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Introdução 
O espalhamento Raman intensificado pela 
superfície, ou SERS, é um fenômeno de mesma 
natureza do espalhamento Raman, porém com 
sinais são muito mais intensos em magnitudes, 
por volta de 106 vezes. Essa intensificação é 
associada, principalmente, ao aumento do campo 
eletromagnético local (efeito eletromagnético) em 
nanopartículas (NP) metálicas plasmônicas e 
também gerado pela interação de uma molécula 
(responsável pelo perfil espectral) com a 
superfície metálica (efeito químico). A utilização 
do SERS apresenta grande vantagem no que se 
refere a especificidade química, alta sensibilidade 
e seletividade sendo assim um grande potencial 
como técnica analítica para a 
detecção rápida e sensível de 
espécies químicas e biológicas1. 
A utilização de NP’s bimetálicas 
apresentam vantagens em relação 
às monometálicas devido a sinergia 
existente, obtendo as propriedades 
mais interessantes de cada 
metal2. Nesse trabalho é 
estudado o comportamento SERS mediante 
substratos plasmônicos bimetálicos de diferentes 
composições de Au e Ag utilizando como molécula 
sonda o p-aminotiofenol, ou PATP (Figura 1). 

Resultados e Discussão 
Neste estudo, foram preparadas três 
nanopartículas variando a proporção Au/Ag, sendo 
medidos os espectros da PATP em diferentes 
concentrações (Figura 2). As proporções de Au 
foram 25%, 50% e 75%, cujos tamanhos foram 
estimados em torno de 45 nm. Ao comparar o 
perfil  do   espectro  Raman  do  PATP   com     os   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Espectro Raman do PATP 5.1 x 10-7 
molL-1 em NP’s com diferentes proporções Au/Ag. 

diferentes substratos é possível observar 
diferentes intensidades relativas principalmente 
aqueles correspondentes à formação do DMAB 
(dimercaptoazobenzeno)3 o que reflete a uma 
tendência de diferentes direcionamentos de 
adsorção da molécula (Figura 3). Dessa forma, 
pode-se assumir que o espectro SERS do PATP 

sobre os diferentes 
substratos pode 
servir como uma 
sonda para a 
composição 
química superficial 
da NP plasmônica. 

Figura 3. Espectro Raman da Figura 2 ampliado 

nas regiões de CS+NH e CC. 
 
O padrão e intensidades relativas dos espectros 
Raman obtidos foram diretamente proporcionais à 
concentração de PATP utilizada (Figura 4) sendo 
que o limite de detecção se mostrou semelhante 
entre os substratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Variação da intensidade Raman com a 
composição da NP nos sinais: a)1076cm-1 e 
b)1387 cm-1; utilizando PATP 5.1 x 10-7mol/L-1. 

Conclusões 
Foi possível verificar diferentes padrões no perfil 
do espectro Raman com a mudança da 
composição Au/Ag no substrato SERS o que 
permite utilizar NP’s bimetálicas Au/Ag no 
monitoramento de composição de meios. 
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