.  

72.  Kaneko S, Murai D, Marqués-González S, Nakamura H, Komoto Y, Fujii S, et 

al. Site-Selection in Single-Molecule Junction for Highly Reproducible 

Molecular Electronics. J Am Chem Soc. 2016;138(4):1294–300.  

73.  Yoon HP, Maitani MM, Cabarcos OM, Cai L, Mayer TS, Allara DL. Crossed-

nanowire molecular junctions: A new multispectroscopy platform for 

conduction-structure correlations. Nano Letters. 2010;10(8):2897–902.  

74.  Zhang Y, Su P, Mu Y, Zhang G, Luo Y, Luo Y, et al. Mechanism Study of 

Molecular Deformation of 2,2′,5′,2″-Tetramethylated p-Terphenyl-4,4″-dithiol 

Trapped in Gold Junctions. Journal of Physical Chemistry Letters. 2020 Jun 

4;11(11):4456–61.  

75.  Souza KS, Dos Santos DP, Andrade GFS, Pereira MB, Teixeira-Neto E, 

Temperini MLA. Molecular Wires Bridging Gaps between Gold Surfaces and 

Their Influence on SERS Intensities. Journal of Physical Chemistry C. 

2017;121(38):20937–46.  

76.  Chen X, Yang Y, Chen YH, Qiu M, Blaikie RJ, Ding B. Probing Plasmonic Gap 

Resonances between Gold Nanorods and a Metallic Surface. Journal of 

Physical Chemistry C. 2015;119(32):18627–34.  

77.  Ha JW, Marchuk K, Fang N. Focused orientation and position imaging (FOPI) 

of single anisotropic plasmonic nanoparticles by total internal reflection 

scattering microscopy. Nano Letters. 2012;12(8):4282–8.  

78.  Chen H, Shao L, Ming T, Woo KC, Man YC, Wang J, et al. Observation of the 

Fano resonance in Gold Nanorods supported on high-dielectric-constant 

substrates. ACS Nano. 2011;5(8):6754–63.  



 121 

79.  Pérez-González O, Zabala N, Aizpurua J. Optical characterization of charge 

transfer and bonding dimer plasmons in linked interparticle gaps. New Journal 

of Physics. 2011 Aug;13.  

80.  Pérez-González O, Zabala N, Aizpurua J. Optical characterization of charge 

transfer and bonding dimer plasmons in linked interparticle gaps. New Journal 

of Physics. 2011 Aug;13.  

81.  Cui X, Qin F, Lai Y, Wang H, Shao L, Chen H, et al. Molecular Tunnel Junction-

Controlled High-Order Charge Transfer Plasmon and Fano Resonances. ACS 

Nano. 2018;12(12):12541–50.  

82.  Benz F, Tserkezis C, Herrmann LO, Nijs B de, Sanders A, Daniel O, et al. 

Nanooptics of molecular-shunted plasmonic nanojunctions. Nano Letters. 

2014;15(1):669–74.  

83.  Hunter RJ, White LR, Chan DYC. Foundations of Colloid Science. Clarendon 

Press; 1987. 

84.  London F. The general theory of molecular forces. Trans Faraday 

Soc.1937;(8):8–26.  

85.  Israelachvili JN. The nature of van der Waals forces. Contemporary Physics. 

1974;15(2):159–178.  

86.  Hunter RJ. Foundations of colloid science. 2a ed. Oxford University Press 

Oxford ; New York; 2001. p 806.  

87.  Kontogeorgis GM, Kiil S. Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry. 

1a ed. Jhon Wiley & Sons; Chinchester; 2016. 

88.  Bhattacharjee S. DLS and zeta potential - What they are and what they are not? 

Journal of Controlled Release. 2016;235:337–51.  

89.  Nair N, Kim WJ, Braatz RD, Strano MS. Dynamics of surfactant-suspended 

single-walled carbon nanotubes in a centrifugal field. Langmuir. 

