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Introdução 

O grafeno consiste em uma nanoestrutura 
monoatômica de carbono com hibridização sp

2
, 

dispostos em anéis hexagonais. Neste material as 
propriedades eletrônicas e a sua grande área 
superficial são algumas das propriedades mais 
interessantes, tendo sido amplamente utilizado 
como suporte para fomação de compósitos com 
metais ou óxido de metais nanoparticulados, 
visando a obtenção de propriedades novas e 
sinergísticas

1
. O efeito SERS (Surface Enhanced 

Raman Spectroscopy) é caracterizado pelo aumento 
do sinal Raman de moléculas adsorvidas sobre (ou 
próximas), a uma superfície metálica. Desde a sua 
descoberta têm sido usado como método de análise 
poderoso e ultra-sensível para a detecção de 
produtos químicos e biomédicos, como DNA / RNA, 
proteínas, agentes patogénicos, etc

2
. Nanopartículas 

metálicas (NPs) como Ag e Au exibem efeito SERS, 
e visando a potencialização desse efeito,  vários 
trabalhos têm sido realizados utilizando grafeno 
juntamente com essas nanopartículas devido à sua 
grande área superficial. 
Neste trabalho será apresentada a síntese de 
nanocompósitos constituídos por grafeno e 
nanopartículas de prata na forma de filme, realizada 
pelo método interfacial líquido/líquido

3,4
, e sua 

aplicação como substrato SERS. 

Resultados e Discussão 

Os nanocompósitos foram sintetizados em sistema 
interfacial água/tolueno, onde a fase aquosa é 
constituída pelo sal precursor das nanopartículas 
(AgNO3) e a fase orgânica pelo óxido de grafeno 
reduzido (rGO) disperso (preparados através de 
oxidação e redução do grafite

4
). Como agente 

redutor foi utilizado NaBH4. Os filmes constituídos 
por rGO/NPs Ag são formados na interface 
líquido/líquido, e são auto-montáveis e 
transparentes. Durante a síntese  desses 
nanocompósitos a massa de grafeno manteve-se 
constante e variou-se apenas a massa do sal 
precursor (AgNO3). As proporções de rGO/AgNO3 
utilizadas foram 1:0,5; 1:2 e 1:5. Foi sintetizado um 
filme apenas de rGO para comparação. Todos os 
filmes foram caracterizados por Difração de Raios X 
para observar a presença da prata metálica, por  

 
espectroscopia Raman para comprovar a presença 
do rGO, por espectroscopia UV-Vis onde foi possível 
analisar a presença dos dois materiais, com uma 
banda centrada em 350 nm referente à banda 
plasmon da prata e outra em torno 270 nm atribuída 

à transição -* do rGO. Os filmes foram também 
caracterizados por microscopia eletrônica de 
transmisão, pela qual foi possível analisar a 
morfologia das amostras, presença e forma das 
partículas de prata metálicas e através dessa 
técnica foi possível também verificar que o tamanho 
e forma das NPs é alterada conforme aumenta-se a 
quantidade de precursor metálico. 
Todos dos filmes, inclusive o de rGO foram 
aplicados como substrato SERS para detecção de 
4-amino-tiofenol (4-ATP), encontrando-se resultados 
extremamente satisfatórios, com detecções na 
ordem de 10

-9
mol L

-1
.  

Conclusões 

Através da metodologia de síntese foi possível obter 

filmes de rGO e compósitos entre rGO/NPs Ag. Com 

diferentes proporções de AgNO3 foram obtidos 

filmes com NPs de Ag de tamanhos e formas 

diferentes que apresentaram intensificação de sinal 

Raman para soluções diluídas (nmol L
-1

) de 4-ATP, 

evidenciando sua potencial aplicação para substrato 

SERS. 
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