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RESUMO

MIRANDA, M. M. P. Atividade óptica de DNA na presença de plasmons polaritons de
superfície. 2017. 99 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.
A caracterização das propriedades ópticas de moléculas de DNA, tais como a absorção e a
fluorescência por excitação, são importantes para a determinação de parâmetros usados no
desenvolvimento de biossensores fotônicos. O estudo da absorção óptica do DNA, obtido por
diferentes métodos tem se mostrado muito eficiente na determinação do grau de pureza do
material genético obtido por amplificação, ou extração e purificação do DNA total. Por outro
lado, a fluorescência por excitação a partir de um marcador cromóforo é uma técnica
importante em processos de quantificação de massa, em técnicas tais como a eletroforese em
gel de agarose. Devido à baixa fluorescência de moléculas de DNA na região visível do
espectro, entre 500-600nm, utiliza-se destes marcadores que se ligam à molécula e que são
opticamente ativos nesta região para detecção de sua emissão de fluorescência. Neste trabalho
foi realizado um estudo da fluorescência do DNA, obtido a partir de uma amplificação por
transcriptase reversa do RNA (RT-PCR), na região de 400nm a 600nm, sem adição de
marcador e utilizando excitação por um e dois fótons (405nm e 800nm) através da técnica de
microscopia confocal. As amostras contendo solução de dsDNA (237ng/µL) foram
depositadas sobre um filme de prata de 200nm de espessura que também é crescido
previamente sobre um substrato de vidro. Sobre o filme metálico é fabricado nanoestruturas
metálicas por de litografia por feixe de íons com um microscópio de duplo feixe FEI Quanta
3D 200i. As nanoestruturas são formadas por arranjos concêntricos de anéis com diâmetros de
até 20 µm, largura 50nm e separados por 400nm. Quando a excitação do material genético
ocorre sobre a nanoestrtutura o laser gera na nanoestrutura plasmon-polaritons de superfície
(SPP) que interagem com as moléculas de dsDNA na solução. Observa-se que nas regiões
onde as nanoestruturas são fabricadas que a intensidade de fluorescência da macromolécula é
muito maior do que a obtida fora da estrutura e sobre o filme metálico. Os efeitos da interação
entre SPPs e as moléculas aumentam a atividade óptica (taxa de emissão) e podem servir
como base para a fabricação de sensores fotônicos ultrasensíveis. Concluindo, os efeitos dos
campos plasmônicos sobre o fluoróforo são significativos e foram observados pela diminuição
do tempo de vida das moléculas e o aumento da sua fluorescência.

Palavras-chave: Luminescência. Plasmons-polaritons. Biossensores.

ABSTRACT
MIRANDA, M. M. P. Optical DNA activities in the presence of surface polariton
plasmids. 2017. 99 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de São Carlos,
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.
The characterization of the optical properties of DNA molecules, such as absorption and
excitation fluorescence, is important to the determination of the parameters used for the
preparation of photonic biosensors. The study of optical absorption of DNA, obtained through
different methods, currently has a high sensitivity to determine the degree of purity of the
genetic material obtained by amplification, extraction and purification of the total DNA. On
the other hand, excitation fluorescence using a marker is an important technique in mass
quantification processes together with techniques such as agarose gel electrophoresis. Because
of low fluorescence of DNA molecules, in the visible region of the spectrum, between 500600nm, the use of labels that bind to the molecule are critically for the detection of their
fluorescence emission. In this work we studied the DNA fluorescence, obtained from a RNA
reverse transcriptase (RT-PCR) amplification, in the region from 400nm to 600nm, without
the addition of a marker as a fluorophore and using confocal microscopy with one and two
photons (405nm and 800nm). The solutions of dsDNA (237ng/μL) were dropped on a silver
film with 200nm tackiness deposited on a glass substrate. In the silver film nanostructures
were fabricated ion beam lithography with FEI Quanta 3D 200i dual beam microscope. The
nanostructures are formed by concentric arrangements of rings with diameters up to 20 μm,
width 50nm and separated by 400nm. When the excitation of the genetic material occurs on a
nanostructure an excited surface plasmon-polaritons (SPP) is responsible for the DNA
excitation. It is observed in these regions an increase of the fluorescence intensity many times
higher than one obtained out of the nanostructure on the silver film. The effects of the
interaction between SPPs and molecules increase the optical activity of the molecule
(emission rate) and can serve as the basis of photonic sensors. Concluding, the effects of the
plasmon fields on the fluorophore are significant and were observed by decreasing the life
time of the molecules and the increasing of their fluorescence.
Keywords: Luminescence. Surface Plasmons-Polaritons. Biosensors.
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(a) Imagem de microscopia eletrônica de varredura de um filme metálico de prata de
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Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da
solução D-1(A-5) com concentração de 237 ng/µL para diferentes comprimentos de onda
depositada sobre um filme de prata de 200nm de espessura. (a) excitação com um fóton
- laser de 405 nm (b) excitação com dois fótons – laser em 760 nm (c) excitação com
dois fótons - laser em 800 nm (d) excitação com dois fótons - laser em 850nm
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Decomposição espectral das regiões indicadas na figura 23 pelo circulo branco
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Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da
solução A3 com concentração com concentração de 1478 ng/µL para diferentes
comprimentos de onda de excitação depositada sobre um filme de prata de 200nm de
espessura. (a) um fóton - laser de 405 nm (b) com dois fótons laser em 800 nm
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Decomposição espectral das regiões indicadas na figura 25 pelo circulo branco
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Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da solução
62 3(A3) com concentraçã
branco em (a) e (b)
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excitação com dois fótons de 850nm
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30
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fótons em 760nm, (c) excitação com dois fótons em 800nm e (d) excitação com dois
fótons de 850nm
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Decomposição espectral das imagens na região das nanoestruturas plasmônicas da figura
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Imagem espectral da amostra 2 diluição de 237ng/µL, usando laser de 800n, em (a)
interface prata com ar, em (b) interface prata com água, em (c) interface prata com
amostra de dsDNA, D-1 de 237ng/µ L)
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Imagem espectral da amostra 2 diluição de 237ng/µL, usando laser de 800n, em (a)
interface prata com ar, em (b) interface prata com água, em (c) interface prata com
amostra de dsDNA, D-1 de 237ng/µ L)
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Espectro da solução D-1 (237 ng/µL), usando excitação com dois fótons - laser em
800nm, obtido da imagem espectral indicada no canto do espectro. As regiões em azul
(450nm - canal 1) e verde (550nm canal 2) indicam as regiões utilizadas para a coleta da
imagem de tempo de vida
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Imagens de tempo de vida médio da mesma região indicada na imagem espectral da
figura 36. (a) Imagem de tempo de vida médio (FLIM) para o canal 1. (b) Imagem de
tempo de vida médio (FLIM) para o canal 2. (c) Distribuição de tempos de vida médio
das imagens (a) e (b)

75

Figura - 38

Imagem de tempo de vida (FLIM) da estrutura plasmônica . (a) e (b) para a interface
Prata/ar; (c) e (d) para a interface Prata com H 2O; e (e) e (f) para a interface
Prata/H2O+dsDNA
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Figura - 39

Distribuição de tempo de vida médio para as imagens da figura 38. (a) canal 1 as três
interfaces, (b) canal 2 para as três interfaces
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente a ciência de diagnósticos clínicos, em nível molecular, tem assumido
grande importância no âmbito de pesquisas aplicadas em biotecnologia devido à crescente
demanda por diagnóstico de patologias relacionadas às informações genéticas que podem ser
elucidadas, por exemplo, por biossensores. (1-7)
A detecção de seqüência das bases de ácidos nucléicos em células animais e vegetais,
fungos, em bactérias e vírus é de relevante importância para o diagnóstico clínico de doenças
em geral. (3-5,8-16) Com várias aplicações biotecnológicas na medicina humana e animal,
agricultura e indústria de fármacos (12,17-19). As análises genéticas dos segmentos
específicos de DNA, culminadas a estudos de regulação e expressão genética, se tornaram de
fundamental relevância para o desenvolvimento de diagnóstico, no tratamento das patologias
genéticas relacionadas e também na descoberta de novos fármacos e entrega in situ de
fármacos específicos. (2,6,10,19-22)
A detecção de DNA é base de numerosas tecnologias que abrangem desde a triagem
diagnóstica em medicina clínica até os testes forenses. Todavia a grande maioria dos métodos
atuais de detecção de DNA faz uso de marcadores fluorescentes como parte da transdução do
sinal. Isso torna tais técnicas até certo ponto limitadas, uma vez que o dsDNA (DNA de fita
dupla) é uma molécula estável, porém sujeita a modificações associadas ao seu manuseio,
tanto no seu ambiente natural, quanto em situações in vitro. Devido ao pequeno conteúdo de
dsDNA detectável em células e à sua complexidade estrutural, sua análise via instrumental
requer várias perturbações no microambiente in situ, atribuídas a sua manipulação, tais como
a desnaturação ou a fragmentação (devido a atuação de endonucleases de restrição), também
quanto a separação por técnicas de eletroforese, ou ainda pela amplificação (Reação em
Cadeia da Polimerase PCR). (14-25) Além dos altos custos, atribuídos aos gastos com
reagentes específicos, utilizados durante estes processos, as amostras ainda estão sujeitas a
alterações e perdas de informação epigenética, ou adulterações sofridas durante a
manipulação, inclusive ao agregar-se a resíduos dos processos mencionados, interferindo na
pureza da concentração da seqüência de dsDNA final. (7,23-29)
O aperfeiçoamento de técnicas de nanofotônicas são oportunidades únicas para o
desenvolvimento de ações diretas, rápidas e também métodos ultra-sensitivos para análise de
dsDNA, visando a investigação de amostras de oligonucleotídeos descomprometidos com
quaisquer interferências residuais, ou ainda sem a perspectiva da intervenção de marcadores
que ocasionalmente podem afetar as propriedades naturais da amostra. Dependendo do
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objetivo do estudo e das análises às quais se deseja submeter o dsDNA. A detecção de dsDNA
como ciência inovadora, nesses termos, surge promissora no campo de plasmônica, a partir de
técnicas de ressonância de superfície plasmônica, de fluorescência confocal melhorada e
espalhamento Raman. (7-21)
Recentemente os biossensores ópticos estão sendo amplamente aplicados em diversas
áreas para análises patogênicas, bem como para segurança alimentar, monitoramento
ambiental e diagnóstico clínico. Assim se destacam técnicas de espectroscopia e
eletroquímica; elipsometria e ressonância plasmônica de superfície, visando a melhora da
seletividade e sensibilidade dos biossensores ópticos explorando novos modos de transdução,
por meio da espectroscopia de fotoluminescência. (1,29-37) Dessa forma atualmente os
sensores ópticos baseados na transmissão extraordinária da luz com princípios baseados em
tecnologias fotônicas são amplamente utilizados para detectar interação dos ácidos nucléicos e
também seqüenciamento e hibridização de oligonucleotídeos, além da possível identificação
de vírus. (1,3-7,15,35,38-39)
O fundamento clássico da plasmônica é a associação de ondas que evanescem na
superfície metálica com os elétrons do metal, gerando um acoplamento entre elétrons e fótons
denominado de plasmon-polariton de superfície (Surface Plasmon-Polariton SPP) . Uma onda
evanescente é uma onda eletromagnética gerada quando há reflexão interna total atenuada
dentro de uma superfície, que pode ser um metal (Au, Cu, Pa), (12,44,49-52) ou um polímero
condutor. Resumidamente, SPPs são campos eletromagnéticos confinados em regiões
menores que o comprimento de onda da luz e sua geração ocorre por meio da excitação
coletiva de elétrons que se acoplam com a onda eletromagnética incidente nesta superfície
metálica, na interface entre dois meios, do metal e o dielétrico. (12,34,40-50).
A aplicação de SPP´s como elemento de transdução em biossensores para detecção de
DNA é usualmente realizada em conjunto com a imobilização do ácido nucléico sobre a
superfície do metal por adsorção com a deposição livre direta na superfície, ou por um
acoplamento indireto formando monocamadas auto-organizadas, através de uma matriz de
carboxi-metil-dextrana, composto contendo grupo tiol, ou por uma ponte avidina ligada à
biotina, formando uma camada hidrofílica que aumenta a sensibilidade da SPR. (51)
Dessa forma a alta sensibilidade dos plásmons de superfície às mudanças no meio
dielétrico em campo próximo da superfície das nanoestruturas metálicas tem sido amplamente
estudada e utilizada na elaboração de sensores ópticos e biossensores, inclusive para
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aplicações em estudos de quantificação em massa de DNA. Explorando sua detecção
quantitativa e qualitativa em vários aspectos relevantes nas ciências biomoleculares.
(24,29,42,51-73) A interação da radiação com o material biológico permite quantificar
parâmetros ópticos como índice de refração, polarização e fluorescência, que são elementos
que constituem a base dos sensores ópticos convencionais. (25,61,69,71,73-75) Propriedades
de plasmons podem ser ainda utilizadas para melhorar técnicas já conhecidas no estudo
quantitativo e qualitativo do DNA, ainda não exploradas, como por exemplo, protocolos da
emissão desses oligonucleotídeos que sabidamente tem excitação na região do ultravioleta.
Padronizando dessa forma, em medidas espectrofotométricas sua assinatura de emissão de
fluorescência, em presença de campos plasmônicos, medidas em concentrações diluídas e
concentradas, obtidas de produtos de amplificação, ou até mesmo de extração direta,
culminando em um estudo sistemático que possa viabilizar a exploração de dsDNA,
diretamente por técnicas espectrofométricas como microscopia confocal. (76-90)
O objetivo deste trabalho foi o de estudar o acoplamento direto entre SPP´s produzidos
a partir de uma nanoestrutura fabricada sobre um filme de prata e macromoléculas de dsDNA
através da fluorescência direta, sem que haja nenhuma marcação desta molécula ou mesmo
funcionalização da superfície. Utilizando a técnica de microscopia confocal de fluorescência
com um e dois fótons foi possível estudar o incremento na emissão do dsDNA (em solução
aquosa). Com o objetivo de avaliação e otimização da seletividade e precisão para a análise de
amostras de dsDNA em meio líquido, um produto de dsDNA amplificado e posteriormente
diluído em água ultra-pura, livre da adição de elementos que possam comprometer a detecção
como corantes marcadores, foi preparado como resultado da reações de amplificação de um
segmento de DNA do vírus do mosaico amarelo da abobrinha. A amplificação da intensidade
de fluorescência, resultante do acoplamento com os SPP´s foi também verificada pela
diminuição do tempo radiativo das moléculas na região da nanoestrutura.
O trabalho esta dividido em sete capítulos. No capítulo 2 é feito um breve apanhado
das propriedades ópticas da molécula de DNA. Nos capítulos 3 e 4 tratamos da geração de
plasmons-polaritons de superfície e como ocorre a sua interação com macromoléculas. No
capítulo 5 apresentamos as metodologias de preparação da solução de dsDNA através da
amplificação do material genético, permitindo obter o mesmo com uma pureza de mais de
85%, as técnicas de caracterização óptica da solução aquosa de dsDNA e a técnica de
caracterização por microscopia confocal de fluorescência com um e dois fótons. No capítulo
6 utilizamos a técnica de microscopia confocal de fluorescência para determinar o incremento
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da fluorescência na região da nanoestrutura e também um estudo do tempo de vida que nos
permitiu corroborar os resultados de incremento de intensidade.
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2 PROPRIEDADES ELETRÔNICAS DA MOLÉCULA DE DNA
Desde