2008;24(5):1790–5.  

90.  de Nijs B, Bowman RW, Herrmann LO, Benz F, Barrow SJ, Mertens J, et al. 

Unfolding the contents of sub-nm plasmonic gaps using normalising plasmon 

resonance spectroscopy. Faraday Discussions. 2015 Jun 1;178:185–93.  

91.  Baumberg JJ, Aizpurua J, Mikkelsen MH, Smith DR. Extreme nanophotonics 

from ultrathin metallic gaps. Vol. 18, Nature Materials; 2019. p. 668–78.  



 122 

92.  Langer J, de Aberasturi DJ, Aizpurua J, Alvarez-Puebla RA, Auguié B, 

Baumberg JJ, et al. Present and future of surface-enhanced Raman scattering. 

Vol. 14, ACS Nano. American Chemical Society; 2020. p. 28–117.  

93.  Ding T, Mertens J, Lombardi A, Scherman OA, Baumberg JJ. Light-Directed 

Tuning of Plasmon Resonances via Plasmon-Induced Polymerization Using 

Hot Electrons. ACS Photonics. 2017 Jun 21;4(6):1453–8.  

94.  Pazos-Perez N, Garcia De Abajo FJ, Fery A, Alvarez-Puebla R a. From nano 

to micro: Synthesis and optical properties of homogeneous spheroidal gold 

particles and their superlattices. Langmuir. 2012 Jun;28(24):8909–14.  

95.  Scarabelli L, Sánchez-Iglesias A, Pérez-Juste J, Liz-Marzán LM. A “Tips and 

Tricks” Practical Guide to the Synthesis of Gold Nanorods -Supporting Material. 

The Journal of Physical Chemistry Letters. 2015;6(21):4270–9.  

96.  Orendorff CJ, Murphy CJ. Quantitation of metal content in the silver-assisted 

growth of gold nanorods. Journal of Physical Chemistry B. 2006;110(9):3990–

4.  

97.  Wu HY, Huang WL, Huang MH. Direct high-yield synthesis of high aspect ratio 

gold nanorods. Crystal Growth and Design. 2007 Apr;7(4):831–5.  

98.  Bullen C, Zijlstra P, Bakker E, Gu M, Raston C. Chemical kinetics of gold 

nanorod growth in aqueous CTAB solutions. Crystal Growth and Design. 

2011;11(8):3375–80.  

99.  Polte J. Fundamental growth principles of colloidal metal nanoparticles - a new 

perspective. CrystEngComm. 2015 Jun 22;17(36):6809–30.  

100.  Park K, Drummy LF, Wadams RC, Koerner H, Nepal D, Fabris L, et al. Growth 

mechanism of gold nanorods. Chemistry of Materials. 2013;25(4):555–63.  

101.  Bullen C, Zijlstra P, Bakker E, Gu M, Raston C. Chemical kinetics of gold 

nanorod growth in aqueous CTAB solutions. Crystal Growth and Design. 

2011;11(8):3375–80.  

102.  Pramod P, Thomas KG. Plasmon coupling in dimers of Au nanorods. Advanced 

Materials. 2008;20(22):4300–5.  

103.  Waxenegger J, Trügler A, Hohenester U. Plasmonics simulations with the 

MNPBEM toolbox: Consideration of substrates and layer structures. Computer 

Physics Communications [Internet]. 2015;193:138–50. 



 123 

104.  Hohenester U, Trügler A. MNPBEM - A Matlab toolbox for the simulation of 

plasmonic nanoparticles. Computer Physics Communications [Internet]. 

2012;183(2):370–81. 

105.  Dayane V. N. dos Santos, dos Santos DP. Correlating single-molecule sers 

statistics to plasmonic nanocluster structure and near-field properties. 

2019;X(00):1–9.  

