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1. INTRODUÇÃO 

Sob certas condições, materiais metálicos 

em específico apresentam características óticas 

interessantes e úteis. Uma destas 

características é a possibilidade de excitação 

dos elétrons de valência na nanopartícula em 

modo ressonante com o campo elétrico da 

radiação incidente, um estado denominado 

Plasmon de superfície. Essa propriedade 

possui uma série de aplicações, sendo a 

utilização em dispositivos fotovoltaicos, 

sensores, e intensificação do sinal Raman 

(efeito “SERS”) as mais notáveis no campo da 

química1,2. 

O plasmon é definido como um estado de 

acoplamento entre os elétrons do material com 

o campo elétrico da radiação incidente, 

causando uma polarização na nuvem eletrônica 

como demonstrado na Figura 1 abaixo. 

 
Figura 1: Representação do plasmon de 

superfície retirado de Grasseschi et a (2020) 1. 

 

Essa interação entre radiação e 

nanopartícula gera polos de densidade positiva 

ou negativa, dependendo da maneira em que 

esses polos se organizam e dividem temos 

diferentes tipos de modos plasmônicos. Na 

Figura 1 o resultado da polarização é um modo 

dipolar, visto que possuímos dois polos (um 

positivo e um negativo, porém é possível a 

obtenção de modos quadrupolo, hexapolo, etc. 

A probabilidade de se obter um modo 

específico é dependente de parâmetros como o 

tamanho da nanopartícula e o comprimento de 

onda da radiação incidente. Dentre os modos 

citados, o hexapolo é o com maior potencial de 

absorção de energia, porém para sua 

ocorrência são necessárias partículas grandes e 

comprimentos de onda pequenos1. 

Além das aplicações já citadas, o plasmon 

pode ser utilizado na indução de reações. A 

energia incidida pode ser espalhada (liberação 

radiativa) ou absorvida pela onda plasmônica 

(sua liberação resultando no aumento de pares 

“elétron buraco”, ou “hot carriers”, ou mesmo 

no aumento de temperatura)1–5. 

A energia  absorvida pode atuar na indução 

de reações químicas, seja com a energia 

térmica liberada ou pela excitação de elétrons 

em níveis da banda de condução, aumentando 

o número de pares elétron buraco, 

possibilitando o transporte elétrico na interface 

nanopartícula-nanopartícula ou nanopartícula-

molécula adsorvida, possibilitando sua 

utilização em catálise3,5. 

O já citado anteriormente efeito SERS 

(“surface-enhanced Raman scattering”) 

consiste no aumento da intensidade dos sinais 

Raman de moléculas adsorvidas em várias 

ordens de grandezas. A observação deste 

fenômeno é decorrente do aumento local 

(superfície da nanopartícula) da intensidade do 

campo elétrico devido a excitação plasmônica. 

Os locais com aumento maiores 

intensificações do campo são denominados de 

“hot spots” 6.  

 A técnica SERS, por permitir o acesso 

à informações vibracionais de moléculas 

adsorvidas em nanopartículas metálicas, pode 

ser uma excelente ferramenta para sondar 

experimentalmente reações químicas 
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induzidas por plasmon de superfície. Neste 

sentido é fundamental o desenvolvimento de 

sistemas nanomateriais que possam ser 

utilizados para catálise, mas que também 

apresentem propriedades interessantes de 

aumento do campo elétrico local para 

utilização do efeito SERS. É neste sentido que 

se encontra o objetivo deste trabalho, 

especificado a seguir. 

 

2. OBJETIVO 

Geral: O presente trabalho pretende o 

desenvolvimento de sistemas nanométricos 

para emprego simultâneo em fotocatálise 

plasmônica e efeito SERS.   

 Específicos: avaliar sistemas 

nanométricos formados por dímeros de 

nanopartículas de Ag e/ou Au que apresentem 

alta taxa de absorção (geração de “elétrons e 

buracos” e aumento de temperatura), cuja 

ressonância esteja próxima de comprimentos 

de onda de radiação laser tipicamente utilizada 

para obtenção de espectros SERS. Esta 

segunda condição garante amplificações de 

campo elétrico local que podem ser suficientes 

para a observação experimental de processos 

reacionais em superfície.  

 

3. MÉTODOS 

Nesta primeira etapa do trabalho foram 

realizadas simulações computacionais de 

diferentes sistemas na forma de dímeros de 

nanoesferas de Ag ou Au. Esta geometria mais 

simples de nanopartícula permite uma 

variedade de estudos, tanto do ponto de vista 

teórico como experimental. Sendo esta a 

primeira experiência da discente com este tipo 

de trabalho, grande parte do que foi 

investigado visou o aprendizado da mesma 

com este tipo de sistema. 