a

publicação

do

desenho

estrutural

em

dupla

hélice

do

ácido

desoxirribonucléico (DNA) em 1953 por Watson e Crick esta biomolécula tem sido o centro
de pesquisas científicas na área de biotecnologia, resultando numa nova ciência inteiramente
interdisciplinar, culminando em diversas aplicações tanto em química, física e biologia. Com
aplicações cada vez mais avançadas na área bioquímica de estruturas moleculares o DNA
recentemente tem chamado a atenção dos físicos como uma nova alternativa de material
orgânico, em associação com dispositivos fotônicos, para aplicações optoeletrônicas em
nanossensores. (17-18, 91-100)
A unidade básica do DNA é o nucleotídeo. Eles são formados por uma base nitrogenada,
uma pentose e uma desoxirribose, cujo nome é devido à desoxigenação da molécula de ribose
(açúcar) ligado ao fosfato. As bases nitrogenadas são classificadas em púricas e pirimídicas.
As púricas são derivadas da purina e as pirimídicas da pirimidina (figura 1). (55)

Figura 1 - (a) Estrutura de um nucleotídeo: um grupo fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada. (b) estrutura da purina
(c) estrutura da pirimidina
Fonte: NELSON (55)

22
As principais bases púricas do DNA são a adenina (A) e guanina (G), enquanto que as
pirimídicas são timina (T) e citosina (C). Elas são denominadas de bases fracas e são
hidrofóbicas, portanto pouco solúveis em água (em pH 7). As bases nitrogenadas são
praticamente não reativas em substituição aromática eletrofílica. Sua estrutura em forma de
anel confere delocalização da nuvem eletrônica dos elétrons presentes na ligação dos anéis, o
que atribui às suas ligações características de ligação parcialmente dupla. Isso implica que as
pirimidinas são moléculas planares e as purinas são quase planares, e que a propriedade de
absorção de luz dos ácidos nucléicos é oriunda destas bases nitrogenadas. Todos os
nucleotídeos absorvem luz UV em comprimentos de onda próximos de 260 nm (adenina 260
nm, guanina 250 nm, citosina 270 nm, e timina 260 nm). Na figura 2 (b) é mostrada a
absorção de cada nucleotídeo individual na região indicada. Ainda que seja uma molécula
muito estudada há poucas informações experimentais detalhadas do DNA ou da ordem de
empilhamento do par de bases de oligonucleótidos e em suas propriedades espectrais no UV.
As figuras 2 (c) e 2 (d) ilustram as características específicas relativas à seqüência e à ordem
de empilhamento dos pares de bases e sua influência nas propriedades ópticas da molécula
para três seqüências diferentes de oligo-nucleótidos de DNA duplex distintos: (AT) 10, (AT)
5 (GC) 5 e (AT-GC) 5. Ao compararem-se esses três duplex, pode se abordar os efeitos da
composição e da seqüência de empilhamento para elucidar a relação estrutura-função desses
importantes sistemas biomoleculares. (55)
A interação entre as bases nitrogenadas dos nucleotídeos diminui a absorção de
radiação eletromagnética na região UV em comparação quando estão livres em uma solução
de mesma concentração. E esta absorção é ainda menor quando duas cadeias de DNA estão
pareadas. Este fenômeno é denominado efeito hipocrômico. Já a desnaturação dos ácidos
nucléicos aumenta sua absorção na região mencionada, e este é o efeito hipercrômico. Essa
transição de DNA em fita dupla e desnaturado pode ser verificada pelo acompanhamento da
mudança do espectro de absorção em torno de 260 nm. (44-48, 101-107).
As transições eletrônicas na região do ultravioleta são atribuídas às excitações
intramoleculares associadas a orbitais π-π* (entre os orbitais moleculares ligantes e
antiligantes), atribuídas a excitações de um único elétron das bases. (108-209)
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 2 - (a) Estrutura dos nucleotídeo: A=Adenina, G=Guanina, C=Citosina, T=Timina. (b) Absorção de cada
base individualmente. Modelos moleculares de oligonucleótidos com dez pares de bases (c) (AT) 10,
(b) (AT) 5 (GC) 5 e (c) (AT-GC) 5 e dados como modelos esquemáticos em 3D. (d) Absorção das
estruturas (AT) 10, (b) (AT) 5 (GC) 5 e (c) (AT-GC) 5 .
Fonte: JACOB (56)
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2.1 Fluorescência da molécula de DNA

A fluorescência é um exemplo dos fenômenos de luminescência mais gerais, que
podem ser definidos como a emissão de luz após o relaxamento radiativo de um estado
excitado. A luminescência é chamada fluorescência quando a excitação é induzida pela luz
(também chamada de fotoluminescência) e quando o estado eletrônico excitado é um estado
de singleto.
Quando a molécula absorve um fóton de luz com uma energia específica seu elétron
migra de um estado fundamental (S0) para um estado eletrônico de maior energia. A diferença
de energia entre o estado excitado (S2) e o fundamental (S0) corresponde à energia do fóton
absorvido (𝐸𝑓ó𝑡𝑜𝑛 ). (210-214)
No estado excitado, o elétron pode emitir esse excesso de energia (ℎ𝜈) e ir para um
estado de menor energia até o retornar ao seu estado fundamental. O processo pode ser
resumido por:
Excitação: 𝑆0 + 𝐸𝑓ó𝑡𝑜𝑛 → 𝑆2

(2.1)

Emissão: 𝑆1 → 𝑆0 + ℎ𝜈

(2.2)

Nessa transição para o nível menos energético as perdas de energia podem ocorrer por
mecanismos radiativos (fluorescência e fosforescência) ou por mecanismos não radiativos
(conversão interna e cruzamento intersistemas), quenching e interações no solvente.
No diagrama de Jablonski (figura 3), é possível observar a evolução da excitação e
relaxação do elétron por processos radiativos e não radiativos. (43-44)

Figura 3 - Diagrama de Jablonski simplificado, ilustrando os processos envolvidos durante uma excitação e a
emissão de fluorescência
Fonte: LAKOVICZ (43)
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A figura 3 mostra uma versão simplificada do diagrama que ilustra alguns processos que
ocorrem nos estados moleculares. Quando um fluoróforo absorve energia de luz, em seu
estado fundamental (S0) geralmente é excitado para um nível de energia vibracional mais alto
no primeiro estado excitado (S1) ou segundo excitado (S2), antes de relaxar rapidamente para
o nível de energia mais baixo em cerca de 1 ps ou menos (esse processo é chamado de
conversão interna). (43-46, 211-223)
A fluorescência das bases de DNA é resultante da fotoexcitação na região entre 260 e
270 nm. Em geral as moléculas de DNA apresentam uma resposta de fluorescência a partir de
300 nm, quando diluído em soluções aquosas. A figura 4 compara os espectros de absorção e
fluorescência de DNA dissolvido em tampão fosfato (NaH2PO4 (0,1mol/L) e NaCl 0,25
(0,1mol/L) em água ultra pura. (224, 225)

Figura 4 - (a) absorção normalizada de soluções com DNA sem marcação. (b) Fluorescência das soluções com
excitação em 267 nm. Espectros de DNA em água pura (linha contínua) e em tampão fosfato
(tracejado).
Fonte: Adaptada de SHERRY (225)

Informações relacionadas aos processos não radioativos associados a estes últimos
estados podem ser obtidos medindo as propriedades da fluorescência associadas a transições
radioativas dos estados excitados de singleto e tripletos. O DNA possui em sua estrutura,
grupos riboses e fosfatos de fosforescência com excitação a 260nm, na primeira banda de
absorção de singleto, que leva à formação dos estados de tripleto mais baixos, portanto, a
extenção a partir de 400nm é atribuído à fosforescência (região demarca em vermelho).
(200,209)
É amplamente aceito que a transição de elétrons excitados do nível de energia superior
para o nível do estado fundamental acontece por dois métodos; um é emitindo fótons, e o
outro é por relaxamento de energia no fônon. (46-48) Com a condição de excitação fraca, isto
é, longe da saturação do estado excitado, a taxa de emissão espontânea de fluorescência γ 0
eles podem ser considerados como a excitação do estado fundamental ao estado excitado e o
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posterior relaxamento de volta ao estado fundamental pela emissão de fluorescência, isto é
(43-48,79, 110-150):
0
 em0   exc
Qi0

(2.3)

0
Onde 𝑄 0 e 𝛾𝑒𝑥𝑐
são o rendimento quântico e a taxa de excitação, respectivamente, e o

sobrescrito '0' especifica que a molécula está em espaço livre e não se acopla ao ambiente
local. O subíndice 'i' indica que o rendimento quântico é definido pelas propriedades
intrínsecas da molécula. Como indicado anteriormente, Q0 é a probabilidade de um fóton
relaxar do estado excitado, emitindo um fóton de fluorescência. Aqui, a taxa de decaimento
0
radiativa e não-radioativa pode ser definida como 𝛾𝑟0 e 𝛾𝑛𝑟
, respectivamente, de modo que o

rendimento quântico intrínseco com uma definição mais geral pode ser definido como (44):

Qi0 

 r0
 r0   nr0

(2.4)

Se o ambiente local do fluoróforo mudou, as taxas de excitação e decaimento serão
alteradas. Então as equações. (4.1) e (4.2) pode modificar como:

 em   excQ
Q

r
r

0
 r   nr  r   nr   rabs  m

(2.5)

(2.6)

Aqui, γabs explica a dissipação de calor no meio ambiente e γm explica o acoplamento a
modos eletromagnéticos não radioativos, como a energia emitida é convertida em calor
através da interação entre o elétron e a rede. A taxa total de decaimento γ = γr + γnr define o
tempo de vida τ= 1/γ do estado excitado. Em geral, a emissão de fluorescência não depende
apenas das propriedades moleculares, mas também dos parâmetros externos que compõem o
ambiente local do fluoróforo. Embora a fluorescência seja conhecida como um dos métodos
ópticos de melhor escolha para a detecção de espécies biológicas e químicas, uma
desvantagem típica da técnica de fluorescência convencional é a relação de sinal/ruído
(fundo) relativamente baixa, que restringe sua aplicação a áreas importantes de diagnósticos
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médicos, particularmente na detecção de moléculas fluorescentes alvo em nível de uma única
molécula. (88, 150-175)

2.2 Tempo de vida de fluorescência

O tempo de vida de fluorescência τEM é definido como o tempo de relaxamento médio
para o estado eletrônico fundamental e é tipicamente da ordem de alguns nanosegundos,
dando ao fluoróforo tempo suficiente para atingir o estado vibracional mais baixo do estado
excitado S1. Para um fluoróforo é o tempo característico que uma molécula num estado
excitado leva antes de retornar ao estado fundamental. Em geral pode ser representando na
forma de uma função exponencial única e simplificada. (212-230) A intensidade de
fluorescência em função do tempo (t) é dada pela equação:

I (t) = I0 exp (-t /τEM)

(2.7)

Onde 𝐼0 é a intensidade de emissão de fluorescência inicial imediatamente após o pulso
de luz de excitação (muito mais rápido). Este tempo é característico do sistema eletrônico,
porém há outros processos que influenciam na emissão total de radiação do sistema. A partir
de todas as interações que uma molécula é submetida defini-se rendimento quântico da
fluorescência ou a eficiência quântica Q como um parâmetro fundamental usado para
determinar a eficiência de fluorescência de um dado fluoróforo. (48) É comumente definido
como a probabilidade de um determinado fluoróforo excitado produzir um fóton de
fluorescência. A definição mais geral para Q é:

Q




  outro  EM

(2.8)

Onde ΓEM representa todos os processos de relaxamento radiativo (emissão
eletromagnética - emissão de um fóton) e Γoutros são todos os outros processos de relaxação
que estão relacionados à mecanismos não radiativos induzidos por interação molecular direta
(231-232) ou mesmo emissão de plasmons-polarions de superfície. Em alguns processos de
relaxamento, os processos EM podem ser não radiativos, em casos muito particulares. (4348,79)
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Os diagramas ilustrados na figura 5 representam as escalas temporais envolvidas nos
mecanismos fluorescência (EM) e processos não radiativos (outros) para um fluoróforo.
Como vimos acima a decomposição de fluorescência geralmente é uma função exponencial
para um único fluoróforo, mas pode exibir características muito mais complexas se o estado
excitado possuir inúmeras vias de relaxamento disponíveis no ambiente. (48-50,233-234)

Figura 5 - Esquema de Jablosnki representativo dos tempos característicos dos processos numa macromolécula.
Fonte: Adaptada de MOLECULAR. (234)

A emissão radiativa de um fluoróforo ocorre a partir de estados do tipo singleto e
tripleto, pode-se observar que no estado excitado singleto a emissão ocorre mais rapidamente,
enquanto que no estado tripleto é mais lenta, dessa forma a emissão no estado singleto é de
fluorescência (entre 10-7s e 10-9s) e no estado tripleto corresponde a fosforescência entre 10-2
e 10-3s). (46)
No caso de soluções muito concentradas a distância intermolecular diminui e estas
começam a interagir de forma mais intensa gerando um novo canal de perda de energia para
moléculas no estado excitado. Na figura 6 é ilustrada a transferência de energia entre duas
moléculas muito próximas de uma forma não radiativa através de interações de dipolo-dipolo.
A transferência de energia pode ser entendida tratando-se o fluoróforo excitado como um
dipolo oscilante que pode sofrer uma troca de energia com um segundo dipolo com uma
freqüência de ressonância semelhante. (43) Se houver um aglomerado de moléculas na região,
pode haver perda de energia para o meio inter-cross system. (47)
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Figura 6 - Esquema de Jablosnki representativo da transição a par numa macromolécula.
Fonte: Adaptada de MOLECULAR. (234)

Por outro lado a transferência de energia radiativa requer emissão e reabsorção de um
fóton e depende das dimensões físicas e propriedades ópticas da amostra, bem como a
geometria da superfície. Ao contrário dos mecanismos radiativos, a transferência de energia
ressonante pode produzir uma quantidade significativa de informações estruturais sobre o par
doador e receptor de elétrons. (42-45)
A transferência de energia ressonante não é sensível às intervenções de solvente de um
fluoróforo. O principal impacto do solvente (água) nos fluoróforos envolvidos na
transferência de energia de ressonância é sobre as propriedades espectrais do doador e do
receptor. A transferência de energia não radiativa ocorre em distâncias muito mais longas do
que os efeitos do solvente de curto alcance, A natureza dielétrica dos constituintes
posicionada entre os fluoróforos envolvidos tem pouca influência na eficácia da transferência
de energia de ressonância, que depende principalmente da distância entre o doador e o
fluoróforo receptor. (70-100)
O tempo de vida de um fluoróforo está sujeito a modificações por inúmeras variáveis no
microambiente local, incluindo fatores como hidrofobicidade, concentração de oxigênio, força
iônica de outros componentes, ligações às macromoléculas e proximidade às moléculas
aceitadoras que podem esgotar o estado excitado por transferência de energia de ressonância.
É uma vantagem prática significativa que as medidas de tempo de vida podem servir como
indicadores absolutos das interações moleculares e são independentes da concentração de
fluoróforo. A determinação da concentração em massa dos fluoróforos por luminescência
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pode ser parcialmente detectada através de medidas de fluorescência resolvidas no tempo.
(46)

2.3 Excitações com um ou múltiplos fótons

Nos últimos anos os avanços tecnológicos proporcionaram novos usos da fluorescência.
Essas tecnologias foram rapidamente adotadas e estão se tornando métodos convencionais.
Uma dessas tecnologias é a excitação com dois ou multíplos fótons (MPE) e pode ser
utilizada em conjunto com a técnica de microscopia confocal. (43-46) A fluorescência
geralmente é obtida pela absorção de um fóton único com um comprimento de onda dentro da
faixa de absorção do fluoróforo. Os lasers com largura de pulso de femtosegundos podem
excitar fluoróforos pela absorção de dois fótons. Como a intensidade de pico do laser pulsado
é alta, um fluoróforo pode absorver simultaneamente dois fótons de comprimento de onda
longo cuja soma em energia é suficiente para promover a absorção para o primeiro estado
singleto (ver Figura 7). Este processo depende fortemente na intensidade da luz e ocorre
apenas no ponto focal do laser. Fluoróforos fora do volume focal não são excitados. A
excitação localizada com dois fótons tem seu uso generalizado em microscopia de
fluorescência porque permite imagens apenas a partir do plano focal de um microscópio. Esta
é uma vantagem porque as imagens de fluorescência são pouco distorcidas. A nitidez das
imagens é devida também a baixa interação (espalhamento) entre o campo eletromagnético do
laser com as moléculas do solvente.
Na figura 7 está representado o diagrama de Jablonski para a absorção de um e dois
fótons. A absorção de dois fótons requer alta potência para aumentar a probabilidade de que
dois fótons serem simultaneamente absorvidos. Devido à interação de dois fótons com o
fluoróforo, as regras de seleção para absorção de luz são, em princípio, diferentes daquelas
para a espectroscopia de um fóton. Assim, a espectroscopia de dois fótons foi inicialmente
utilizada como uma ferramenta para estudar a simetria do estado excitado de cromóforos
orgânicos ou para identificar níveis de energia adicionais.
Os parâmetros moleculares básicos em microscopia de fluorescência quantitativa são as
secções transversais de excitação de fluorescência. Além disso, muitas vezes é difícil prever
os espectros MPE, especialmente os espectros de dois fótons, a partir dos dados conhecidos
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de absorção de um fóton por causa das diferentes regras de seleção envolvidas e dos efeitos
do acoplamento com níveis vibracionais.

Figura 7 -

Diagrama de Jablonski para absorção de um e dois fótons. Em (a) excitação por absorção de um
fóton para o diagrama esquemático dos níveis de uma biomolécula e macanismo de decaimento
radioativo e não radioativo (cruzamento interssistema). Em (b) excitação por absorção silmultânea
de dois fótons seguido dos mesmos mecanismos como descrito em (a).
Fonte: Adaptada de LAKOVICZ (48)

Os processos com multíplos fótons requerem que dois ou mais fótons venham a interagir
simultaneamente com a molécula. Por exemplo, em um processo de dois fótons, o "primeiro"
fóton excita a molécula para um estado intermediário, e o "segundo" fóton excita a molécula
até seu estado final. Como o estado intermediário pode ser uma superposição de estados
moleculares em vez de um estado da molécula, geralmente é referido como o estado
intermediário virtual. Embora a força do oscilador de transição de dois fótons consiste em
contribuições de todos os estados independentes para os estados intermediários, a
aproximação de um único intermediário pode ser usada para dar uma estimativa da
magnitude. Podemos representar a seção transversal de absorção de dois fótons 𝜎2 como:
𝜎2 = 𝜎𝑖𝑗 𝜎𝑗𝑓 𝜏𝑗

(2.9)

Onde 𝑖, 𝑗, 𝑓 são os estados inicial, intermediário e final, 𝜎𝑖𝑗 e 𝜎𝑗𝑓 representam as secções
transversais de absorção de um fóton e 𝜏𝑗 é o tempo de vida do estado intermediário que
determina a escala de tempo para coincidência (chegada simultânea). Podemos estimar este
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tempo a partir do princípio da incerteza, ou seja, deve ser suficientemente curto para não
violar a conservação de energia. Portanto,
1

𝜏𝑗 ≈ ∆𝜔 = 1/|𝜔𝑖𝑗 − 𝜔|

(2.10)

Onde 𝜔𝑖𝑗 e 𝜔 são a frequência de transição e a frequência do fóton incidente,
respectivamente. Para uma transição eletrônica ( 𝜔𝑖𝑓 ) na faixa de freqüência visível e
assumindo ainda que o estado intermediário e o estado final estão próximos de energia, então
temos 𝜏𝑗 ≈ 10−15 𝑎 10−16 𝑠. A seção transversal de absorção de um fóton de uma molécula
pode ser estimada pelo seu momento de dipolo (tipicamente entre 10−16 𝑎 10−17 𝑐𝑚2 ),
𝑐𝑚4 𝑠

resultando numa seção de choque de aproximadamente 10−49 𝑓ó𝑡𝑜𝑛.
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3 PLASMONS POLARITONS DE SUPERFÍCIE
O termo “Surface Plasmon” (SP) refere-se aos plasmons confinados na interface entre
um metal e um dielétrico e foi atribuído a Stern e Ferrell no início dos anos 60. Os SP foram
observados experimentalmente pelos cientistas Powell e Swan e também por Ritchie em 1968,
a partir de redes de difração em superfícies metálicas no domínio óptico do espectro,
mostrando assim a possibilidade de que um filme metálico possa suportar a propagação de
ondas de superfície além das oscilações de plasma de bulk, demonstrando assim a existência
de modos eletromagnéticos propagantes na superfície do metal. (44,114-117,124-127) Em
seguida Kretschmann e Raether propuseram uma descrição unificada do fenômeno das ondas
de superfície de plasmon, na região visível do espectro, descrevendo um modelo físico para a
excitação óptica de plasmon de superfície em filmes metálicos. Todavia o termo polariton já
havia sido defindo por Robert Fano, que o introduziu para denominar a oscilação acoplada
entre os elétrons confinados e a luz em um meio transparente. Posteriormente em 1974,
Burstein completa seu trabalho com estudos dos modos de poláritons de superfície (44,114115), sendo que logo depois Stephen Cunningham e colaboradores introduziram o termo
surface plasmon-polariton (SPP). (44,128-129)
O grande impulso nas pesquisas envolvendo plasmon-polaritons de superfície é
atribuído à observação da transmissão óptica extraordinária (TOE). (58) A TOE é um
fenômeno óptico no qual uma estrutura contendo aberturas cujas dimensões são muito
menores que o comprimento de onda da radiação eletromagnética incidente sobre uma
superfície opaca transmite mais luz do que seria esperado segundo a teoria clássica da
𝜆

difração de Abbe, ou simplesmente do limite de difração 2𝑛 (onde 𝑛 é o índice de refração do
meio). Fenômeno semelhante foi descoberto para arranjos periódicos em duas dimensões de
orifícios em metais. Surpreendentemente, tais arranjos podem, para determinados
comprimentos de onda, apresentar eficiência na transmissão normalizada na área total dos
orifícios que excedem a unidade. (130-131)
Plasmon poláritons de superfície podem então ser definidos como oscilações de
elétrons livres em uma superfície que permita que a energia eletromagnética, em escalas
menores que o comprimento de onda, seja localizada, confinada, e posteriormente guiada na
interface entre um material condutor e um dielétrico. (9, 38, 44, 51, 113-114) A propagação
de plasmon poláritons de superfície cria a possibilidade de confinamento da luz abaixo do
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limite de difração através de estruturas capazes de suportar um fotón acoplado ao eletrón. (89,44,51)
O maior desafio no desenvolvimento de sensores é a otimização do seu desempenho
que está relacionado com ao desenho geométrico das nanoestruturas e com o tipo de material
utilizado em diversas estruturas tais como: nanopartículas (142-149), matrizes de fendas
circulares

(44,49,150-151)

e

conjuntos

geométricos

de

quadrados

de

fendas.

(38,77,117,134,151-153) As alterações das constantes ópticas na superfície do metal têm uma
grande influência na condição de ressonância, e é um dos princípios base de biossensores por
ressonância plasmon de superfície (Surface Plasmon Ressonance SPR). (158-160) Tais
alterações são ocasionalmente geradas devido à adesão de qualquer outro material que possa
influenciar o espectro SPR refletividade.
Neste capítulo faremos uma revisão sucinta das condições para que um campo
eletromagnético se acople com elétrons livres num metal gerando assim modos propagantes
de SPPs. Além das condições de propagação numa superfície plana é possível acoplar o
campo com os elétrons na superfície metálica através de nanosestruturas.

