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ABSTRACT 
 

Metal nanoshells are a new class of nanoparticles formed by a dielectric 
core, coated by a metallic layer. The resulting optical properties rely on the core 
diameter/shell thickness ratio and can be tailored to absorb along the visible to 
the near infrared (NIR) region of the electromagnetic spectrum. Our major 
interest relies on the optical properties of gold nanoshells whose absorption 
spectra can be tailored to absorb on waveleghts located on the transparency 
window for biological systems, enabling hyperthermia therapy, imaging cells 
and detection of biomolecules. The synthesizing process is quite complex and 
is composed by five steps which are very difficult to control. This work presents 
a reproductible method to synthesize these particles by three different routes, 
according to the intended application. By using different “bottom-up” techniques 
such as self assembly and reduction chemistry we developed a reliable method 
of nanofabrication for gold nanoshells. Our results have shown good agreement 
with literature data and our fabrication method has some important 
modifications resulting in a synthesis route slightly different from those usually 
described in the literature. The surrounding medium where these particles are 
synthesized can be easily removed by centrifugation enabling the gold 
nanoshells to be resuspended in water as well as physiologic buffers.This work 
shows that our group is now ready to proceed to the next step on the use of 
gold nanoshells for biological applications. 

Keywords : gold nanoshell, silica nanoparticles, gold nanoparticles, 
photothermal therapy 
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RESUMO 
 

Nanocascas metálicas são uma nova classe de nanopartículas. 
Formadas por um caroço dielétrico revestido por uma casca metálica, possuem 
propriedades ópticas dependentes principalmente da razão raio do 
núcleo/espessura da casca, e através de variações nessa relação é possível 
sintonizar o perfil de absorção destas nanopartículas através do espectro 
eletromagnético, indo de comprimentos de onda situados na faixa do espectro 
visível, até regiões do infravermelho próximo. Nosso maior interesse reside na 
obtenção de nanocascas de ouro cujo perfil de absorção pode ser modulado 
para absorver em uma região denominada janela de transparência ótica para 
sistemas biológicos, em que o poder de penetração através dos tecidos é 
máximo; viabilizando a terapia por hipertermia, aquisição de imagens de 
células e detecção de biomoléculas. O processo de síntese é bastante 
complexo e conta com 5 etapas de difícil controle. Este trabalho apresenta um 
método reprodutível para obtenção de nanocascas de ouro através de três 
diferentes rotas. Através do emprego de diferentes técnicas “bottom-up” como 
auto-organização molecular e reações de oxirredução, fomos capazes de 
desenvolver um método confiável para a fabricação de nanocascas de ouro.  
Nossos resultados concordam com aqueles descritos na literatura e nosso 
método de fabricação apresenta importantes modificações nos processos 
normalmente empregados na literatura; habilitando, assim, o nosso laboratório 
a prosseguir com os estudos que visam às aplicações biológicas das 
nanocascas de ouro. 

Palavras-chave:  nanocascas de ouro, nanopartículas de sílica, nanopartículas 
de ouro, terapia fototérmica       
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Nanocascas Metálicas 
 

Nanocascas metálicas são materiais formados por um caroço diétrico, 

que pode consistir de partículas de sílica ou látex e uma casca metálica 

constituída usualmente por ouro ou prata (figura 1). Esta categoria de 

nanocompósitos possui comportamento óptico bastante diverso daquele 

observado em espécies de dimensões e forma semelhantes, que apresentem 

apenas um de seus constituintes. Promovendo-se alterações na relação 

“tamanho do núcleo/espessura e composição da casca”, é possível ajustar, por 

exemplo, o perfil de absorção e espalhamento de luz dessas partículas, 

provocando um deslocamento do mesmo através do espectro eletromagnético, 

que pode se estender desde comprimentos de onda situados na faixa da luz 

visível até o infravermelho próximo (NIR) [1]. As propriedades ópticas bastante 

peculiares destes materiais têm gerado um crescente interesse em se avaliar 

sua utilização, em diversas áreas do conhecimento, desde aplicações em 

óptica não-linear e microespectroscopia até aplicações biológicas direcionadas 

à terapia e diagnóstico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. E squema de uma nanocasca metálica 
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As nanocascas foram concebidas em 1951, em um estudo teórico 

realizado por Aden e Kerker [2], entretanto, Zhou et al. [3] foram os primeiros a 

obtê-las experimentalmente, em 1994. Neste caso, tratava-se de núcleos 

formados por sulfeto de ouro (Au2S) cobertos por uma casca de ouro metálico. 

