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1. Introdução e Justificativa 

 

O espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) é uma poderosa técnica 

analítica para a detecção de moléculas orgânicas em baixas concentrações podendo 

chegar até o nível de moléculas individuais. A intensificação do sinal Raman se deve, 

principalmente, à interação do campo elétrico da luz com substratos metálicos 

nanoestruturados que leva à intensificação do campo elétrico local e consequentemente 

do sinal de espalhamento Raman da molécula adsorvida a esse substrato [1].  

O campo elétrico intensificado é experimentado por moléculas na vizinhança das 

nanoestruturas e induzido em nanoestruturas metálicas a partir das ressonâncias de 

plasmon de superfície localizado (LSPR). Nanopartículas de ouro, prata e cobre são 

geralmente utilizadas como substratos para SERS. Os comprimentos de onda nas quais 

as nanopartículas absorvem ou espalham luz podem ser controlados pelas dimensões e 

formatos variando do visível a região do infravermelho próximo. Nanoesferas têm sido o 

substrato mais empregado para SERS, seja para estudos de mecanismos de intensificação, 

aplicações analíticas e experimentos de detecção de uma única molécula. Também são 

precursoras na síntese de outras formas. 

Recentemente, um efeito de intensificação semelhante ao observado em substratos 

metálicos nanoestruturados tem sido observado para moléculas orgânicas sobre 

monocamadas ou bicamadas de materiais bidimensionais (2D) [2-5]. Neste caso, a 

intensificação do sinal de espalhamento Raman é atribuída ao mecanismo químico de 

transferência de cargas entre o material 2D, no caso de materiais condutores como o 

grafeno, e as moléculas alvo. Essa transferência de cargas leva a uma mudança na 

polarizabilidade eletrônica das moléculas e consequentemente a uma intensificação no 

sinal da luz espalhada. Esse efeito de intensificação foi observado primeiro no grafeno, e 

é conhecido como GERS (graphene-enhanced Raman spectroscopy) [2]. Os fatores de 

intensificação obtidos são de até duas ordens de grandeza, ou seja, muito menores do que 

os fatores obtidos com substratos formados por nanoestruturas metálicas que podem 

chegar a 10 ordens de grandeza. No entanto, a hibridização de grafeno e metais nobres 

pode melhorar o efeito GERS e atingir uma estabilidade térmica superior às 

nanopartículas. Consequentemente, vários compostos de grafeno / metal nobre têm sido 

propostos na literatura como substratos para SERS [6-8]. 



Os materiais 2D têm gerado interesses cada vez maiores por causa de suas 

propriedades físicas e químicas. Estes materiais podem ser metálicos, semicondutores, 

isolantes, magnéticos ou não magnéticos de acordo com suas composições e estruturas, 

que podem ser controladas. Os materiais bidimensionais possuem vantagens para 

aplicações em sensores óticos para detecção química, como fácil síntese, grandes áreas 

de superfície específicas, estrutura eletrônica única e alguns desses materiais possuem 

biocompatibilidade [9].  

Uma série de materiais 2D, h-BN, g-C3N4, dicalcogenetos de metais de transição 

(TMDs) e suas heteroestruturas, fósforo negro (BP) e MXenes, tem sido investigada como 

substratos SERS [9]. Os materiais 2D possuem características físicas favoráveis em 

termos de estrutura em camadas atomicamente finas, alta área de superfície e alta 

resistência mecânica, o que resulta em materiais potencialmente promissores como 

substratos flexíveis de alta qualidade.  

O uso de nanoestruturas híbridas material 2D/nanopartícula metálica tem mostrado 

sinergismo para a intensificação do sinal Raman de vários analitos, levando a limites de 

detecção abaixo de 10-10 mol/L. Como os processos de transferência de carga e as 

interações dipolo-dipolo são importantes para a intensificação do sinal Raman, os 

materiais 2D permitem modificações químicas e físicas de forma a melhorar o efeito 

SERS. 

Um dos desafios da aplicação do efeito SERS como técnica analítica é o 

desenvolvimento de substratos homogêneos, com grande fator de intensificação, que 

permitam a detecção de moléculas com diferentes especificidades e que apresentem 

resultados reprodutíveis. A proposta deste projeto é a produção de nanoestruturas híbridas 

de materiais 2D e nanopartículas metálicas para a obtenção de substratos homogêneos e 

que combine o efeito eletromagnético das ressonâncias de plasmon das nanopartículas 

metálicas com o efeito químico dos materiais 2D.  