De maneira a determinar as condições 

otimizadas para a utilização do SERS e 

aplicações em fotocatálise, tais como o campo 

elétrico local e a resposta ótica do material, 

foram realizadas simulações computacionais  

utilizando o programa GMM Field7, um 

programa de método de cálculo numérico, 

codificado em linguagem tipo fortran. Os 

cálculos presentes no programa citado têm 

como base as equações de Maxwell, a teoria de 

Mie para sua resolução e a função dielétrica.8 

 

Figura 2: Representação esquemática da 

geometria do problema. 

 

Visando simplificar a resolução da 

simulação, estudou-se o problema do ponto de 

vista de uma geometria esférica para a 

partícula, considerando um sistema reacional 

em água, inserindo como variáveis o número 

de partículas, o tamanho (raio do material), 

posição da partícula em relação a um ponto 

arbitrário de origem. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As simulações são montadas com base de 

resultados organizados em forma matricial da 

seguinte maneira: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜(𝑜𝑢 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = [
300 301 302 …
𝐴1 𝐴2 𝐴3 …
𝐵1 𝐵2 … …

]                 

Equação (1) 
 

 Contendo na primeira linha os 

comprimentos de onda organizados na forma 

de um vetor horizontal e nas linhas seguintes 

os valores de absorção relacionados àquele 

comprimento de onda também organizados na 

forma de um vetor vertical, cada coluna 

correspondendo a um diferente espectro 

calculado para configurações variáveis de 

dímeros de nanopartículas, com diferentes 

raios entre si, valor de gap e composição (Ag 

ou Au). Os dados de absorção são medidos na 

forma de secção de choque de absorção, uma 

medida relativa entre a potência da radiação 

absorvida e intensidade da radiação incidente. 

 Para os comprimentos de onda 

utilizados nos cálculos definiu-se uma 

sequência de 300 a 800 nm com um 

espaçamento de 1 nm entre as entradas na 
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matriz, e para os raios uma sequência de 5 a 50 

nm também com um espaçamento de 1 nm, os 

cálculos foram realizados para 1000 

combinações de parâmetros (raio da NP1, raio 

da NP2, gap, composição da NP1 e 

composição da NP2) diferentes, resultando em 

matrizes 4 com 1000 linhas e 501 colunas cada, 

sendo cada uma referente a: aos espectros de 

absorção, espectros de espalhamento, 

espectros de extinção e campo elétrico local ao 

redor do dímero, respectivamente. 

Essas simulações de absorção e 

espalhamento para os diferentes dímeros 

resultaram nos seguintes perfis presentes na 

Figura 1. No eixo y encontram-se os valores de 

coeficiente de absorção (o quanto o material 

absorve energia, nesse caso radiação 

eletromagnética), no eixo x o comprimento de 

onda da radiação. 

Comparando-se os espectros para 

configurações de tamanhos semelhantes (Ag-

Ag 16 e 34 nm, Ag-Au 18 e 31 nm e Au-Au 16 

e 49 nm) observamos que o dímero composto 

apenas por ouro possui uma maior intensidade 

relativa de espalhamento próximo a 600 nm e 

para absorção entre 400-600 nm e o dímero de 

prata um valor de espalhamento maior na 

região de 400 nm. 

Por mais que as nanopartículas de ouro 

possuam uma maior absorção, o que 

intuitivamente indicaria que são sistemas mais 

propícios para utilização em catálise devido à 

formação de “hot carriers”, o ouro é um metal 

no qual a banda de valência e a banda de 

condução apresentam espaçamento 

equivalente à energia possuída por um fóton de 

comprimento de onda de aproximadamente 

600 nm, o que faz com que essa maior energia 

absorvida na verdade não seja correspondente 

em sua totalidade à absorção da rede 

plasmônica, e sim a absorção do plasmon 

somada a absorção da transição interbanda do 

metal, o que torna este sistema não tão propício 

para aplicações em catálise.  

Figura 1. a) Espectros de absorção para dímeros de Ag-Ag, Ag-Au e Au-Au respectivamente (da esquerda para a direita);     

b) espectros de espalhamento para dímeros de Ag-Ag, Ag-Au e Au-Au respectivamente (da esquerda para a direita). 
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Desse modo, os dímeros de Ag-Ag 

demonstram-se como os mais apropriados para 

utilizações em catálise. 

 

5. CONCLUSÃO 

Com base nas simulações realizadas 

observou-se que dímeros esféricos de prata 

possuem melhores características para 

utilização em catálise induzida por plasmon de 

comprimentos de onda relativos aos lasers 

comerciais. Como próximo passo deste 

projeto, planeja-se utilizar os espectros obtidos 

para as 1000 configurações no treinamento de 

uma rede neural capaz de calculá-los de 

maneira mais prática e rápida mesmo para 

pessoas com pouco ou nenhum conhecimento 

em programação. 
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