O processo de obtenção consistia de duas etapas: síntese de partículas de 

sulfeto de ouro Au2S, misturando-se duas soluções de ácido cloroáurico 

(HAuCl4) e sulfeto de sódio (Na2S) e formação da casca pela redução dos 

átomos de ouro na superfície dessas partículas, através de uma nova adição 

de Na2S em solução. Este processo ocorria em cerca de 30 minutos. Através 

da realização de medidas de espectrofotometria ao longo do tempo os autores 

verificaram a presença de duas bandas de absorção; uma delas, aparecendo 

no início do processo de redução, apresentava máximo de absorção em 

aproximadamente 530 nm; a outra surgia entre 600 e 700 nm, sofrendo 

deslocamento primeiramente para o infravermelho e, depois, em direção ao 

visível, abrangendo uma faixa de comprimentos de onda situada 

aproximadamente entre 630 e 900 nm. Havia, entretanto, algumas 

características indesejáveis associadas ao colóide obtido pela utilização deste 

método: as partículas obtidas situavam-se em uma pequena faixa de tamanho 

(até 40 nm); grande quantidade de partículas de ouro situadas na faixa de 

tamanho de 4 a 5 nm era formada como conseqüência de uma rápida redução 

das menores partículas de Au2S, que são completamente convertidas em ouro 

metálico e dificuldade de controle na espessura da casca. 

  

Oldenburg et al., através da combinação de diferentes técnicas de 

síntese, foram capazes de produzir nanocascas cujas dimensões, tanto do 

núcleo quanto da casca, podem ser controladas, possibilitando, assim, modular 

o pico de absorção destas partículas ao longo da faixa desejada. Diversos 

procedimentos estão envolvidos no processo: fabricação de nanopartículas de 

sílica através do método de Stöber et al. [5] e sua utilização como núcleos; 

funcionalização dessas partículas com um organosilano amínico com afinidade 

por nanopartículas metálicas; síntese e imobilização de nanopartículas de ouro 

na superfície das partículas de sílica e utilização de um agente redutor para 

formação da casca. 
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1.2. Nanopartículas de Sílica 
Desde as inovações introduzidas por Oldenburg até os dias atuais, 

materiais dielétricos como sílica e poliestireno têm sido amplamente utilizados 

como núcleos na fabricação de nanocascas, isso deve-se, em grande parte, à 

estabilidade apresentada por estas espécies, além do fato de serem 

opticamente transparentes à luz visível, quimicamente inertes e dispersáveis 

em água [6, 7].  

Partículas de sílica podem ser obtidas empregando-se o método de 

Stöber [5], em que precursores moleculares podem originar uma rede de óxido, 

em um processo de síntese por via úmida, basicamente através de sucessivas 

reações de hidrólise e condensação. Os precursores mais utilizados no 

processamento sol-gel são os alcóxidos metálicos de fórmula geral M(OR)n, 

pois a elevada eletronegatividade do grupamento alcóxido possibilita o ataque 

nucleofílico da molécula de água ao átomo metálico. O processo descrito por 

Stöber consiste em promover a hidrólise do tetraetilortosilicato (TEOS) em meio 

alcoólico através da utilização de hidróxido de amônio (NH4OH) como 

catalisador; onde o tamanho de partículas obtido está relacionado à 

concentração de NH4OH no meio reacional. Este método é capaz de gerar 

colóides monodispersos com alta pureza e homogeneidade, além de dispensar 

tratamentos térmicos a temperaturas elevadas [8]. 
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Existem três reações que são geralmente utilizadas para descrever o 

processo sol-gel [9]: 

                                                     hidrólise 

                                    ≡Si-OR + H2O ↔ ≡Si-OH + ROH                                       (1) 

 