Os substratos desenvolvidos serão testados como sensores para moléculas de 

micotoxinas. Estas moléculas têm sido foco de ações globais devido a seus efeitos nocivos 

para a saúde humana e de animais e a impactos significativos na economia, 

principalmente de países em desenvolvimento que são produtores de alimentos [10]. 

Dessa forma, o desenvolvimento de tecnologias analíticas para avaliação da segurança de 

alimentos em relação à presença de micotoxinas é um tema relevante do ponto de vista 

de saúde pública e econômico. 

 



2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral: Construção de substratos híbridos de materiais 2D e nanopartículas 

metálicas para serem empregados como substratos para espectroscopia Raman 

intensificada pela superfície. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

i) Produção dos substratos híbridos grafeno, BP (fósforo negro), SnS2 e WS2 

com nanopartículas de prata e/ou ouro; 

ii) Caracterização espectroscópicas dos substratos híbridos empregando técnicas 

como espectroscopia Raman, fotoluminescência e absorção ótica; 

iii) Entendimento da interação entre moléculas de micotoxinas e as nanoestruturas 

híbridas e dos mecanismos de intensificação do sinal; 

iv) Os substratos desenvolvidos serão empregados na detecção de ocratoxina A, 

molécula de interesse na área de segurança alimentar com concentrações 

abaixo de 10-6 mol/L; 

v) Estudos da sensibilidade e seletividade/especificidade da intensificação dos 

sinais serão realizados. 

 

3. Metodologia 

Toda a parte experimental será realizada empregando métodos de planejamento 

de experimentos, de forma a obter resultados otimizados. Ferramentas de tratamento de 

dados multivariados também serão empregadas, quando necessário, para extrair o 

máximo de informação dos dados e auxiliar na interpretação dos resultados. 

 

3.1 Obtenção dos materiais 2D e das estruturas híbridas 

A primeira etapa da pesquisa é a produção dos substratos híbridos. Serão 

estudados os substratos de grafeno, BP (fósforo negro), SnS2 e WSe2 hibridizados com 

nanopartículas de prata e/ou ouro, utilizando a técnica de deposição de vapor químico 

(CVD) combinada com engenharia de superfícies [11-13]. 

A escolha desses materiais foi baseada nas suas diferentes propriedades 

eletrônicas e químicas de superfície, o que permitirá obter diferentes efeitos de 

intensificação Raman. O grafeno é um semicondutor de gap zero à 0K, no entanto, na 

temperatura ambiente comporta-se como um semimetal. Os efeitos de intensificação do 



sinal SERS pelo grafeno têm sido explicados pela transferência de carga (efeito químico) 

entre o material e moléculas alvo (ftalocianina de cobre) e a intensificação é dependente 

do número de camadas [3,4], menor o número de camadas, maior a intensificação. 

O fósforo negro é um semicondutor que apresenta uma alta mobilidade eletrônica, 

o gap de energia é dependente do número de camadas, variando de 0,3 eV para o bulk até 

2,0 eV para a monocamada, o que o torna interessante para substrato SERS. Além disso, 

o BP não apresenta toxicidade ao tecido biológico [14] e seus substratos não apresentam 

banda Raman na região de fingerprint. 

Os TMDs, SnS2 e WSe2, são semicondutores com gap direto na monocamada e 

gap indireto no bulk. Recentemente, o grupo da Dra. Xi Ling mostrou que os materiais 

SnS2 e WSe2 apresentaram fator de intensificação comparável com o do grafeno [5]. Os 

autores mostraram que o fator de intensificação apresenta uma correlação positiva com o 

grau de transferência de carga e dependem da interação da molécula alvo (ftalocianina de 

cobre) com o material. 

Cabe destacar que os trabalhos citados empregam como molécula alvo a 

ftalocianina de cobre, uma molécula plana com grande estabilidade térmica e química. 

Desta forma, a comparação do efeito de intensificação entre os materiais 2D escolhidos 

será importante para investigar os mecanismos de intensificação em outros tipos de 

moléculas e possibilitar o desenvolvimento de substratos com maior sensibilidade para 

detecção química.  

 

3.2 Caracterização dos nanomateriais e nanoestruturas 

A segunda parte envolve a caracterização espectroscópica das nanoestruturas 

híbridas empregando técnicas como espectroscopia Raman, fotoluminescência e absorção 

ótica. 

