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Introdução 

A síntese de nanomateriais metálicos com 
morfologia e tamanhos controlados vem ganhando 
destaque devido as suas propriedades serem 
fortemente dependentes destes parâmetros. Neste 
trabalho, temos o interesse na síntese de 
nanoprismas triangulares de prata (Ag) e 
nanomolduras de prata-ouro (Ag-Au) apresentando 
morfologia, composições e estrutura controladas. 
Esta morfologia é de bastante interesse para 
aplicações em SERS (Surface Enhanced Raman 
Scattering),
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 visto que suas pontas agudas permitem 

uma alta concentração de campos elétricos gerados 
em decorrência da excitação dos seus plasmons de 
superfície, que possibilitam uma alta intensificação 
eletromagnética dos sinais Raman para moléculas 
localizadas nestas regiões.
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Resultados e Discussão 

Um dos pontos chave para a síntese de 

nanoprismas de Ag é a utilização de surfactantes 

que diminuem a cinética de redução do precursor. 

Para a sua síntese, foram misturados à temperatura 

ambiente AgNO3, polivinilpirrolidona e citrato de 

sódio. O redutor NaBH4 foi então adicionado, e esta 

mistura foi deixada para reagir por 7 dias sob à 

radiação de uma lâmpada incandescente com 

potencia de 40 W.³ A Fig. 1A mostra imagens MET 

para os nanoprismas de Ag obtidos através deste 

procedimento. Pode ser observado que eles 

possuem aproximadamente 100 nm em 

comprimento de aresta, e espessura de 16 nm (ver 

inset). Estes nanoprismas estão sendo usados 

como templates de sacrifício na reação de 

substituição galvânica com íons AuCl
-
4(aq) para gerar 

as nanomolduras de Ag-Au de acordo com a reação:  

 
AuCl4

-
(aq)+ 3Ag(s)→ Au(s) + 3Ag

+
 + 4Cl

-
(aq) 

 

Neste sentido, temos interesse em controlar a 

composição e estrutura no produto obtido e seus 

efeitos sobre as propriedades ópticas e atividades 

SERS. Nossos resultados preliminares mostram um 

deslocamento da banda SPR de 750 nm (nos 

nanoprismas) para a região do infravermelho 

próximo (nanomolduras). 

 

Figura 1. (A) Imagem MET para nanoprismas 

triangulares de Ag (barra de escala no inset equivale 

a 20 nm). (B) Estratégia para a síntese de 

nanomolduras de Ag-Au. 

Conclusões 

Este trabalho descreve a obtenção de nanoprismas 

triangulares de Ag seguido pela sua utilização como 

templates para a obtenção de nanomolduras de Ag-

Au com controle sobre a morfologia, composição e 

estrutura. O estudo completo com respeito à 

dependência das propriedades ópticas e atividades 

SERS com relação a estes parâmetros estão em 

andamento em nosso laboratório.  
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