                                            condensação alcoólica 

                              ≡Si-OR + ≡Si-OH  ↔ ≡Si-O-Si≡ + ROH                                   (2) 

 

                                                   condensação 

                              ≡Si-OH + ≡Si-OH  ↔ ≡Si-O-Si≡ + H2O                                    (3) 

 

onde R é um grupamento alquila. Na hidrólise (eq. 1) os grupos alcóxido (OR) 

são substituídos por grupos hidroxila (OH). Reações de condensação 

subseqüentes envolvendo grupos silanol, geram ligações do tipo siloxano (Si-

O-Si), além de subprodutos alcoólicos (ROH) (eq. 2) ou água (eq. 3). Na 

maioria dos casos, as reações de condensação (eq. 3 e 4) têm início  antes 

que a hidrólise esteja completa. 

A estrutura dos silicatos formados é o produto de sucessivas reações de 

hidrólise e condensação, e também das reações inversas, de esterificação, 

alcoólise e hidrólise [10]. Variações estruturais resultam da superposição e 

competição entre estas três reações. 

É possível obter reações de hidrólise mais eficientes, através do 

emprego de ácidos ou bases como catalisadores [11]. 

 Aelion et al. [12, 13] investigaram a hidrólise de TEOS sob condições 

ácidas e básicas utilizando diferentes co-solventes, e observaram que tanto a 

taxa quanto extensão da reação de hidrólise, no que se refere a cinética, são 

influenciadas principalmente pela força e concentração do catalisador, seja ele 

ácido ou básico. Temperatura e solvente mostraram ser de importância 

secundária. Observou-se também que para ácidos e bases classificados como 

fortes, a reação de hidrólise pode ser considerada de primeira ordem; além 

disso, diferentes ácidos fortes produzem um comportamento semelhante no 

processo, enquanto aqueles classificados como fracos, demandam tempos de 

reação mais longos, entretanto, tratando-se das bases fracas hidróxido de 



 8 

amônio (NH4OH) e piridina (C5H5N), altas velocidades de reação podem ser 

alcançadas, se a concentração destes reagentes no meio for elevada. 

Sob condições ácidas, ocorre a protonação do um grupamento alcóxido; 

os elétrons encontram-se então afastados do átomo de silício fazendo-o mais 

eletrofílico e, assim, suscetível ao ataque nucleofílico por moléculas de água. 

Esse ataque leva o átomo de silício a um estado de transição pentacoordenado 

[9, 12, 14-16] que decai com a substituição de um dos grupamentos alcóxido 

por um grupo OH, provocando uma inversão do tetradedro de silício. Essa 

reação é classificada como substituição nucleofílica bimolecular. 

 As moléculas hidrolisadas de TEOS sofrem subseqüente ataque 

eletrofílico por íons H+, constituindo a etapa rápida das reações de 

condensação. Na etapa seguinte, uma destas moléculas que sofreu ataque 

eletrofílico reage com uma molécula de TEOS que passou por hidrólise, 

formando ligações de o tipo siloxano (Si-O-Si) [20]. Este mecanismo é 

apresentado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo reacional de catálise ácida para o TEOS [9]  
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Diferente da catálise promovida por ácidos, sob condições de 

alcalinidade o átomo de Si na molécula de TEOS é atacado por nucleófilos OH- 

e conduzido também a um estado pentacoordenado, passando em seguida 

pelo mecanismo de SN2 e produzindo espécies ≡Si-OH [17, 19]. Devido ao 

ataque por íons hidroxila, a hidrólise ocorre de forma mais rápida em meio 

alcalino do que em meio ácido [18]. O mecanismo de catálise básica é 

mostrado na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIR MECANISMO REACIONAL DE CATÁLISE BÁSICA DO SOOL-GEL 

SCIENCE 

 

 

Figura 3.  Mecanismo reacional de catálise básica para o TEOS [9] 

 

No processo de condensação espécies hidrolisadas sofrem outro ataque 

nucleofílico por íons OH-, formando silanos desprotonados (≡Si-O-), que 

atacam outras espécies hidrolisadas gerando novas ligações Si-O-Si. 
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A polimerização necessária à formação de ligações siloxano ocorre 

através de reações de condensação que podem produzir álcool (eq. 2) ou água 

(eq. 3). Na catálise básica ocorre a formação de clusters bastante ramificados 

que acabam por originar as partículas de sílica, em contrapartida, para a 

catálise ácida a polimerização tende a formar cadeias lineares que acabam por 

conectar-se (figura 4). 