3.1

Acoplamento entre o campo eletromagnético e elétrons livres num metal
O conceito de plásmons é usado para explicar muitas das propriedades ópticas

fundamentais dos metais e dos fenômenos da transmissão óptica extraordinária, dispensando o
uso de ferramentas complexas. (37) Utilizando esse conceito podemos tratar os elétrons livres
em um metal como um gás, com densidade n, movendo-se em redes periódicas de íons
positivos. Este movimento é amortecido por colisões entre os elétrons e os íons. Se
aplicarmos um campo externo, a esse gás de elétrons, estes irão oscilar em resposta ao campo.
Essa excitação coletiva dos elétrons no sólido pode ser entendida como um quantum de
energia denominado de plásmon. (5-6) Quando ocorre o acoplamento entre os fótons da
radiação incidente e os plásmons dá-se a denominação plásmon-poláriton. (7) Entretanto há
condições para que esse fenômeno ocorra como a resposta dielétrica do material, que pode ser
descrita pelo modelo de Drude, (37-38)
𝜔𝑝2
𝜀𝑚 (𝜔) = 1 − 2
𝜔 + 𝑖𝛾𝜔

(3.1)
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Na equação 3.1, 𝜔𝑝 é o termo da frequência de plasma dos elétrons livres e 𝛾 é a taxa
de colisão entre os elétrons. O modelo matemático de Drude descreve o comportamento de
um elétron livre de um metal nobre sujeito a um campo elétrico E(t)=E0eiωt (132-134), cuja
frequência de oscilação é dada por ω. Onde o elétron está sujeito a uma força decorrente do
campo elétrico, e fótons de baixa energia absorvidos pelas transições dentro da banda de
condução do metal. No caso de energias menores que a frequência de plasmon, o metal é um
bom refletor, enquanto para frequências acima da ressonância de plasmon, este tem o
comportamento de um dielétrico. (3,8-9,38,44,51,101,134,137,141)
Considerando mínimas as perdas no metal (𝛾 = 0), quando 𝜔 > 𝜔𝑝 a permissividade
é positiva (𝜀𝑚 > 0) e a luz propaga-se pelo metal por meio dos elétrons livres no bulk. Esse
acoplamento entre a luz e os elétrons livre é denominado plasmon-poláritons de bulk (bulk
plasmon-polariton - BSP).
Quando 𝜔 < 𝜔𝑝 a permissividade é negativa ( 𝜀𝑚 < 0 ) e a luz se propaga na
superfície metálica por meio de ondas evanescentes originando os modos plamon-polártions
de superfície (surface plasmon polariton - SPP).
O vetor de onda 𝑘𝑆𝑃 , relacionado às ondas SPPs, esta associado à frequência de
oscilação 𝜔 e a resposta dielétrica pela relação de dispersão descrita por (37):

𝑘𝑆𝑃

𝜔
𝜀𝑚 𝜀𝑑
= √
𝑐 𝜀𝑚 + 𝜀𝑑

(3.2)

Sendo 𝜀𝑚 e 𝜀𝑑 as permissividades relativas do metal e do dielétrico e c a velocidade
da luz. A parte real do 𝑘𝑆𝑃 é:
′
𝑘𝑆𝑃

′ 𝜀
𝜀𝑚
𝑑
= 𝑘0 √ ′
𝜀𝑚 + 𝜀𝑑

(3.3)

E define a condição de existência dos modos SPPs: a parte real da constante dielétrica do
"
′
′ |
metal deve ser negativa (𝜀𝑚
< 0) e satisfazer |𝜀𝑚
> 𝜀𝑑 (37), e a parte imaginária (𝑘𝑆𝑃
),

determina o amortecimento interno e absorção no material.
"
𝑘𝑆𝑃

3
"
′ 𝜀
𝑘0 𝜀𝑚
𝜀𝑚
𝑑
√( ′
=
)
′ )2
2(𝜀𝑚
𝜀𝑚 + 𝜀𝑑

(3.4)
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Substituindo a função dielétrica da equação 3.1 na equação 3.2 e considerando a
frequência 𝜔 → 𝜔𝑝 , podemos obter a frequência máxima que o vetor de propagação pode
atingir (𝑘𝑆𝑃 → ∞). Este valor de frequência é denominado frequência de plamon de superfície
(𝜔𝑆𝑃 ) e esta relacionada diretamente com o dielétrico utilizado.

𝜔𝑆𝑃 =

𝜔𝑝

(3.5)

√1 + 𝜀𝑑

O plasmon é definido com um quantum de energia formado pela excitação coletiva
dos elétrons livres em sólido, que são observados em metais quando estes são excitados com
uma freqüência ω abaixo da freqüência de plasma ωp do metal. E o poláriton é um modelo do
acoplamento de um fóton junto de uma excitação. Portanto o conceito de plasmon poláriton é
um fenômeno de acoplamento do plasmon (oscilação dos elétrons no metal) com o fóton
(campo eletromagnético). (44,53,99,132)
A configuração geométrica mais comum para o acoplamento com o modo de
propagação na superfície é o método de Kretschmann, onde os fótons de um feixe incidindo
no material dielétrico (vide figura 8) com um ângulo maior que o ângulo crítico de reflexão
interna total pode excitar SPPs na interface metal e ar. (136) Outra geometria é a configuração
Otto, em que o prisma é separado da superfície do metal por uma fina camada de ar. A
reflexão interna total ocorre na interface entre a superfície e o ar, por exemplo. Esta
configuração é preferível quando se deseja o contato direto com a superfície do metal, para
estudos da qualidade de superfície. (50,93-94,106,135,155)
O prisma, pode ser considerado um sistema de três camadas constituídas por uma
película fina de metal e dois materiais dielétricos diferentes. Para simplificar, vamos tomar
um dos dielétricos como sendo o ar (𝜀 = 1).

Figura 8 - Acoplamento de ondas SPPs por prisma usando reflexão interna total nas configurações
Kretschmann (esquerda) e Otto (direita).
Fonte: MAIER (101)
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O feixe refletido na interface entre o dielétrico e o metal provocará oscilações de
carga

momentaneamente

promovendo

um

campo

eletromagnético

que

decai

exponencialmente para o espaço perpendicular à superfície (um campo evanescente) e tem o
seu máximo na interface. O vetor de onda do fóton no prisma é 𝑘𝑥 = 𝑘0 √𝜀 sin 𝜃, que é
suficiente para excitar as ondas SPPs na interface entre o metal e o dielétrico de menor
constante dielétrica, ou seja, a interface ar/metal.
A figura 9 apresenta as curvas de dispersão dos modos BPP e SPP. A linha tracejada
azul representa a dispersão no vácuo, a tracejada laranja num material dielétrico, a curva
vermelha a dispersão 𝑘𝑆𝑃 - modos SPP e a linha roxa a dispersão dos modos BPP.

Figura 9 - Relação de dispersão para o plásmon de bulk (BPP), para o plásmon de superfície (SPP) e num
dielétrico. A linha tracejada azul representa a dispersão da luz no vácuo ( =ck0), a linha tracejada
laranja representa a dispersão num dielétrico. Para a frequência i temos o vetor de onda kSP que é
maior que o vetor de onda da luz se propagando no dielétrico.
Fonte: Adaptada de SILVA (9)
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O número de onda no modo SPP (𝑘𝑆𝑃 ) é maior do que no dielétrico (𝑘) para a
frequência 𝜔𝑖 , portanto o comprimento de onda SPP (𝜆𝑆𝑃 ) é menor que o comprimento de
onda da radiação incidente (𝜆). O número de onda da linha de luz (azul), também, é menor
que o número de onda no modo SPP (𝑘𝑆𝑃 ) implicando que para uma frequência, 𝜔𝑖 , a
radiação incidente não pode excitar diretamente as ondas SPPs.
A intensidade do campo evanescente na direção perpendicular a interface determina
a profundidade de penetração ( 𝛿𝑑 ) que é uma medida de quão profundo o campo
eletromagnético pode penetrar no material até que a sua intensidade decaia para 1/𝑒 (cerca de
37%) do seu valor inicial na interface.
A intensidade do campo SPP diminui, exponencialmente, normal à superfície por
uma onda evanescente proporcional a 𝑒 −|𝑘𝑧𝑖 ||𝑧| . A profundidade de penetração do campo é
definida por:
|𝛿𝑖 | =

1
|𝑘𝑧𝑖 |

(3.6)

onde para a região metálica temos:
′ +𝜀 |
𝑐 |𝜀𝑚
𝑑
𝛿𝑚 = − √
′2
𝜔
𝜀𝑚

(3.7)

e para o dielétrico:
′ +𝜀 |
𝑐 |𝜀𝑚
𝑑
𝛿𝑑 = √
𝜔
𝜀𝑑2

(3.8)

Tipicamente a região de penetração do campo no dielétrico é da ordem de 𝜆/2.
Além da penetração do campo no material temos, também, o comprimento efetivo de
propagação (L) da onda SPP ao longo da interface que determina o limiar para a queda da
intensidade de 1/𝑒 do valor inicial do campo. O comprimento efetivo de propagação é
definido por (39):
𝐿=

1
"
2𝑘𝑆𝑃

′ +𝜀 3 (𝜀 ′ )2
𝜆
𝜀𝑚
√( ′ 𝑑 ) 𝑚
=
"
2𝜋
𝜀𝑚 𝜀𝑑
𝜀𝑚

(9)

Na região visível do espectro essa distância é da ordem de micrômetros (10-6 m).
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3.2 Geração de plasmons-polaritons em nanoestruturas metálicas
Além do acoplamento através de prismas, que se baseia na reflexão total, é possível
utilizar grades metálicas fabricadas sobre a interface onde se deseja acoplar a luz com os
SPP´s no plano, conforme mostra figura 10. Esse método, baseado no que se chama de
casamento de fase, se baseia no mesmo princípio que a difração de elétrons numa rede
cristalina; a diferença entre a componente tangencial do vetor de onda incidente e o vetor de
onda do SPP´s é compensada por um número inteiro de vetores da rede recíproca gerada pelo
padrão. Fica claro neste caso, que a introdução das ranhuras gera naturalmente um espectro
de bandas para os SPP´s no plano. Dependendo da forma como essas ranhuras são feitas, e.g.
utilizando um padrão bidimensional de furos como no experimento de Ebbesen (58), é
possível que esse espectro de bandas apresente gaps de energia, dando origem assim ao que
chamamos de bandas plasmônicas. (60) O mecanismo do acoplamento da luz com SPP´s
através de ranhuras numa rede plasmônica são de fundamental importância para o
acoplamento de luz com SPP´s em geral para aplicações em dispositivos. Outro ponto
importante é o fato de que a presença de estruturas plasmônicas fabricadas sobre a interface
metal/dielétrico pode selecionar apenas comprimentos de onda bem definidos, funcionando
como antenas que podem inclusive ser sintonizadas. (58-60) Além disso, através dessa
engenharia é possível desenvolver lentes plasmônicas, que direcionam os SPPs de forma
controlável. Porém, vale ainda ressaltar que para que o processo de acoplamento com os
SPP´s utilizando estruturas metálicas seja eficiente não é necessário que as ranhuras sejam
fabricadas sobre a superfície metálica. Para entender isso basta lembrar que o campo do SPP,
que é aquele que se acopla com a luz, penetra tanto na região do metal como do dielétrico.
Dessa maneira, dependendo da aplicação desejada é possível produzir estruturas plasmônicas
tanto com fabricações sobre o metal como sobre o dielétrico. (48, 159, 195, 202)
Na figura 10 (b) mostramos o perfil em profundidade da simulação numérica obtida a
partir do software LUMERICAL mostrando o perfil do campo Ex de uma onda plana
(comprimento de onda 800nm) incidindo sobre a superfície metálica. As cores indicam a
intensidade do campo elétrico na região da interface entre metal/vidro evidenciando
ressonâncias com os SPP´s formados.
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(a)

(b)

Figura 10 -

(a) Imagem de microscopia eletrônica de varredura de um filme metálico de prata de 200nm de
espessura depositado sobre vidro. As ranhuras de 20m de comprimento, espessura de 50nm e
espassamento de 400nm foram fabricadas pela técnica de litografia por feixe de íons. (b)
simulação numérica da região indicada em (a) usando o software LUMERICAL.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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4

INTERAÇÃO DE PLASMON POLARITONS DE SUPERFÍCIE COM
AGLOMERADOS DE MOLÉCULAS DE dsDNA
Neste capítulo faremos uma breve descrição dos mecanismos de interação de um

fluoróforo quando este é colocado na presença de uma nanoestrutura metálica. Como vimos
no capítulo anterior a nanoestrutura metálica gera plasmon-poláritons de superfície em
determinados comprimentos de onda possibilitando assim novos mecanismos de transferência
de energia entre a macromolécula e o meio e vice-versa. Neste caso o meio é considerado na
presença de plasmons-poláritons SPP´s. Nesta direção surgiram nos últimos cinco anos
estudos sobre a interação nanopartículas e estruturas metálicas com fluoróforos que revelaram
uma série de efeitos, tais como, o aumento das taxas de fluorescência através da transferência
ressonante de energia (Transfer of fluorescence resonance energy FRET) e emissão direcional
em superfícies metálicas planas, abordagem esta que será utilizada nos capítulos 5 e 6. Esses
feitos resultaram em uma nova geração de metodologias para nanofabricação de sondas e
dispositivos para o uso de fluorescência em biociências. (28,43-48,79-86) Para fornecer uma
visão geral das interações do fluoróforo com o metal serão apresentados a seguir os aspectos
gerais de como ocorre a interação entre o fluoróforo e estrutura plasmônica.