106.  Malinsky MD, Kelly KL, Schatz GC, Duyne RP van. Nanosphere Lithography : 

Effect of Substrate on the Localized Surface Plasmon Resonance Spectrum of 

Silver Nanoparticles. 2001;2343–50.  

107.  Varsányi G. Normal vibrations of benzene and its derivatives. Academic Press; 

1969. p. 141–393. 

108.  Suzuki S, Kaneko S, Fujii S, Marqués-González S, Nishino T, Kiguchi M. Effect 

of the Molecule-Metal Interface on the Surface-Enhanced Raman Scattering of 

1,4-Benzenedithiol. Journal of Physical Chemistry C. 2016 Jan 

21;120(2):1038–42.  

109.  Ganbold EO, Joo SW. Raman Spectroscopy of Biphenyl-4,4′-dithiol and p-

Terphenyl-4,4″-dithiol on Gold Surfaces. Bull Korean Chem Soc. 2015 Mar 

1;36(3):887–90.  

110.  Woo Joo S, Woo Han S, Kim K. Adsorption Characteristics of p-Xylene-r,r′-

dithiol on Gold and Silver Surfaces: Surface-Enhanced Raman Scattering and 

Ellipsometry Study. 1999;  

111.  Álvarez-Puebla RA. Effects of the excitation Wavelength on the SERS 

spectrum. Journal of Physical Chemistry Letters. 2012;3(7):857–66.  

112.  Benz F, Chikkaraddy R, Salmon A, Ohadi H, de Nijs B, Mertens J, et al. SERS 

of Individual Nanoparticles on a Mirror: Size Does Matter, but so Does Shape. 

Journal of Physical Chemistry Letters. 2016 Jun 16;7(12):2264–9.  

113.  Zhang Y, Aizpurua J, Esteban R. Optomechanical Collective Effects in Surface-

Enhanced Raman Scattering from Many Molecules. ACS Photonics. 2020 Jul 

15;7(7):1676–88.  

114.  Park WH, Kim ZH. Charge transfer enhancement in the SERS of a single 

molecule. Nano Letters. 2010 Oct 13;10(10):4040–8.  

115.  Fan JA, Bao K, Wu C, Bao J, Bardhan R, Halas NJ, et al. Fano-like interference 

in self-assembled plasmonic quadrumer clusters. Nano Letters. 

2010;10(11):4680–5.  



 124 

116.  Reddy P, Jang S yeon. Thermoelectricity in. Science (1979). 

2007;3173(March):1568–72.  

117.  Iwane M, Fujii S, Kiguchi M. Surface-enhanced raman scattering in molecular 

junctions. Sensors (Switzerland). 2017;17(8).  

118.  Basu S, Pande S, Jana S, Bolisetty S, Pal T. Controlled interparticle spacing for 

surface-modified gold nanoparticle aggregates. Langmuir. 2008 May 

20;24(10):5562–8.  

119.  Lahtinen T, Hulkko E, Sokołowska K, Tero TR, Saarnio V, Lindgren J, et al. 

Covalently linked multimers of gold nanoclusters Au102(: P -MBA)44 and 

Au∼250(p -MBA)n. Nanoscale. 2016;8(44):18665–74.  

120.  Sokolowska K, Hulkko E, Lehtovaara L, Lahtinen T. Dithiol-Induced 

Oligomerization of Thiol-Protected Gold Nanoclusters. Journal of Physical 

Chemistry C. 2018 Jun 14;122(23):12524–33.  

121.  Joo SW, Han SW, Kim K. Adsorption of 1,4-benzenedithiol on gold and silver 

surfaces: Surface-enhanced Raman scattering study. Journal of Colloid and 

Interface Science. 2001;240(2):391–9.  

122.  Jiang DE, Dai S. Constructing gold-thiolate oligomers and polymers on Au(111) 

based on the linear S-Au-S geometry. Journal of Physical Chemistry C. 

2009;113(18):7838–42.  

