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Introdução 

O efeito SERS (Surface Enhanced Raman 

Scattering) aumenta a intensidade do espalhamento 

Raman de moléculas próximas a superfícies 

metálicas de 10
4
 a 10

6
 vezes

1
. Para obter-se tal 

efeito é necessário o controle do tamanho e forma 

das nanopartículas de metais de cunhagem (Au, Ag 

ou Cu), além da necessidade de nanopartículas 

estáveis e de preparação reprodutível. 
A quitosana é um polissacarídeo catiônico 

(Figura 1) que pode ser obtido através da 
desacetilação da quitina. Pode também ser utilizada 
como estabilizante de nanopartículas.

2
  

 
Figura 1: Estrutura da Quitosana 

Neste trabalho a quitosana e um de seus 
devirados (carboximetilquitosana) foram utilizados 
para a modificação de nanopartículas de Au 
(AuNPs), sendo assim o comportamento dessas 
suspensões foi estudado em relação à estabilidade 
contra agregação, desempenho SERS. 

Resultados e Discussão 

Para esse estudo as AuNPs foram sintetizadas 

utilizando como redutor diferentes volumes de 

solução aquosa de citrato 1% em massa
3
. 

Foi realizado um estudo sobre agregação das 

AuNPs causado pela adição de quitosana e 

carboximetilquitosana e quais seus efeitos no SERS 

e no LSPR (Localizated Surface Plasmon 

Ressonance)
2
, apresentado nas Figuras 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Espectros LSPR suspensão coloide+ 
quitosana nas diferentes condições indicadas. 
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Figura 3:Espectros LSPR suspensão coloide 
com adição de carboximetilquitosana. 

 
Pelos espectros das Figuras 2 e 3, pode-se 

observar que a quitosana causa agregação parcial 
das AuNPs , já que desloca a banda LSPR. A 
adição de carboximetilquitosana altera em menor 
proporção o espectro LSPR. Além disso, o aumento 
do pH do meio causa sedimentação na suspensão 
contendo quitosana, o que não ocorre na suspensão 
de AuNPs com carboximetilquitosana. 

A quitosana é capaz de estabilizar as AuNPs 
por um grande tempo, como observado pelo 
espectro LSPR por até 10 meses.  

Para os espectros SERS, o cristal violeta foi 
utilizado como molécula prova, apresentaram uma 
diminuição de intensidade em relação às Au-NPs 
não modificadas, porém um ganho enorgme de 
estabilidade que permite uma boa perspectiva para 
o uso dessas AuNPs modificadas. 

Conclusões 

A adição de quitosana causa agregação parcial 

das Au-NPs, mas sem deposição. A quitosana e seu 

derivado possuem capacidade de estabilizar as Au-

NPs, mas apenas a carboximetilquitosana mantém 

a estabilidade da solução em meio alcalino. Os 

estudos sobre a diferença de comportamento dos 

dois compostos sobre o desempenho SERS 

deverão utilizar outras moléculas-prova e diferentes 

formas e tamanhos de AuNP. 
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