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Introdução 

No presente trabalho nanopartículas de prata foram 

utilizadas para caracterizar a adsorção do corante 

cianina IR-820 em nanopartículas de Ag, utilizando 

uma técnica altamente sensível, o efeito SERS
1 

(Surfaced Enhanced Raman Scattering). O efeito 

SERS é um efeito de intensificação do sinal Raman 

de adsorbatos por meio de superfície de 

nanopartículas de Ag, Au ou Cu. Esse aumento é 

bastante significativo (tipicamente 10 
4 

a 10 
6 

vezes) 

quando se tem espécies adsorvidas sobre uma 

superfície metálica. 

   A escolha do corante IR-820 se deveu à grande 

importância que corantes do tipo cianina têm tido 

como moléculas-prova para diagnósticos utilizando 

o efeito SERS.
1
 O conhecimento do comportamento 

SERS desse corante é, portanto, importante para 

futuras aplicações. 

Resultados e Discussão 

As nanopartículas de prata foram sintetizadas 

através da adição de solução de citrato de sódio a 

uma solução de AgNO3 sob refluxo.
2 

   As AgNPs foram caracterizadas por 

espectroscopia UV-visível para caracterizar a 

absorção de plasmon de superfície localizado 

(LSPR). Na figura 1 temos o espectro de extinção 

do coloide de prata; o espectro LSPR apresenta 

uma banda intensa e larga em 420nm. 

 

 
Figura 1. Espectro de extinção dos AgNPs 
 
   A figura 2 apresenta os espectros SERS do IR-
820 nas AgNPs. Percebe-se que as intensidades 

relativas e número de onda das bandas do IR-820 
sobre superfície de prata são bastante similares ao 

espectro Raman em solução. O fator de 

intensificação SERS aumentou para a concentração 
de 1,0x10

-5 
M, uma vez que o número de 

espalhadores diminuiu 10 vezes, mas a intensidade 

apenas diminuiu pela metade. 
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Figura 2.Espectros SERS do IR-820 sobre AgNPs. 

λo  =1064 nm. 
 
   A intensificação do sinal Raman fica evidente 

quando comparamos os espectros SERS e Raman 
na figura, já que as bandas Raman da solução de 
IR-820 são muito menos intensas do que as bandas 

observadas no espectro SERS. 

Conclusões 

A partir dos espectros SERS do IR-820 conclui-se que 

adsorção deste nas nanopartículas de prata é fraca; 

esse resultado indica boa aplicabilidade do IR-820 

como molécula-prova em sistemas biológicos e tem 

importantes aplicações futuras. Essa afirmação é 

possível, pois uma espécie com grande variabilidade 

do espectro SERS em relação ao Raman indica 

interação forte com a superfície, que pode levar a forte 

variação nas intensidades SERS relativas quando em 

um ambiente complexo como o meio biológico. 
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