4.2 Transferência de energia por ressonância de fluorescência
A microscopia confocal de fluorescência clássica atualmente depende da emissão
espontânea de fótons ocorrendo quase isotropicamente em todas as direções. Uma vez que a
emissão é principalmente isotrópica, os espectros observáveis geralmente não dependem da
direção de observação e da ótica de coleta para as medições. A informação sobre a amostra é
obtida principalmente de mudanças nas taxas de decaimento não radiativas knr, como colisões
de fluoróforos com mecanismos de dissipação kq e/ou transferência de energia de ressonância
de fluorescência kT (Transfer of Fluorescence Resonance Energy FRET). Alterações em kq ou
kT resultam em mudanças no tempo de vida observado do fluoróforo além da taxa de
decaimento radiativa Γ do fluoróforo. Porém as taxas de emissão espontânea de fluoróforos
são determinadas pelas suas propriedades eletrônicas e não são significativamente alteradas na
maioria das vezes. (164) As propriedades das interações do fluoróforo com o metal podem ser
entendidas a partir da figura 11.
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Figura 11 - Representação dos mecanismos de interação de um fluoróforo - diagrama Jablonski modificado.
Fonte: LAKOVICZ (46)

Nanopartículas metálicas podem interagir fortemente com a luz incidente gerando
plasmon-polaritons localizados.

Os coeficientes de extinção de nanopartículas metálicas

podem ser até 100 vezes maiores do que um fluoróforo. (33,164) O uso de fluoróforos perto
de nanopartículas de metal oferece a oportunidade de utilizar o coeficiente de extinção efetivo
maior das nanopartículas de metal. Quando exposto a luz incidente, os campos elétricos estão
concentrados em torno do colóide. Esses campos locais podem resultar em um aumento da
excitação de fluoróforos próximos dos metais, devido aos grandes coeficientes de extinção
dos colóides. Todavia existe outro efeito potencialmente mais importante: um fluoróforo de
estado excitado pode interagir com um colóide metálico próximo e criar plasmons. Os
plasmons induzidos por fluoróforos podem irradiar para o campo distante. (87,123,229). A
emissão mantém o mesmo espectro do fluoróforo, por isso o complexo fluoróforo-metal è a
princípio considerado como um emissor (nanoantena) e essa emissão possui propriedades do
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fluoróforo e do metal. O aumento na taxa de decaimento radiativo pode ser entendido a partir
das definições de rendimento quântico (Q0) e tempo de vida (τ0). O rendimento quântico e
tempo de vida de um fluoróforo são dados por:

   nr

(4.1)

 0     nr 1

(4.2)

Q

Nos experimentos clássicos de fluorescência, as mudanças nos rendimentos quânticos são
decorrentes de mudanças nas taxas de decaimento não radiativas knr que resultam de
mudanças no ambiente de um fluoróforo, coeficiente de extinção ou FRET. Os valores de Q0
e τ0 tanto aumentam quanto ambos podem diminuir. Mudanças espectrais únicas são possíveis
para fluoróforos perto de partículas metálicas ou superfícies metálicas. (43-48) Supondo que
esta taxa de decaimento radiativo perto do metal seja aumentada e seja dada por Γ + Γm,
quando Γm é a taxa adicional devido ao metal. O rendimento quântico Qm e a vida τm perto do
metal tornam-se:

Qm 

  m
  m   nr

 m    m   nr 1

(4.3)

(4.4)

A física dos fluoróforos que interagem com os metais é um tema complexo, assim não é
possível apresentar aqui uma teoria completa. Existem várias revisões clássicas que fornecem
resumos da teoria e resultados experimentais. (47, 89, 203-210) Essas teorias só consideraram
as interações eletromagnéticas do fluoróforo com a estrutura metálica.

4.2 Plasmons controlados por fluorescência

Como mostramos no item anterior o ambiente em que se encontra o fluoróforo pode
modificar de forma significativa os processos de transferência de energia entre o estado
excitado
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Os modos de ressonância de plasmon de superfície (SPR) (93-97,157) são produzidos
pela ressonância de SPP em uma interface metal-dielétrica e luz incidente polarizada que
aumenta a intensidade do campo elétrico para cerca de 20 a 100 vezes o nível do campo
incidente. (10-12,93,96,157) O campo elétrico de SPR pode ser aplicado para excitar
moléculas fluorescentes, é conhecida como espectroscopia de fluorescência de superfície de
plasmon de superfície (SPFS). (28,84-86) A fluorescência observada no SPFs também é
aumentada devido à excitação pelo campo de plasmon de superfície aprimorada (ou
melhorada). (10-12,84-86,153-155,229)
A intensidade de fluorescência emitida por cromóforos para um determinado
comprimento de onda depende da intensidade do campo de excitação óptica e probabilidade
de decaimento radiativo do estado excitado ao estado fundamental. (28) A camada é descrita
por uma função dielétrica complexa com uma parte real e uma parte imaginária (para
materiais absorventes) da espessura da camada. Este tratamento permite calcular todas as
quantidades de interesse: polaridade transmitida e intensidades refletidas, intensidades de
campo, e a polarização. (215-231)
A maioria das aplicações em plasmônica até o momento compreende a interação da luz
com as estruturas metálicas, seguido pela detecção da luz no mesmo comprimento de onda
que é refletida ou dispersa nestas estruturas. (232) Acredita-se que é possível manter algumas
das propriedades dos plasmons (como as fortes interações com a luz) com as características
espectrais da fluorescência de macromoléculas. Isso é possível porque os campos próximos
criados pelas ressonâncias de plasmons podem interagir com fluoróforos e servir como fonte
de campos locais, por exemplo, ampliando a excitação. Além disso, os fluoróforos excitados
podem interagir com o campo próximo nas estruturas plasmônicas, criando plasmons que
então irradiam luz no espaço livre. (48,232) Na figura 12 mostramos os mecanismos de
interação (diagrama de Jablonski modificado) com a presença de uma estrutura p´lasmônica
nas proximidades de um fluoróforo.
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Figura 12 - Emissão de plasmon controlada por fluorescência.
Fonte: LAKOVICZ (44)

A figura 12 representa todos os mecanismos possíveis de interação entre um fluoróforo e
o meio, incluíndo a presença de plasmons-polaritons, localizados em nanopartículas ou
mesmo em nanoestruturas metálicas (denominados de metamateriais).
Vamos abordar apenas as possíveis interações que o fluoróforo pode ter com campos
próximos gerados por plasmons-polaritons. Os fluoróforos no estado excitado podem sofrer
interações de campo próximo com a superfície metálica criando plasmons de superfície, que
por sua vez podem irradiar no campo distante (47, 63-66, 218), ou seja, a luz incidente induz
oscilações de elétrons no metal e essas oscilações atuam como dipolos que podem irradiar luz
com o mesmo espectro da fluorescência. (43-48,201-211) A indicação da cor azul na estrutura
indica a excitação. A excitação pode ser feita de forma direta através da absorção de um ou
mais fótons, caso haja a presença de nanopartículas metálicas. Estas podem absorver luz e
criar um campo local que modifica o ambiente local do fluoróforo, caso este esteja muito
próximo, modificando a taxa de absorção deste. No caso da presença de uma estrutura
metálica, o campo de radiação incidente pode gerar plasmons-poláriotns e estes transferem
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energia para a molécula nas proximidades. Para a emissão o fluoroforo pode emitir
diretamente um fóton (transição em verde) e ou transfereir energia para um modo plasmônico
presente na nanosestrutura de forma não radiativa. Todos estes processos modificam o tempo
de vida médio detectado do fluoróforo (como indicado na equação 4.4). Como veremos nos
capítulos seguintes a nanoestrutura que utilizamos sobre um filme de prata é desenhada de
forma a possuir bandas tanto para a transferência de energia na excitação do fluoróforo como
também interfereir nos processos não radiativos de emissão.
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5 METODOLOGIAS APLICADAS NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Neste capítulo faremos a descrição dos procedimentos e técnicas experimentais que
permitiram a obtenção das amostras de dsDNA e a caracterização destas através das técnicas
ópticas de absorção, fluorescência e microscopia óptica confocal de fluorescência. Em
particular a técnica de microscopia óptica confocal de fluorescência foi a técnica utilizada
para o estudo da interação de SPP´s com a solução de dsDNA, objeto principal desta
dissertação. A extração do RNA vitral foi feita pelo método manual com fenol saturado, e em
seguida a transcrição para fita simples de DNA (single strand DNA, ssDNA) e posterior
complemento para dsDNA, para sua amplificação por PCR.

5.1 Extração do RNA e amplificação do DNA por da técnica de RT-PCR

Foi utilizado o método de reação de transcriptase reversa em cadeia da polimerase
(RT-PCR do inglês Reverse Trasncriptase Polimerase Chain Reaction) para amplificar o
segmento de DNA do vírus do mosaico amarelo da abobrinha (ZYMV do inglês Zucchini
Yellow Mosaic Vírus) a partir de folhas de cucurbitáceas infectadas. Os iniciadores (primers)
de oligonucleotídeos desenhados para a RT-PCR, foram obtidos a partir do mapa genético do
vírus da planta ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). As regiões do organismo que foram
estudas estão na área de inclusão nuclear (NIb de 300 pb) dos genes da proteína de
revestimento (CP) a partir de um total produto de 1186 pb do ZYMV, que corresponde a este
segmento genético. O produto amplificado da CP de 300 pb que foi obtido do ZYMV
corresponde ao seguimento da região NIb. As amostras do vírus infectados foram fornecidas
pela Faculdade de Zootecnia da USP (ESALQ-USP) e foram incubadas por seis anos em
folhas secas, posteriormente reativadas em um viveiro de plantas. Então em seu estado
cotiledonar, foram cultivadas por quatro semanas e colhidas folhas frescas infectadas.
A partir do tratamento de cultivo do vírus, nos termos acima descritos, foi realizada a
extração das cepas virais do tecido fresco (figuras 13 a 17), a partir de trituração manual, com
fenol saturado. Todos os reagentes químicos utilizados foram de grau analítico: tampão de
fosfato Na2HPO4= 8,1 µmol/L; KH2PO4=1,2 µmol/L; tudo em pH=7,4 e 5 µL a 0,1% de
Tween® em tampão fosfato e solução salina tamponada de NaCl=138 µmol/L, KCl=2,7
µmol/L, ambos em pH=7,4. O RNA foi extraído por método manual descrito na literatura
(201) partir de tecido foliar do material infectado (100 mg) foi triturado em 1 mL de tampão
de fosfato de potássio 0,01 mol/L pH 7,5 contendo 0,5% de sulfito de sódio. O extrato foi
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centrifugado a 10.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi coletado e incubado durante 30
minutos com 0,1% de sulfato de Dodecil de sódio e 50 pg/ml de proteinase K. O sobrenadante
foi emulsionado uma vez com um volume igual de fenol saturado com Tris-HCl 0,1 M e
pH=8,0. Uma vez com um volume igual de fenol, foi adicionado clorofórmio (na proporção
1:1) e álcool n-amílico (na proporção 24:1). O RNA foi precipitado a partir da fase aquosa
pela adição de 0,1 v/v de acetato de sódio 3 mol/L, pH=5,2 e 2,5% de álcool isoamílico e
posteriormente incubado a -20°C durante um mínimo de 3 horas.