123.  Varnholt B, Oulevey P, Luber S, Kumara C, Dass A, Bürgi T. Structural 

information on the Au-S interface of thiolate-protected gold clusters: A raman 

spectroscopy study. Journal of Physical Chemistry C. 2014;118(18):9604–11.  

124.  Hoffman a S, Diego S, Estroff L a, Kriebel JK, Nuzzo RG, Whitesides GM, et al. 

Structure of a Thiol. Science (1979). 2007;(October):430–3.  

125.  Tielens F, Santos E. AuS and SH bond formation/breaking during the formation 

of alkanethiol SAMs on Au(111): A theoretical study. Journal of Physical 

Chemistry C. 2010;114(20):9444–52.  

126.  Pacchioni G. A not-so-strong bond. Vol. 4, Nature Reviews Materials. Nature 

Publishing Group; 2019. p. 226.  

127.  Inkpen MS, Liu Z –F, Li H, Campos LM, Neaton JB, Venkataraman L. Non-

chemisorbed gold–sulfur binding prevails in self-assembled monolayers. 

Nature Chemistry. 2019 Apr 1;11(4):351–8.  



 125 

128.  Gadogbe M, Chen M, Zhao X, Saebo S, Beard DJ, Zhang D. Can Para-aryl-

dithiols cross-link two plasmonic noble nanoparticles as monolayer dithiolate 

spacers? Journal of Physical Chemistry C. 2015;119(12):6626–33.  

129.  Kestell J, Abuflaha R, Garvey M, Tysoe WT. Self-Assembled Oligomeric 

Structures from 1,4-Benzenedithiol on Au(111) and the Formation of 

Conductive Linkers between Gold Nanoparticles. Journal of Physical Chemistry 

C. 2015 Oct 8;119(40):23042–51.  

130.  Bastús NG, Comenge J, Puntes V. Kinetically controlled seeded growth 

synthesis of citrate-stabilized gold nanoparticles of up to 200 nm: Size focusing 

versus ostwald ripening. Langmuir. 2011 Sep 6;27(17):11098–105.  

131.  Takagishi H, Masuda T, Shimoda T, Maezono R, Hongo K. Method for the 

Calculation of the Hamaker Constants of Organic Materials by the Lifshitz 

Macroscopic Approach with Density Functional Theory. Journal of Physical 

Chemistry A. 2019;123(40):8726–33.  

132.  Loumaigne M, Midelet C, Doussineau T, Dugourd P, Antoine R, Stamboul M, et 

al. Optical extinction and scattering cross sections of plasmonic nanoparticle 

dimers in aqueous suspension. Nanoscale. 2016 Mar 28;8(12):6555–70.  

133.  Wang G, Sun W. Optical limiting of Gold nanoparticle aggregates induced by 

electrolytes. Journal of Physical Chemistry B. 2006;110(42):20901–5.  

134.  Wan LJ, Terashima M, Noda H, Osawa M. Molecular orientation and ordered 

structure of benzenethiol adsorbed on gold(111). Journal of Physical Chemistry 

B. 2000;104(15):3563–9.  

135.  Souza ADM, Rungger I, Pontes RB, Rocha AR, da Silva AJR, 

Schwingenschlöegl U, et al. Stretching of BDT-gold molecular junctions: Thiol 

or thiolate termination? Nanoscale. 2014 Dec 7;6(23):14495–507.  

136.  Lin L, Zhang Q, Li X, Qiu M, Jiang X, Jin W, et al. Electron Transport Across 

Plasmonic Molecular Nanogaps Interrogated with Surface-Enhanced Raman 

Scattering. ACS Nano. 2018;12(7):6492–503.  

137.  Li R, Lv H, Zhang X, Liu P, Chen L, Cheng J, et al. Vibrational spectroscopy 

and density functional theory study of 4-mercaptobenzoic acid. Spectrochimica 

Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy [Internet]. 

