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Detecção SERS do contaminante octocrileno utilizando nanopartículas de Au 
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Introdução 
O octocrileno, OC, (Figura 1), um dos 
principais constituintes de protetores solares, 
foi encontrado em corais, algas, peixes e 
mamíferos.1 Um estudo mostra que a 
principal fonte de contaminação é proveniente 
de sistemas de tratamento de efluentes 
domésticos.2 
 
 
 
 
 
 
 
A atual demanda comercial do composto 
associada ao seu risco ambiental implicam na  
necessidade de técnicas de detecção com 
alta especificidade, alto limite de detecção e 
de fácil aplicação. Neste contexto, o efeito 
Raman intensificado por superfície (SERS) é 
uma potencial ferramenta analítica.  
Este trabalho teve como objetivo a detecção 
do OC utilizando nanopartículas de Au por 
meio da técnica SERS. Para auxiliar na 
interpretação dos dados experimentais foram 
realizados cálculos DFT. 

Resultados e Discussão 
Um substrato de ouro em forma de 
suspensão coloidal, com nanopartículas 
esféricas de aproximadamente 60 nm, foi 
utilizado como material plasmônico. A menor 
concentração obtida de OC na solução 
coloidal analisada, em linha de excitação de 

633 nm, foi de 5,0 M.  
A Figura 2 mostra a comparação do espectro 
Raman e do espectro SERS, assim como o 
cálculo DFT considerando a interação do OC 
com um cluster de 20 átomos de Au. 
Utilizando como referência a banda em 1000 
cm-1, o espectro SERS (Figura 2) mostra a 
intensificação preferencial das bandas em 
1540 e 2220 cm-1, atribuídas aos modos de 

estiramento (C=C) e (CN), o que sugere a 
adsorção pelo grupo nitrila. O deslocamento 

da banda atribuída ao modo (C=C) no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
espectro Raman em 1560 cm-1 para 1540 cm-

1 no espectro SERS indica que há um 
aumento da deslocalização eletrônica com a 
adsorção, o que está de acordo com os 
resultados DFT. Já com relação ao modo 

(CN), praticamente não foi observado um 
deslocamento significativo da banda, mas é 
nítido seu alargamento na comparação entre 
os espectros Raman e SERS, o que confirma 
a adsorção pelo grupo nitrila em concordância 
ao cálculo DFT.  

Conclusões 
O limite de detecção obtido por 

espectroscopia SERS foi de 5,0 M, um valor 
próximo ao encontrado em águas de sistemas 
de tratamento, o que demonstra a 
potencialidade da técnica como ferramenta 
analítica.2 Os espectros SERS e os cálculos 
DFT mostram que a adsorção do OC na 
superfície do Au ocorre pelo grupo nitrila.  
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Figura 1. Octocrileno (OC) 

Figura 2. Espectro do líquido, SERS e 

calculado do octacrileno.  