 

 

 a                                                                                     b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diferença entre polimerização por catálise ácida (a) e básica (b) [20] 
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Sakka e Kamiya [21] analisaram o mecanismo de polimerização das 

cadeias de sílica a partir de TEOS, sob condições ácidas (HCl) e básicas 

(NH4OH) aplicando a equação de Hugggins [18] (eq. 4), que relaciona a 

redução da viscosidade e a concentração de soluções poliméricas:  

 

                                                                                                                (4) 

                                                                                               

onde ηsp é a viscosidade específica, [η] é a viscosidade intrínseca, K é uma 

constante de proporcionalidade e C é a concentração da solução. Os autores 

não verificaram dependência da viscosidade com a concentração nos sistemas 

preparados por catálise básica, indicando que as espécies formadas não são 

lineares e seguem a lei da viscosidade de Einstein [22], que considera as 

moléculas do soluto como esferas rígidas significativamente maiores que as 

moléculas do solvente:  

 

                                                                                                                           (5) 

 

onde K é uma constante e ρ é a densidade da partícula. 

Os sistemas obtidos através de catálise ácida foram analisados 

relacionando-se a viscosidade intrínseca, [η], ao peso molecular médio das 

cadeias, Mn seguindo a equação também estabelecida por Einstein [23]: 

 

                                                                                                                           (6) 

 

onde α varia de acordo com a forma das cadeias poliméricas; apresentando 

valores de 0.5 a 1 para cadeias lineares, e próximos de zero para partículas 

esféricas.  
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Foram sintetizadas amostras cuja concentração de HCl foi mantida, e a 

relação “n˚ de mols de H2O/ n˚ de mols de Si” variou de 1 a 20. Os seguintes 

valores de α foram obtidos: 

 

Tabela 1.  Valores de α obtidos para catálise ácida do TEOS sob diferentes relações molares 

de H2O e Si [24] 

 

mols H2O/mols Si α 

1 0.75 

5 0.5 

20 0.34 

  

 

Estes resultados indicam que na catálise ácida ocorre a formação de 

cadeias lineares em meios onde a relação “n˚ de mols de H2O/ n˚ de mols de 

Si” seja igual ou inferior a 5; mostrando que não apenas o tipo de catalisador 

utilizado, como também a presença de água em maior ou menor quantidade 

influenciam significativamente o processo de síntese das partículas. 

  

Outros fatores importantes na síntese das partículas de sílica, são: 

concentração do precursor e do catalisador, escolha do solvente e tempo de 

reação.  

As características mais importantes a se considerar na escolha do 

solvente são: polaridade, momento de dipolo, e disponibilidade de prótons [9]. 

Solventes polares são normalmente empregados em conjunto com silicatos 

tetrafuncionais para processamento pelo método sol-gel. No método de Stöber, 

como a água e o alcoxisilano são imiscíveis, o etanol é utilizado para se obter 

um meio homogêneo entre os reagentes.   

 

O método de Stöber permite a obtenção de partículas situadas em uma 

faixa de tamanho que vai de 50 nm a 1 µm. Variando-se as concentrações de 

TEOS e NH4OH é possível alterar o tamanho, a morfologia e a porosidade 

destas partículas [24]. 
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1.3. Nanopartículas Metálicas 
 

Partículas nanométricas de ouro podem ser sintetizadas com o 

emprego de métodos de química úmida através da ação de um redutor 

sobre uma solução de um sal daquele metal. Normalmente o sal utilizado 

para tal fim é o tetracloroaurato de hidrogênio ou ácido cloroáurico (HAuCl4), 

e, os redutores mais comumente utilizados são borohidreto de sódio 

(NaBH4) ou citrato trissódico (Na3C6H5O7) [25, 26]. A tabela 1 mostra uma 

comparação entre diversos agentes redutores em associação com diferentes 

metais. O NaBH4 proporciona a síntese imediata de pequenas partículas de 

ouro, quando da sua adição à solução de ácido cloroáurico; isto ocorre 

devido ao seu alto poder de redução; já para a síntese utilizando o citrato 

trissódico se faz necessário o aquecimento da amostra a temperaturas em 

torno dos 80 °C. 