2015;148:369–74. 



 126 

138.  Hauptmann N, Robles R, Abufager P, Lorente N, Berndt R. AFM Imaging of 

Mercaptobenzoic Acid on Au(110): Submolecular Contrast with Metal Tips. 

Journal of Physical Chemistry Letters. 2016;7(11):1984–90.  

139.  Mhlanga N, Ntho TA. A theoretical study of 4-Mercaptobenzoic acid assembled 

on Ag for surface-enhanced raman scattering applications. Materials Today 

Communications. 2021;26(June 2020):101698. 

140.  Zong Y, Guo Q, Xu M, Yuan Y, Gu R, Yao J. Plasmon-induced decarboxylation 

of mercaptobenzoic acid on nanoparticle film monitored by surface-enhanced 

Raman spectroscopy. RSC Advances. 2014;4(60):31810–6.  

 

  



 127 

ANEXO A – Curva de correlação do detector 

Os diferentes tipos de detectores utilizados em espectrômetros Raman apresentam 

eficiências diferentes dependendo do comprimento de onda utilizado no experimento. Este 

efeito se traduz em uma diferença de intensidade relativa entre as bandas Raman 

dependendo do comprimento de onda da radiação excitante empregado na aquisição dos 

dados. A Figura A1A mostra o espectro Raman da acetonitrila obtido em nas radiações 

excitantes 632,8 nm e 785 nm. 

 
Figura A1:(A) Espectros Raman da acetonitrila obtidos nas radiações excitantes 632,8 nm (preto) e 785 nm 
(vermelho). (B) Espectros Raman do benzoato de sódio obtidos em 632,8 nm (preto) e 785 nm (vermelho). 

Uma das maneiras para corrigir intensidades SERS obtidas em diferentes radiações 

excitantes é obter uma curva de correlação entre os comprimentos de onda utilizados com 

o objetivo de corrigir os valores de intensidade a serem comparados. Para tanto foi utilizado 

o espectro Raman do benzoato de sódio (Figura A1B) nas radiações de 632,8 nm e 785 

nm. O benzoato de sódio é um sólido branco, não apresentando efeito Raman ressonante 

na região do visível e apresenta sinais Raman nas principais regiões de interesse (300 cm-

1 – 1000 cm-1 e >1000 cm-1). Considerando o espectro Raman do benzoato de sódio 

registrado em 632,8 nm como referência, foi proposta uma curva de correção de 

intensidade relativa entre as duas radiações excitantes 632,8 nm e 785 nm, conforme 

apresentado na Figura A2A. 
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Figura A2: (A) Curva de correção obtida para o detector; (B) Espectro Raman da acetonitrila corrigido em 
comparação com o espectro obtido em 632,8 nm. 

O espectro Raman corrigido pela função polinomial obtida é apresentado na Figura 

A2B. Esta correção de intensidade relativa permite eliminar a interferência do detector CCD 

nos espectros SERS obtidos nas diferentes radiações excitantes utilizadas. As 

intensidades SERS dos OPDn no nanosanduíche AuFlat|OPDn|AuNS-CTAB em 785 nm 

foram corrigidas utilizando a curva proposta na Figura A2A.  

A comparação dos espectros SERS no 785 nm corrigidos para AuFlat|OPDn|AuNS-

CTAB é apresentada na Figura A3. Observa-se que a correção pouco afeta a intensidade 

relativa dos modos 1 e 8a, destacados pelas linhas tracejadas em ˜1060 cm-1 e ˜1560 cm-

1, respectivamente. Portanto, variações das intensidades relativas entre os modos 1 e 8a 

correspondem à efeitos intrínsecos ao sistema em estudo.  
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Figura A3: Comparação entre os espectros SERS médios do nanosanduíche AuFlat|OPD1|AuNS-CTAB em 
632,8 nm, 785 nm e 785 nm (Corrigido). 
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