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Introdução 

O espalhamento Raman intensificado por 

superfície (SERS) é uma técnica que demonstra um 

grande interesse da comunidade científica pela sua 

relevância na detecção e/ou identificação de 

moléculas. Uma vez que por esta pode-se aumentar 

o sinal Raman na ordem de 104 até 1010 [1]. 

Esse efeito só é possível devido a presença de 

nanopartículas de cobre, prata e/ou ouro na 

superfície do substrato a ser utilizado.  

Sabido isso, é interessante a estratégia de 

obtenção de nanomateriais em suportes sólidos. Um 

dos métodos que torna possível materiais binários 

de Au/Cu é a síntese de nanopartículas de ouro 

(AuNP) suportados em cobre por troca galvânica. 

Neste método, os cátions Au3+ em solução oxidam 

parte do suporte de cobre [2]. 

Assim, é visado a síntese de AuNP pela troca 

galvânica sobre substrato de Cu0 e posterior 

aplicação do efeito SERS em moléculas prova. 

Resultados e Discussão 

Os suportes de cobre foram submetidos a 

lavagem com acetona e etanol em abundância para 

a retirada de impurezas. Seguidamente, no intuito 

de um aumento de rugosidade, foram imersos em 

HNO3 (1:1) [3]. À vista disso, através de cálculos da 

célula unitária, foi estimada a quantidade de átomos 

necessária para a deposição de 50%, 100% e 150% 

átomos de Au presentes na solução de HAuCl4 em 

relação ao número de átomos de Cu na superfície 

do substrato. Para a caracterização das AuNP, 

foram obtidas imagens de microscopia de força 

atômica (AFM). Em seguida, utilizou-se um 

espectrômetro Raman Bruker, modelo Senterra, 

com radiação excitante de 633 nm para a 

identificação do corante IR-820 por espectros 

SERS. 

As microscopias de AFM obtidas (Fig. 1a. e 1b.) 

indicaram deposição de Au em formatos 

arredondados na superfície do cobre, assim como 

tamanhos de partículas expostos na tabela 1.  Os 

resultados dos espectros SERS para a deposição 

de 150% apresentou a maior ampliação de sinal 

Raman para a molécula modelo estudada, quando 

como pode ser observado na Fig. 1c. 
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Fig. 1 a. Imagem AFM do Cu tratado com HNO3; b. Imagem 

AFM de 100% de Au suportado em Cu; c. Espectros Raman dos 

suportes modificados em diferentes meios. 

 

Tabela 1. Relação do tamanho das partículas com a 

quantidade de ouro depositada sobre a superfície. 

Deposição de 
Au (%) 

Menor partícula 
(μm) 

Maior partícula 
(μm) 

50 0,065 1,203 

100 0,208 1,269 

150 Crescimento dentrítico 

Conclusões 

A síntese de AuNPs em subtratos de cobre foi, 

portanto, satisfatória. Os resultados das imagens de 

AFM indicam um crescimento na formação de 

AuNPs com o aumento da condição de deposição 

de Au. Além de em 150% de deposição de Au há 

uma intensificação maior do sinal Raman quando 

comparado as outras condições. Contudo, serão 

feitas microscopias eletrônicas de varredura para 

uma melhor análise das AuNPs obtidas. 
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