 

Tabela 2.  Comparação de diversos agentes redutores e suas respectivas condições de síntese 

para partículas metálicas [27] 

 

Como percebido inicialmente por La Mer [28, 29], o processo de 

síntese de nanopartículas consiste de duas etapas importantes: nucleação e 

crescimento. 
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NUCLEAÇÃO 

 

A nucleação consiste na formação de pequenos aglomerados de 

átomos (clusters) que servirão como sítio de aporte para a etapa de 

crescimento. Este processo ocorre devido à instabilidade termodinâmica 

associada a uma solução cuja concentração está próxima do ponto de 

saturação. Para que a nucleação seja satisfatória à síntese, é necessário o 

surgimento de um sistema sol composto por partículas extremamente 

pequenas [29-30]. Neste caso, a variação de energia livre (∆G) é a soma das 

energias relativas à formação de um novo volume e de uma nova superfície 

globais que antes não existiam no sistema. 

Considerando-se a equação: 

 

                                                                                                            (7) 

 

para uma partícula esférica onde V é o volume molecular do precursor, r o 

raio do núcleo, kB a constante de Boltzmann, S o ponto de saturação e 

(gama) a energia livre de superfície;   quando S é maior do que 1, G 

apresenta um máximo valor positivo para um determinado valor crítico (r*) 

(figura 5). Este valor máximo é a energia de ativação necessária à 

nucleação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Energia livre em função do tamanho do raio da partícula [30] 
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O valor de r* pode ser obtido considerando-se d∆G/dr = 0 

 

                                                                                                            (8) 

 

Clusters cujo raio for maior que o raio crítico irão passar por uma 

redução da energia livre e constituir sítios estáveis capazes de passar à 

etapa de crescimento para formar partículas. Para um dado valor de S, todos 

os clusters com raio maior que r* irão originar partículas, e aqueles com raio 

menor que r* irão se dissolver. 

 

CRESCIMENTO 

 

Depois que os clusters se tornam sítios de crescimento, eles 

aumentam pela deposição de espécies solúveis do precursor sobre suas 

superfícies. O processo de nucleação é interrompido quando a concentração 

cai abaixo do ponto de saturação, mas as partículas continuam seu 

crescimento até que uma concentração de equilíbrio é atingida. Nessa etapa 

a taxa de crescimento das partículas menores é diferente daquela 

apresentada pelas partículas maiores. Se considerarmos partículas que 

acabaram de atingir o tamanho crítico, pode-se dizer que a energia livre que 

rege o crescimento a partir desse ponto é máxima, e assim, elas crescem 

mais rapidamente do que aquelas cujo tamanho encontra-se em um estágio 

mais avançado do crescimento. 

A área superficial é o que caracteriza a principal diferença entre um 

cluster e um sólido volumar (bulk). Por apresentarem dimensões reduzidas, 

os clusters possuem um alto valor para a relação superfície/volume, ou seja, 

uma porcentagem significativa de seus átomos constituintes está situada na 

superfície e isto faz com que estas espécies sejam altamente reativas se 

comparadas a um “bulk”. 
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De forma geral, uma dispersão de partículas em uma matriz gera um 

aumento na energia interfacial do sistema, e este aumento está associado à 

área superficial das partículas. Os átomos que compõem a superfície de um 

material apresentam um estado de energia diferente daquele apresentado 

por átomos que se encontram em maior profundidade na mesma estrutura. 

Isso deve-se ao fato de a periodicidade do arranjo estrutural, na superfície, 

ter sido interrompida [31]. Se considerarmos uma grande partícula com 

diâmetro de 500 nm ocupando um volume V, em comparação com o mesmo 

volume V preenchido agora por pequenas partículas de 50 nm de diâmetro, 

teremos um aumento na energia interfacial do sistema. Assim sendo, estas 

partículas não apenas crescerão, mas, considerando-se a depleção nas 

concentrações dos reagentes inerente o crescimento; também tenderão a 

coalescer, apresentando como conseqüência uma diminuição da energia 

livre global do sistema. A este processo se dá nome de amadurecimento de 

Ostwald [32]. 