Figura 13 - Plântulas de abobrinha de moita sadias germinadas em viveiro para controle das cepas virais
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 14 - Plântulas de abobrinha de moita em fase germinativa uma semana após a contaminação com as cepas
virais. Observa-se o surgimento de “furos” na forma geométricas de mosaicos.
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 15 - Folhas doentes colhidas 21 dias após contaminação com o vírus
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 16 - Cotilédones das plântulas com visíveis sinais da infecção pelo vírus ZYMV
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 17 - Cotilédones das plântulas infectadas pelo vírus ZYMV trituradas com tampão de fosfato para
posterior extração do RNA com fenol saturado.
Fonte: Elaborada pelo autor

Os ácidos nucléicos precipitados foram centrifugados a 10.000 rpm durante 30 min a
4°C, posteriormente foram lavados em solução de etanol a 70% e secos por evaporação a 4°C.
O RNA foi então armazenado a -80°C por 50 dias, após esse período o sedimento foi resuspenso em 10 L de água destilada estéril para realização da RT-PCR.
A RT-PCR foi realizada com um kit GeneAmp RNA PCR (Perkin-Elmer Cetus,
Norwalk) para amplificar as regiões do gene NIb, de acordo com as instruções do fabricante, a
partir do RNA extraído pelo método descrito acima. O kit realiza a transcrição da fita de RNA
para uma fita dupla de DNA e posteriormente na mesma solução realiza no termociclador a
PCR. Dois primers foram construídos a partir de seqüências conservadas dos genes NIb da CP
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de ZYMV. As seqüências dos primers são apresentadas na tabela 1. Inicialmente foi realizada
a RT a 42°C durante 15 minutos utilizando 2,5 U/pL de transcriptase reversa. A mistura
reacional foi subseqüentemente desnaturada a 95°C durante 5 min e colocada a 5°C. Em
seguida nos mesmos Eppendorfs no termociclador, a PCR otimizada foi feita com pares de
iniciadores ZY-1 e ZY-3 (amostras de A-1 a A-5) e posteriormente ZY-1 e ZY-2 (Amostras
de A-6 a A-10). As condições para a PCR foram: dois minutos a 94°C seguidas de 35 ciclos
de 30 s a 94°C, 30 s a 65°C e um minuto a 72°C, seguido por dez minutos de incubação a
72°C e arrefecimento a 4°C.
Tabela 1 - Seqüência dos primers utilizados na RT-PCR

Primers

seqüência

(ZY-1)

5’-CACAATTTICCCATGAGAACCAGC-3’

(ZY-2)

5’-GCTCCATACATAGCTGAGACAGC-3’

(ZY-3)

5’-TAGGCTTGCAAACGGAGTCTAATC-3’
Fonte: Elaborada pelo autor

Após a extração e realização da RT-PCR o produto foi submetido à eletroforese em
gel de agarose, técnica padrão para separação do DNA por tamanho (por exemplo,
comprimento em pares de bases). Para a visualização foi utilizado um corante (SYBER®-safe
DNA gel) com capacidade para marcar moléculas de até 1 Kb. A eletroforese utiliza um
campo elétrico para mover o DNA carregado negativamente através de uma matriz de gel de
agarose em direção a eletrodo positivo. Os fragmentos de DNA menores migram através do
gel mais rapidamente do que os maiores. Assim pode se determinar o comprimento
aproximado de um fragmento de DNA comparando-o com um padrão, em pb, ou em peso
(kDa). Os dados de peso molecular das moléuclas de ds DNA em determinadas regiões do
mapa genético do organismo são obtidos no do banco internacional de dados genômicos
NCBI (do inglês National Center for Biotechnology Information- NCBI) desponível em:
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).
No caso do fragmento do ZYMV, foi utilizado uma seqüência de 300 pb, como
descrito acima da região do NIb. O produto final da RT-PCR foi quantificado utilizando um
NANODROP®, obtendo-se um rendimento médio perto de 1482 ng/µL. A figura 18 apresenta
o resultado da eletroforese da RT-PCR com a amostra de DNA final de 300 pb nos
Eppendorfs de 100 μL obtidos da concentração final das medidas no NANODROP®. A
Eletroforese detecta opticamente as moléculas de DNA marcadas e excitadas com um
comprimento de onda de 450 nm, apresentando fluorescência em torno de 560 nm.
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A tabela 2 apresenta as medidas obtidas no NANODROP® para as dez amostras
resultantes do processo de amplificação descritas como amostras de 1 a 10 (A-1 à A-10)
conforme ilustradas no produto final da RT-PCR referidas na figura 18.
Tabela 2 - Medidas das concentrações em massa (ng/μL) e relação de absorção em fração A260/280 para as dez
amostras obtidas no produto final da amplificação por RT-PCR.

Conc.
A280
A260
A260/280
A260/230

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
1483,4 1478,4 1478,8 1495,1 1285,4 2304,4 1634,6 1543,3 1390,2 1517,6
44,951 44,799 44,691 45,302 38,951 69,830 49,857 46,412 42,127 45,989
27,593 26,747 27,296 27,430 23,349 40,116 28,074 27,379 24,143 25,993
1,63
1,64
1,63
1,75
1,67
1,74
1,76
1,74
1,74
1,77
1,41
1,51
1,43
1,46
1,46
1,69
1,62
1,46
1,45
1,63
Fonte: Elaborada pelo autor

Em seguida na tabela 3 apresentamos os resultados da quantificação com o
NANODROP® para diluições da amostra A-3 (D-1 à D-4), e uma diluição para amostra A-5
(D-1). Nesta tabela pode-se verificar também a fração A260/280 para ambas as amostras e
diluições.

Figura 18 - Imagem obtida da Eletroforese em gel de agarose. As bandas indicadas na parte superior são derivadas

da combinação dos pares de primers 1 e 3. As bandas na parte inferior são derivadas da combinação
dos primers 1 e 2. A escala em kDa foi obtida com a calibração feita com o Marcador (M)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 3 - Medidas das concentrações em massa (ng/μL) e razão A260/280 para as diluições das amostras 3 (D-1 à
D-4), 5 (D-1), e 2 (D-1) obtidas do produto final da amplificação por RT-PCR, nessa tabela foram
obtidas as concentrações em massa e o grau de pureza das concentrações iniciais reportadas na tabela
2, diluídas no fator 2.

D-1 (A-3)

D-2 (A-3)

D-3 (A-3)

D-4 (A-3)

D-1 (A-5)

D-1 (A-2)

Conc.

50,30

17,80

8,10

5,00

237,00

222,00

A280

1,00

1,00

0,36

0,10

4,74

4,68

A260

0,59

0,38

0,34

0,06

2,74

2,80

A260/280

1,69

1,70

1,86

1,65

1,73

1,71

Fonte: Elaborada pelo autor

O valor de A260/280 indicado nas tabelas anteriores, correspondente à razão entre a
absorção em 260 e 280 nm, o que corresponde ao máximo de absorção para moléculas de
DNA e de proteínas respectivamente. Esta razão permite quantificar a pureza das amostras
quanto ao material genético. Para a razão média obtida de 1,71 permite-nos inferir que as
amostras obtidas pela metodologia apresentada têm em média 85% de pureza para moléculas
de dsDNA.

5.2 Caracterização Óptica das amostras de dsDNA: Absorção e Fluorescência

O objetivo do trabalho é o estudo da interação óptica entre moléculas de dsDNA com
SPP´s confinados em nanoestruturas fabricadas em filmas metálicos. Numa etapa anterior ao
estudo realizamos uma caracterização prévia da atividade óptica das soluções que foram
obtidas a partir das técnicas de absorção e fluorescência. A quantificação obtida pelo
NANODROP® é basicamente uma medida de absorção óptica, que permite quantificar a
pureza da solução e identificar a presença de proteína. A figura 19 apresenta um exemplo de
resultado da quantificação em massa no NANODROP, cuja curva reportada correponde a uma
cocentração de 237 ng/μL.
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Figura 19 - Cópia da tela do NANODROP® para a solução D1 que representa basicamente a absorção da solução
padronizada para uma gota de solução de aproximadamente 1μL.
Fonte: Elaborada pelo autor

Como quantificação inicial e rápida esta técnica é muito útil, porém não tem muita
sensibilidade para regiões onde a absorção é pequena (abaixo de 0,01). É importante
determinar e quantificar o espalhamento da luz na região do UV, já que para medidas com o
microscópio confocal, este efeito é considerável para a resolução final da imagem. Para a
realização de medidas de absorção mais precisas utilizamos um espectrômetro Varian-Cary
UV-VIS 50 BIO. As curvas de absorção para as quatro diluições para amostra 3 (A3 de D-1 à
D4, vide tabela 3) estão apresentadas na figura 20 (a) e são típicos da absorção de soluções de
alta pureza de DNA e estão plenamente de acordo com os resultados obtidos anteriormente.
O espectro apresentado na figura 20 (b) apresenta com detalhes a curva de absorção da
amostra com 50 ng/L. Entre 350 e 500nm é possível verificar a influência da contribuição do
espalhamento no espectro de absorção (curva tracejada).
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Figura 20 - Curvas de absorbância da amostra 3 para várias diluições (D-1 a D4). (b) apresenta o detalhe da
absorbância da diluição de 50 ng/mL (D-1) em escala logaritmica, com uma longa extensão que
ultrapassa 500nm.
Fonte: Elaborada pelo autor

Mesmo pequena a absorção da molécula pode ser mensurada na região de 400nm,
comprimento de onda que será utilizado para a caracterização microscópica da solução na
presença de SPP´s.
Na seqüência foram realizadas medidas de fluorescência com fluorímetro Shimadzu
RF-5301PC. Para o estudo da emissão, das mesmas soluções que foram utilizadas nas
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medidas de absorção, as amostras foram excitadas em 260nm e os espectros de emissão
obtidos entre 265 e 700nm e são representados na figura 21. Nos espectros da figura 21 (a)
observa-se a atividade óptica de emissão detectável pelo instrumento entre 270 e 400nm.
Acima de 500nm observam-se a segunda ordem da difração da excitação (em torno de 520
nm) e a segunda ordem da fluorescência entre 550 e 700nm. No espectro da figura 21 (b)
apresentamos com detalhes a região entre 400 e 500nm, onde se observa a fraca atividade
óptica, como já era esperado para soluções puras de dsDNA.

Figura 21 - (a) Curvas de fluorescência com excitação em 260nm para as diluições da amostra 3. (b) Detalhes da
fluorescência entre 400 e 500nm
Fonte: Elaborada pelo autor
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Para a detecção de soluções não marcadas de dsDNA é necessário realização análises
nas regiões do UVC (320-400nm) e UVB (280-320nm) usando excitação no UVA (<280nm).
O uso de marcadores é necessário, como já mencionamos anteriormente para tornar a
detecção no visível (em torno de 550nm).

5.3 Microscopia Óptica Confocal de Fluorescência

Para a caracterização da fluorescência em micro-escala utilizamos um microscópio
óptico confocal Zeiss LSM 780 (vide figura 22) com resolução espacial em torno de 300 nm.
Utilizados para a excitação das soluções os lasers de 405nm (com potencia nominal fixada em
6mW para todas os estudos realizados) e o laser Chameleon COHRENT para excitação com
dois fótons (com a potencia nominal fixada em 10mW para todos os estudos realizados). Em
todos os estudos realizados utilizamos a objetiva de 20x e o ganho da detecção foi mantido o
mesmo em todas as imagens. As imagens foram sempre obtidas sobre um filme de Prata de
200nm de espessura depositado sobre um vidro Borofloat 33 - Schott, sem atividade óptica
nas regiões espectrais estudadas. Uma gota de 1 L de solução é depositada sobre o filme e as
imagens são obtidas com a solução líquida. A solução permanece líquida por um período de
aproximadamente 1 hora.

Figura 22 - Microscópio confocal Zeiss LSM 800 utilizado no estudo instalado no Instituto de Física de São
Carlos - USP
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 23 - Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da solução D1(A-5) com concentração de 237 ng/µL para diferentes comprimentos de onda e depositada sobre
um filme de prata de 200nm de espessura. (a) excitação com um fóton - laser de 405 nm (b)
excitação com dois fótons – laser em 760 nm (c) excitação com dois fótons - laser em 800 nm (d)
excitação com dois fótons - laser em 850nm.
Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura 23 são apresentadas imagens espectrais obtidas com o microscópio confocal
na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da solução D-1(A-5) com
concentração de 237 ng/µL para diferentes comprimentos de onda depositada sobre um filme
de prata de 200nm de espessura. A excitação na região de 400nm (3 eV) pode ser feita tanto
pela absorção de um fóton quanto pela absorção simultânea de dois fótons. A espectroscopia
de dois fótons é muito utilizada para soluções com moléculas orgânicas pelo fato de que neste
comprimento de onda o espalhamento de luz é praticamente nulo o que aumenta
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consideravelmente a resolução espacial da imagem, como podemos perceber pelas imagens
(b), (c) e (d), onde percebemos na borda, devido à espessura da camada de solução, franjas de
interferência. Além disto, como já discutido no capítulo 2, a excitação somente ocorre no
ponto focal do laser devido à intensidade necessária para a excitação com dois fótons. Em
nosso trabalho a excitação com dois fótons é utilizada, para além de fazer a excitação das
moléculas, gerar os SPP´s nas nanoestruturas que são fabricadas sobre os filmes metálicos. As
nanoestruturas são projetadas para que tenham ressonâncias nesta região, tanto na região de
800nm (excitação) como na região de deteção (450-600nm). Abaixo de 450nm há a excitação
de plasmons de "bulk" para a Prata.