 

3.3. Estudo da interação entre a molécula alvo e as nanoestruturas híbridas e dos 

mecanismos de intensificação 

A terceira parte envolve o entendimento da interação entre a molécula alvo e as 

nanoestruturas híbridas e dos mecanismos de intensificação do sinal, uma vez que estes 

mecanismos não são totalmente conhecidos. Os experimentos Raman serão realizados em 

diferentes energias de excitação variando entre valores desde a ressonância das transições 

eletrônicas da molécula alvo até a ressonância de plasmon das nanopartículas. Esses 

estudos permitirão entender a interação entre a molécula e a superfície nanoestruturada, 



permitindo a melhor escolha entre o sistema substrato - energia de excitação que pode 

exibir melhor intensificação do sinal Raman e o entendimento do mecanismo de 

intensificação. O cálculo dos fatores de intensificação Raman [5] será realizado para todos 

os sistemas substrato-energia de excitação testados. A compreensão desses fatores é 

importante para o uso do SERS como ferramenta analítica. A estabilidade da 

nanoestrutura híbrida também será acompanhada durante a realização do projeto. 

 

3.4 Aplicação dos substratos como sensores químicos para micotoxinas 

Por fim, os substratos desenvolvidos serão empregados na detecção da micotoxina 

ocratoxina A, molécula de interesse na área de segurança alimentar com concentrações 

abaixo de 10-6 mol/L. Estudos da sensibilidade e seletividade/especificidade da 

intensificação dos sinais serão realizados. Nesta etapa, a funcionalização da nanoestrutura 

pode ser necessária e será realizada baseada em trabalhos prévios da literatura com o uso 

de aptâmeros [15]. 

 

 

4. Escolha da Supervisora 

A Dra. Xi Ling ingressou no Departamento de Química e Divisão de Ciência e 

Engenharia de Materiais da Universidade de Boston como professora assistente em 

setembro de 2016. Apesar de jovem pesquisadora, a Dra, Xi Ling tem produção científica 

de alto impacto e possui índice H igual a 37. É pioneira no estudo do efeito de 

espalhamento Raman intensificado com grafeno (GERS) e vem investigando 

sistematicamente esse efeito, com publicações de artigos em revistas científicas com alto 

fator de impacto. 

A pesquisadora concentra seus interesses de pesquisa na ciência fundamental e nas 

aplicações de nanomateriais e suas estruturas híbridas, como o desenvolvimento de nano 

dispositivos. Possui grande experiência em síntese CVD de materiais 2D e suas 

heteroestruturas, assim como na caracterização de materiais usando técnicas 

espectroscópicas, o que será de grande importância para o desenvolvimento do trabalho 

de pesquisa proposto. Seu grupo de pesquisa conta atualmente com 15 pesquisadores, 

entre pós-docs, estudantes de metrado e doutorado. 

O período de estágio no seu grupo será importante para aprender as técnicas de 

construção de estruturas híbridas (materiais 2D + nanopartículas metálicas) para o 



preparo dos substratos SERS, estudar os efeitos de intensificação dos materiais 

preparados e de interação com diferentes moléculas. Por fim, o estágio abre a 

possibilidade de uma parceria de colaboração para futuros projetos. 

 

 

5. Resultados Esperados: 

Espera-se com este projeto melhorar o entendimento do mecanismo de interação 

entre nanoestrutura híbrida baseada em materiais 2D e moléculas alvo para a 

intensificação do sinal Raman. A partir do entendimento fundamental dos efeitos de 

intensificação e interação será possível desenvolver substratos SERS de alta eficiência 

para ser usado no desenvolvimento de metodologias analíticas para detecção de 

moléculas em baixas concentrações em diferentes áreas, por exemplo, segurança 

alimentar, forense, biológicas e ambiental. 

A presente proposta está inserida na área temática Novas Tecnologias e Fronteiras 

da Ciência, no projeto Novos Materiais e Nanotecnologia. Os resultados obtidos poderão 

ser publicados em revistas de alto impacto científico dado a relevância e o caráter de 

novidade do tema. Além disso, o período de estágio possibilitará a formação de parceria 

e a implementação de uma nova área de pesquisa no Departamento de Química. 

 

6. Cronograma 

Abaixo é apresentado a proposta de cronograma para a realização do projeto de pesquisa: 

Etapas de execução Bimestre 

1 2 3 4 5 

Síntese e caracterização dos materiais 2D e das 

estruturas híbridas 

     

Estudo dos mecanismos de intensificação dos 

substratos híbridos 

     

Funcionalização dos substratos para aplicação 

como sensor químico 

     

Aplicação do substrato para detecção de 

micotoxinas 

     

Escrita de artigos científicos      
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