De acordo com a aplicação desejada, o crescimento das partículas 

precisa ser controlado ou até mesmo, em alguns casos, evitado. A superfície 

das nanopartículas pode apresentar-se neutra ou carregada negativa ou 

positivamente, e, a fim de se obter possibilidade de controle sobre seu 

tamanho, diferentes técnicas de estabilização podem ser aplicadas. Estas 

técnicas têm a função de impedir o coalescimento característico do 

amadurecimento de Ostwald, e são classificadas, principalmente, em dois 

tipos: estabilização eletrostática, e estabilização estérica. 
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A estabilização eletrostática se dá normalmente pela adição de sais 

(cargas) ao meio reacional onde ocorrerá a síntese, e tem a finalidade de 

envolver as partículas em uma camada de cargas opostas à da sua 

superfície (figura 5).   

Figura 5. Partícula coloidal estabilizada eletrostaticamente [33] 

 

A estabilização estérica geralmente consiste no uso de moléculas 

poliméricas que ficam adsorvidas na superfície das partículas. Estas 

moléculas devem ser flexíveis, capazes de conferir estabilidade ao colóide 

estendendo seus segmentos em volta dos elementos que caracterizam a 

fase dispersa [34] 

 

 

 

 

 

Figura 6. Partícula coloidal estabilizada estericamente [35] 
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NANOPARTÍCULAS DE OURO 

 As primeiras investigações envolvendo ouro coloidal remontam à metade 

do século 19, quando, em 1857, Michael Faraday sintetizou partículas 

através da redução eletroquímica de tetracloroaurato em solução [36]. No 

início da década de 50, Turkevich et al. solução [37] desenvolveram um 

método que possibilitava a fabricação de partículas de ouro esféricas 

utilizando a redução de HAuCl4 por moléculas de citrato de sódio, e, 

investigações posteriores mostraram ser possível a obtenção de partículas 

de diferentes tamanhos variando as concentrações de citrato e HAuCl4 

solução [38].  

 Atualmente, devido às muitas aplicações que estas partículas podem ter 

(microespecctroscopia, biodetecção, biossinalização, etc) inúmeros métodos 

de síntese envolvendo diferentes agentes redutores, solventes e 

estabilizantes têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados. 

 Na síntese das nanocascas metálicas, onde a espessura da casca é 

parâmetro fundamental no ajuste das suas propriedades ópticas, é 

imprescindível a obtenção de nanopartículas de ouro de dimensões exíguas 

(1 a 3 nm). Este controle de tamanho se faz necessário para que se possa 

controlar com precisão a espessura da casca, visto que, ao se promover o 

crescimento da casca, as partículas de ouro ancoradas na superfície da 

sílica deverão crescer até que haja o coalescimento de todas elas, 

constituindo, assim, a casca metálica; entretanto, estas partículas não 

crescem unidirecionalmente, e, por esta razão, este crescimento será 

refletido na espessura da casca (figura 7).   

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Crescimento e coalescimento de partículas de ouro e espessamento da casca 
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1.4. Formação das Ilhas 
 

  Para que a formação da casca ocorra de forma satisfatória é 

necessária a fabricação de uma nanoestrutura intermediária denominada 

“nanoilha” (figura 9A), que consiste de sítios de crescimento pré-existentes 

(nanopartículas de ouro) ligados à superfície do núcleo dielétrico 

(nanopartículas de sílica).  Um dos processos mais utilizados atualmente na 

obtenção dessa estrutura é a imobilização de pequenas partículas metálicas 

na superfície da sílica, através da funcionalização dessas superfícies com 

moléculas capazes de promover o ancoramento das partículas metálicas 

que servirão como sítios à formação da casca [39-41]. Diferentes moléculas 

com diferentes grupos funcionais podem ser utilizadas, assim diversos 

materiais podem ser imobilizados sobre os núcleos dielétricos. A formação 

dessas ligações pode ser verificada através de espectroscopia no 

infravermelho (FTIR) [42]. Superfícies de sílica são abundantes em 

grupamentos silanóis, sendo assim, o mecanismo mais empregado para a 

formação das ilhas de ouro sobre sílica consiste no uso de um organosilano 

amínico [43-44] como o (3-aminopropil)trimetoxisilano (APTMS) ou o (3-

aminopropil)trietoxisilano (APTES) (figura 6). 