Figura 24 - Decomposição espectral das regiões indicadas na figura 23 pelo circulo branco.
Fonte: Elaborada pelo autor

Na figura 24 apresentamos a decomposição espectral da região das imagens da figura
23 indicadas com um círculo branco. A eficiência da excitação é máxima para os
cumprimentos de onda de 405 nm (3,06eV) e 760 nm (1,63 eV : 2x = 3,26eV). Para a
excitação em 850 nm (1,45 eV: 2x = 2,9 eV) a eficiência da emissão é muito pequena, ou seja,
a energia resultante pela absorção dos dois fótons já não é suficiente para a excitação da
molécula. Observa-se para a excitação com o laser de 405 nm que a curva de fluorescência
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tem um comportamento muito similar ao observado nos gráficos na figura 20. Já para a
excitação com dois fótons pode se observar componentes espectrais na região de 560nm. Para
a amostra utilizada (concentração de 237 ng/µL) as moléculas estão mais próximas uma das
outras o que ocasiona a formação de agregados devido à interação dipolar entre estas. Com a
formação destes agregados há transferência de energia entre moléculas vizinhas, fazendo com
que a recombinação ocorra já no fundo do estado singleto excitado. A verificação deste efeito
pode ser observada nas imagens da figura 25, realizada com a amostra com 1478 ng/µL.

Figura 25 - Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da solução A3
com concentração com concentração de 1478 ng/µL para diferentes comprimentos de onda de
excitação depositada sobre um filme de prata de 200nm de espessura. (a) um fóton - laser de 405 nm
(b) com dois fótons laser em 800 nm
Fonte: Elaborada pelo autor

A decomposição espectral das imagens da figura 25 (espectros representados na figura
26) mostra claramente a definição da emissão em torno de 560 nm, com a excitação com dois
fótons. Na imagem espectral com dois fótons é possível diferenciar os aglomerados (pequenos
pontos em verde com tamanho da ordem de 300nm na superfície do filme metálico). Na
figura 27 mostramos as imagens espectrais e a decomposição para uma solução diluída a 8
ng/µL, mostrando a baixa eficiência de excitação com dois fótons e o desaparecimento da
emissão atribuída a transferência de energia entre os aglomerados de moléculas de dsDNA. A
alta concentração de macromoléculas de dsDNA favorece a interação entre estas e a formação
de aglomerados e a transferência de energia para estados de mais baixa energia, posterior a
recombinação. Os resultados sugerem que estes estados são mais facilmente acessados com o
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uso de excitação por dois fótons ao invés da excitação direta com um fóton. Como veremos
no capítulo seguinte a formação destes aglomerados faz com que o tempo de vida médio de
macromoléculas livres de dsDNA apresentem um decréscimo considerável do que é esperado.
Outra evidência do uso da excitação com dois fótons é a sua baixa eficiência para soluções
com baixas concentrações de dsDNA, como mostramos nos resultados apresentados na figura
27.
Mesmo sem a utilização de marcadores o microscópio confocal tem sensibilidade para
detectar a fluorescência da amostra acima de 450nm (estados de mais baixa energia do
primeiro estado singleto excitado). A transferência de energia entre moléculas próximas é
mais pronunciada para a excitação com dois fótons muito provavelmente devido à intensidade
do laser no infravermelho que opera no modo pulsado.

Figura 26 - Decomposição espectral das regiões indicadas na figura 25 pelo circulo branco.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 27 -

Imagens espectrais obtidas na mesma região limítrofe (borda) de uma gota com 1 µL da solução
3(A3) com concentração de 8 ng/µL para diferentes comprimentos de onda de excitação
depositada sobre um filme de prata de 200nm de espessura (a) excitação com um fóton - laser de
405 nm (b) com dois fótons laser em 800 nm; (c) Decomposição espectral das regiões indicadas
pelo circulo branco em (a) e (b)
Fonte: Elaborada pelo autor
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6 INTERAÇÃO DE PLASMON-POLARITONS COM MOLÉCULAS DE dsDNA

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos do estudo da
interação de SPP´s com moléculas de dsDNA obtidas e caracterizadas com a metodologia
descrita no capítulo anterior.
Para estudar a interação dos SPP´s com as moléculas foram utilizadas nanoestruturas
planares fabricadas sobre um filme de prata cuja descrição esta no primeiro tópico deste
capítulo. Nos dois tópicos seguintes deste capítulo fizemos um estudo com o microscópio
confocal utilizando a seguinte metodologia: ETAPA 1 - imagens espectrais ou de tempo de
vida (com um e dois fótons) são realizadas na nanoestrutura plasmônica sem nenhuma
solução (identificamos estas como interface Prata/Ar); ETAPA 2 - imagens espectrais ou de
tempo de vida (com um e dois fótons) são realizadas na nanoestrutura plasmônica com 1 L
de água deionizada depositada sobre a região onde se encontra a nanoestrutura (identificamos
estas como interface Prata/H2O); ETAPA 3 - Após a secagem completa da água deionizada
(etapa 2) uma gota com 1 L com solução de dsDNA é colocada na mesma região para a
realização de imagens espectrais e de tempo de vida (identificamos esta como interface
Prata/H2O+solução).

6.1 Nanoestruturas Plasmônicas

Para o estudo da interação de plasmon-polaritons com moléculas de dsDNA foram
utilizadas nanoestruturas metálicas fabricadas sobre um filme de prata de 200nm depositado
sobre um vidro Borofloat 33 (índice de refração em torno de 1,45 na região de estudo de 450 a
850nm). As nanoestruturas foram fabricadas com a técnica de litografia por feixe de íons
(106), utilizado um microscópio modelo FEI Quanta 3D 200i, e que consistem de arranjos
concêntricos de anéis com diâmetros de até 20 µm, de largura 50nm e separados por 400nm.
Na figura 28 (a) e (b) são mostradas imagens de microscopia eletrônica de varredura da
estrutura utilizada. Antes da realização das etapas descritas no início, a nanoestrutura é
caracterizada previamente usando um microscópio óptico (Olympus BX 61W1), onde é
observada as características desta em campo escuro. Para atuar como uma estrutura
plasmônica é necessária que esta apresente transmissão de luz (transmissão de luz
extraordinária) e efeito da polarização na transmissão. Nas figuras 28 (c) e (d) não há
transmissão de luz quando a polarização é paralela (modo transversal elétrico) à fenda.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 28 -

Imagens de MEV da nanoestrutura plasmônica (a) e (b). As imagens mostradas em (c) e (d) são
imagens de campo escuro da nanoestrutura plasmônica (transmissão óptica extraordinária) com:
(c) polarização horizontal, em (d) polarização vertical.
Fonte: Elaborada pelo autor

Esta estrutura em particular foi escolhida porque simulações indicam que há um pico
de transmissão extraordinária na região da excitação por dois fótons (entre 760 e 850nm)
como demonstram simulações realizadas (116). Na figura 29 mostramos os espectros de
transmissão óptica extraordinária da nanoestrutura plasmônica obtidos a partir do software
LUMERICAL. As simulações foram realizadas com as interfaces Prata/Ar e Prata/H 2O para
quantificar a influência da mudança de meio (índice de refração ar=1 e água=1,33) na geração
de SPP´s. O formato da curva de transmissão permanece praticamente o mesmo com o
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aumento da banda entre 400-550nm e um pequeno deslocamento da trasmissão no
infravermelho próximo.

(a)

(b)

Figura 29 - Espectro da transmissão óptica extraordinária obtida através do programa Lumerical para a estrutura
da utilizada no estudo.
Fonte: Elaborada pelo autor

Nas regiões onde há transmissão óptica extraordinária o campo eletromagnético,
polarizado perpendicularmente às fendas, é capaz de gerar SPP´s. As estruturas circulares
além de apresentarem modos nas regiões de interesse (na excitação - 800nm - como na
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recombinação - 450 a 550nm) e com a vantagem que não depende de uma direção
preferencial de polarização. Observe que para comprimentos de onda nas proximidades de
400 nm não há a geração de plasmons na estrutura.

6.2 Comportamento espectral da fluorescência na região da estrutura plasmônica

Quando iluminada pelo laser de excitação com dois fótons SPP´s são formados na
nanoestrutura e podem interagir com as macromoléculas que estão nas proximidades da
superfície até distâncias em torno de 300 nm (extensão do campo evanescente). Os
mecanismos prováveis se baseiam em processos de excitação das moléculas pelos SPP´s que
podem decair em outros SPP´s (independentes dos SPP´s de excitação). Este novo canal de
decaimento faz com que haja um decréscimo no tempo de vida e conseqüente aumento na
intensidade de fluorescência. Quanto mais próxima da superfície rstiver a macromolécula
maior o acoplamento desta com os modos de SPP´s, o que observamos como “acoplamento
plasmon-fluorescente”. Pois os efeitos plasmônicos se acoplam com a fluorescência das
macromoléculas, gerando uma irradiação resultante dessse acoplamento. O estudo da
interação com os SPP´s foi realizado seguindo as etapas indicadas no início deste capítulo. A
imagem com a excitação de um fóton foi feita com o laser de 405 nm e com dois fótons nos
comprimento de onda de 760nm, 800nm e 850nm. Os resultados do estudo foram realizados
com a solução D-1(A-5) com 237 ng/L por ser uma concentração em que ainda há moléculas
de dsDNA livres e também com aglomerados.
Na figura 30 (a-c) são apresentadas as imagens espectrais para excitação com um
fóton (laser em 405 nm) e com dois fótons (laser em 760, 800 e 850 nm). Na figura 31
mostramos a dependência espectral (coletada na região da nanoestrutura) respectivamente das
imagens da figura 30.
Na figura 30 são apresentadas as imagens para a interface Prata/Ar. Para a excitação
com um fóton o que é observado corresponde basicamente ao espalhamento da luz do laser
sobre a nanoestrutura. Para as excitações com dois fótons (760, 800 e 850 nm) foi observada
uma luminescência natural da estrutura, que segue a polarização original do laser (horizontal)
e cujo espectro se estende por toda a região de detecção do microscópio (400 a 700nm). A
luminescência de uma estrutura plasmônica é um fenômeno que ainda não foi reportado na
literatura e foi observado inicialmente por Silva (9). Uma possível explicação para o
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fenômeno responsável por esta luminescência é a excitação de elétrons da banda de Valência
(d) da prata para a banda de condução (sp). A excitação eletrônica decai então num SPP na
nanoestrutura que acaba gerando fótons detectados pelo microscópio. A transição entre
elétrons na banda 3d para 4s são permitidas somente para absorção de dois fótons o que
explica a não observação com a excitação por um fóton. Os pontos em cor vermelha nas
estruturas são provavelmente plasmons localizados nas pequenas imperfeições que são
geradas na estrutura durante o processo de fabricação através de litografia por feixe e íons. Os
espectros ópticos com excitação com dois fótons são praticamente os mesmos para todos os
comprimentos de onda utilizados. Para a excitação com 760 nm o corte acima de 650 nm (no
espectro (figura 31) é devido ao filtro necessário para o bloqueio da luz proveniente do laser).

Figura 30 - Imagens espectrais da nanoestrutura plasmônica com diferentes comprimentos de onda de excitação
para a interface Prata/Ar (a) excitação com um fóton em 405nm, (b) excitação com dois fótons em
760nm, (c) excitação com dois fótons em 800nm e (d) excitação com dois fótons de 850nm.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Após a obtenção das imagens para a interface Prata/Ar uma gota de 1 L com solução
de dsDNA é depositada sobre a região da nanoestrutura e novas imagens foram realizadas
com os mesmos parâmetros e estão indicadas na figura 28 (representadas na figura 32). O
foco do laser de excitação é feito na superfície do filme. Como sempre foi utilizada a objetiva
de 20x a altura da gota não chega a ficar em contato com a lente, fato este que pode causar
perda na intensidade que incide na nanoestrutura e também na intensidade coletada. Com uma
simples inspeção visual na figura 32, é possível verificar a mudança com relação às imagens
realizadas sem a presença da solução (da figura 30). A polarização característica da estrutura
plasmônica é mantida, evidenciado que o laser de excitação para dois fótons continua gerando
SPP´s.

Figura 31 - Decomposição espectral das imagens na região das nanoestruturas plasmônicas da figura 30.
Fonte: Elaborada pelo autor

A imagem para um fóton, como era de se esperar, tem pouca nitidez devido ao
espalhamento do laser ultravioleta. É possível notar também, para a excitação com dois
fótons, que fora da região das nanoestruturas há um sinal pequeno sinal devido a interação
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direta do laser com as moléculas nas proximidades, muito menor em comparação com a
luminescência observada na nanoestrutura. Os espectros da figura 31 representam a
decomposição espectral das imagens na região da nanoestrutura. Para a excitação com um
fóton o sinal observado é basicamente devido ao espalhamento do laser. Para a excitação com
dois fótons é observado nos gráficos um incremento substancial de intensidade para
componentes espectrais de menor comprimento de onda (<550 nm), mostrando a ação direta
da interação do SPP´s com as moléculas de dsDNA. Para o laser de excitação em 850 nm a
intensidade do sinal é mais que 10 vezes menor que as excitações com 760 e 800nm. Isto não
acontece para a interface Prata/Ar (figura 30), sendo mais uma evidência direta da interação
dos SPP´s com o dsDNA já que como mostramos no capítulo anterior, para comprimentos
maiores que 850 nm a energia somada dos dois fótons tem pouca eficiência na excitação das
macromoléculas. Para componentes espectrais acima de 475 nm há uma queda no sinal, que
pode ser também uma evidência detecção de aglomerados a partir da estrutura plasmônica.
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Figura 32 - Imagens espectrais da nanoestrutura plasmônica com diferentes comprimentos de onda de excitação
para a interface Prata/H2O+solução (solução utilizada foi a de concentração D-1(A-5) com 237
ng/L. (a) excitação com um fóton em 405nm, (b) excitação com dois fótons em 760nm, (c)
excitação com dois fótons em 800nm e (d) excitação com dois fótons de 850nm.
Fonte: Elaborada pelo autor

Considerando as excitações em 760 e 800 nm a razão entre os sinais na região da
nanoestrutura e fora desta é cerca de duas ordens de grandeza maior, ou seja, um incremento
na intensidade de 100 vezes devido a presença dos SPP´s. Outra características para estas duas
excitações é o fato das imagens não evidenciarem tanto a presença das imperfeições de
fabricação como nas imagens com a mesma excitação da figura 32. Esta é outra evidência da
presença de moléculas nas proximidades da superfície da nanoestrutura.
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Figura 33 - Decomposição espectral das imagens na região das nanoestruturas plasmônicas da figura 32.
Fonte: Elaborada pelo autor

A quantificação da influência da água nas propriedades das imagens obtidas no estudo
foi realizada seguindo o mesmo procedimento. Na figura 34 são apresentamos os resultados
deste estudo para a excitação com o comprimento de onda de 800 nm. Como observado
através das simulações (figura 29) a presença da água tem uma pequena influência na curva
de transmissão extraordinária, com um incremento de componentes espectrais na região entre
400 e 550 nm. A imagem da nanoestrutura com a água (figura 34 b) apresenta componentes
de comprimento de onda nesta região quando comparadas com a imagem na interface Prata/ar
(figura 34 (a)). Na sequência a figura 35 mostra a decomposição espectral das imagens da
figura 34. Os processos de geração de luminescência pela própria estrutura devido à absorção
de dois fótons (ou dois plasmons como aqui foi proposto) pelo metal é um processo novo e
ainda não estudado na literatura e merece um estudo mais aprofundado para determinar a sua
real contribuição no incremento da luminescência observado para as moléculas de dsDNA.
Pela própria natureza dos processos estes são independentes e neste caso a luminescência da
estrutura pode ser considerada como um "background" natural do sinal detectado na presença
de macromoléculas.
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Figura 34 - Imagem espectral da amostra com diluição de 230ng/µL, usando laser de 800n, em (a) interface prata
com ar, em (b) interface prata com água, em (c) interface prata com amostra de dsDNA, D-1 de
237ng/µ L)
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 35 - Deconvolução espectral da amostra 2 diluição de 237ng/µL ( figura 34 anterior), usando laser de
800n, interface prata com ar, interface prata com água, e interface prata com amostra de dsDNA na
água.
Fonte: Elaborada pelo autor

6.3 Decaimento temporal da fluorescência do dsDNA na presença de PlasmonsPolaritons

O estudo do tempo de vida de emissão visa corroborar a influência dos SPPs, como
observado no acréscimo da luminescência na presença da nanoestrutura, devido ao
decréscimo do tempo de vida associado, característico da interação entre o SPP e o fluoróforo.
O efeito plasmônico nas moléculas diminui o tempo de vida do estado excitado, aumentando
assim a intensidade de fluorescência, ou seja, uma estrutura plasmônica diminui o tempo de
vida detectado da molécula de DNA e em conseqüência aumenta a resposta de luminescência.
Os tempos de decaimento obtidos para o DNA sobre as nanofendas circulares de prata são
menores do que os tempos de decaimento obtidos para o DNA depositado na superfície sem a
nanoestrutura. O microscópio confocal permite fazer a aquisição do tempo de vida radiativo
da fluorescência (e imagens pela técnica de FLIM - Fluorescence Lifetime Image Mapping),
em até duas faixas espectrais filtradas com resolução temporal em torno de 50 ps. As faixas
espectrais escolhidas para o estudo são as indicadas no espectro da figura 36 (450nm ±20nm,
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e 550nm ±20nm). A figura 36 apresenta um espectro da imagem na região demarcada pelo
circulo branco, para a emissão das duas bandas, uma em 450nm nos canais 1 e 2
respectivamente. Nesta solução observa-se a formação de aglomerados, porém ainda há
moléculas livres.

Figura 36 - Espectro da solução D-1 (237 ng/µL), usando excitação com dois fótons - laser em 800nm, obtido da
imagem espectral indicada no canto do espectro. As regiões em azul (450nm - canal 1) e verde
(550nm - canal 2) indicam as regiões utilizadas para a coleta da imagem de tempo de vida.
Fonte: Elaborada pelo autor

As imagens de tempo de vida médio (FLIM) da mesma região espectral da figura 36
estão indicadas na figura 37 para os canais 1 e 2. É possível observar uma distribuição de
tempos de vida radiativo de 50 ps até tempos que chegam a 9 ns. A taxa de emissão de
fluorescência para macromoléculas de dsDNA é da ordem de 10−8 s−1, ou seja, tempos de vida
radiativos em torno de 10 ns (43) o que está de acordo com o observado. O surgimento de
tempos menores está relacionado com a formação de aglomerados e a migração da excitação
(relaxação não radiativa) para estados de mais baixa energia pela troca ressonante entre
moléculas próximas, fazendo com que haja um canal adicional relaxação não radiativas. Não
é nosso objetivo aprofundar nesta direção e sim observar a emissão das macromoléculas na
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solução D-1 como referencia para a verificação do comportamento na região da nanoestrutura
plasmônica.

(c)

Figura 37 - Imagens de tempo de vida médio da mesma região indicada na imagem espectral da figura 36. (a)
Imagem de tempo de vida médio (FLIM) para o canal 1. (b) Imagem de tempo de vida médio
(FLIM)
para o canal 2. (c) Distribuição de tempos de vida médio das imagens (a) e (b).
Fonte: Elaborada pelo autor

O estudo do tempo de vida na região da nanoestrutura plasmônica foi obtido após a
realização das imagens pela técnica FLIM indicadas na figura 38 (quanto mais azul mais
rápido o tempo de vida médio observado) e de acordo com a metodologia descrita no início
deste capítulo. Na nanoestrutura o tempo de vida de fluorescência do dsDNA é menor devido
a interação do DNA com os SPP´s, ou seja, o surgimento de um novo canal não radiativo. A
molécula pode emitir um plasmon ou um fóton, quando excitada. Grande parte da energia da
molécula vai para excitação do plasmon na nanoestrutura, ocasionando um decrescimento do
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tempo de vida. Apenas as moléculas que decaem radiativamente, fazendo com que o tempo de
vida diminua.

Figura 38 - Imagem de tempo de vida (FLIM) da estrutura plasmônica. (a) e (b) para a interface Prata/ar; (c) e
(d) para a interface Prata/H2O; e (e) e (f) para a interface Prata/H2O+dsDNA (amostra D-1).
Fonte: Elaborada pelo autor
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Na figura 38 são apresentadas as imagens de tempo de vida médio (FLIM) na região
da nanoestrutura para as três interfaces. É notável o decréscimo do tempo de vida para as
regiões espectrais correspondente aos canais 1 e 2 quando comparamos com a distribuição de
tempos de vida da mesma amostra na região sem estrutura (figura 37). O incremento na
intensidade da fluorescência nas regiões espectrais 1 e 2 (vide figuras 34 e 35) está em acordo
com o decréscimo observado no tempo de vida. Quando comparado com o tempo de vida da
solução, mostrado no gráfico da figura 38 (e) e (f), o decréscimo na distribuição de tempos é
muito significativo em ambos os canais. Diferente do comportamento espectral os resultados
para as interfaces Prata/Ar e Prata/H2O são similares o que corrobora a conclusão anterior de
que o água apenas modifica a posição da ressonância plasmônica da nanoestrutura. Porém de
acordo com o modelo proposto para a luminescência da estrutura plasmônica a radiação
incidente (800nm) gera um plasmon na estrutura que é absorvido em parte pelo metal
decaindo novamente em plasmon na estrutura e que cuja energia é novamente reemitida em
luz e coletada pela objetiva. Este plasmon pode ser absorvido pelas moléculas na proximidade
também. Os tempos relativos a este processo devem ser da ordem de algumas dezenas de ps.
Os tempos registrados no canal 2 são da ordem de 300 ps, porém no canal 1 estes são em
torno de 840 ps, ambos maiores que os tempos com a solução com DNA que são no canal 1
de 320 ps e no canal 2 de 160 ps (próximo a resolução temporal do sistema). Os plasmons
gerados pelo decaimento da excitação no metal e na macromolécula não devem ter nenhum
tipo de correlação porque são processos independentes.
Ambos os resultados observados na análise espectral e temporal indicam que o DNA
interage com plasmons gerados na nanoestrutura na excitação com dois fótons, ou seja, o
acrécimo na intensidade de luminescência e o decréscimo no tempo de vida.
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(a)

(b)

Figura 39 - Distribuição de tempo de vida médio para as imagens da figura 38. (a) canal 1 as três interfaces, (b)
canal 2 para as três interfaces.
Fonte: Elaborada pelo autor
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7 CONCLUSÕES

A proposta inicial do trabalho foi a de estudar a influência de plasmons-poláritons de
superfície localizados em nanoestruturas metálicas na fluorescência de molélulas de DNA
sem a utilização de marcadores. Como mostramos no capítulo 5 a intensidade de emissão de
moléculas de DNA é significativa na região do UVB (300 nm) e pouco signiticativa para a
região visível (550nm), fazendo com que o desenvimento de biossensores baseados na
fluorescência seja ainda pouco desenvolvido sem a marcação prévia da molécula com
fluoróforos que se ligam a esta e com emissão na região visível.
Nossa abordagem consistiu em utilizar uma nanostrutura fabricada sobre um filme de
prata, que já foi estudada e caracterizada em trabalhos anteriores (9, 118), para aumentar a
eficiência da emissão devido à interação de plasmon confinados na nanoestrutura com
moléculas na proximidade. Os efeitos dos campos plasmônicos sobre a molécula são
significativos e foram observados pela diminuição do tempo de vida e o aumento da
fluorescência a partir da excitação com dois fótons, metodologia ainda pouco estudada na
literatura. Com radiação em 405 nm as moléculas excitadas podem emitir fótons e plasmons,
porém neste comprimento de onda a nanoestrutura não gera, ou seja, a excitação é puramente
fotônica, porém o decaimento por ser não radiativo através da geração de plasmons,
observado-se um quenching na intensidade de luminescência. Já para a excitação com dois
fótons (800nm) o campo eletromagnético do laser gera plasmons-polaritons de superfíce na
nanoestrutura parte absorvidos pelo próprio metal e parte responsável pelo processo de
absorção de dois fótons ("plasmons"), sendo que o processo de decaimento segue o mesmo
canal que o da excitação com um fóton.
O fato de o metal absorver energia e luminescer na região da estrutura plasmônica, na
região da emissão do DNA, é um resultado que merece ser mais explorado e caracterizado.
Talvez se forem utilizados outros tipos de metal este efeito possa vir a ser menos intenso na
região de interesse. O Ouro não é um bom canditado porque o plasmon de bulk é na região
onde o DNA tem sua atividade óptica no visível (520nm). A prata que foi utilizada é uma boa
candidata, mas como vimos apresenta uma forte luminescência na região de interesse. O
alumínio pode ser uma opção para uso em biossensores para DNA já que tem uma estrutura
de banda diferente da de metais nobres e seu plasmon de bulk é acima de 5 eV.
Em resumo a proposta inicial do trabalho foi realizada sendo observando o aumento da
intensidade de luminescência e decréscimo do tempo de vida de transições ópticas de
moléculas de DNA na presença de plasmon-polaritons de superfície gerados em filmes
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metáicos nanoestruturados denominados na literatura como metamateriais, diferente da
abordagem que se vem realizanda na literatura com o uso de nanopartículas metálicas.
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8 TRABALHOS FUTUROS

Dos resultados obtidos e analisados surgem idéias que podem evoluir em trabalhos na
mesma linha de pesquisa. Elencamos abaixo algumas idéias factíveis de serem
implementadas:
1 - Realizar o mesmo estudo com nanoestruturas plasmônicas com diferentes geometrias e
diferentes materiais. Otimizar o processo para a molécula específica que se pretende estudar.
2 - Estudar os processos de agregação de moléculas como função da concentração e sua
influência nas propriedades ópticas. Este item é interessante para a excitação com dois fótons
na presença ou não de uma estrutura plasmônica já que ainda é muito pouco explorado na
literatura.
3 - Estudar os processos de luminescência de uma nanoestrutura plasmônica. Os mecânimos
de transições ópticas em metais muito pouco eficientes (não observamos nenhuma
luminescência na superfície metálica), porém o observado na nanoestrutura é muito intenso.
4 - Partir dos resultados obtidos e propor uma possível idéia para um biossensor baseado na
luminescência do material genético.
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