 

 

    (A)                                                                                    (B) 

 

Figura 8. Representação das moléculas de APTMS (A) e APTES (B) 
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O processo de funcionalização de superfícies de sílica com moléculas de 

organosilanos pode também ser denominado “silanização” e consiste 

basicamente de duas etapas: hidrólise de grupos alcóxi, seguida por 

condensação de grupamentos silanol da superfície da sílica com grupamentos 

do mesmo tipo presentes na molécula do organosilano. Em sistemas coloidais 

anidros, estas duas etapas ocorrem quando as moléculas do organosilano 

interagem com a camada de água adsorvida na superfície da sílica; além disso, 

grupamentos metóxi do organosilano podem reagir diretamente com silanóis 

protonados na superfície [45-46]. O mecanismo abaixo ilustra o processo para 

o (3-mercaptopropil)trimetoxisilano (MPTMS) [47]. 

Figura 9. Esquema de silanização por MPTMS. As moléculas alcançam a superfície da sílica 

(A) e reagem diretamente com grupamentos hidroxila desprotonados ou são hidrolisadas pela 

água adsorvida (B). Reações de condensação criam uma rede de ligações siloxano (C) [47]. 

 

  Através do emprego de moléculas como o APTMS, a superfície 

das partículas de sílica torna-se aminada, sendo então favoráveis à ligação 

com as partículas de ouro. 

  Westcott et al. [43] realizaram um estudo comparativo que teve 

por objetivo avaliar a o uso de diferentes moléculas no processo de 

funcionalização de nanopartículas de sílica, com relação à eficiência em 

promover a imobilização de nanopartículas de ouro. As moléculas analisadas já 

haviam sido previamente descritas na literatura como funcionalizantes, por 

outros grupos de pesquisa [44, 48]: (3-aminopropil)trimetoxisilano (APTMS), N-

(2-aminoetil)-3-aminopropiltrimetoxisilano (AEAPTMS), (3-

mercaptopropil)trimetoxisilano (MPTMS) e 2-(difenilfosfino)etiltrietoxisilano 

(DPPETES). 
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 Os grupamentos amina, fosfina e tiol possuem pares de elétrons não 

compartilhados, equanto as alquilaminas apresentam os grupos R-NH3 

positivamente carregados em valores de pH inferiores a 10. As condições de 

formação das nanoilhas implica valores de pH em uma faixa de 6 a 8; 

consequentemente as interações entre os grupamentos amina e as partículas 

de ouro negativamente carregadas [49] parecem apresentar um fator 

eletrostático que se sobrepõe ao fator coordenativo, em contraste com um fator 

predominantemente coordenativo nas interações destas partículas com os 

outros grupamentos analisados. A figura 10 mostra os resultados obtidos por 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Micrografia eletrônica de transmissão mostrando o “ancoramento” de nanopartículas 

de ouro a substratos de sílica com diferentes funcionalizantes. (a) – AEAPTMS, (b) – MPTMS, 

(c) – DPPETES, (d) – sem funcionalizante. 
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Também foram analisadas amostras funcionalizadas com 

propiltrimetoxisilano (PTMS) e não se verificou ancoramento de partículas de 

ouro na superfície.  

A taxa de recobrimento da área superficial das partículas de sílica pelas 

nanopartículas de ouro imobilizadas na superfície é de aproximadamente 30% 

[48]. Tal fato decorre das forças de repulsão entre as partículas de ouro, que 

encontram-se negativamente carregadas [50].  
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1.5. Crescimento da Casca 
 

 A etapa de formação das cascas normalmente se dá através da redução 

de íons metálicos, partindo-se das nanoilhas, explorando um processo de 

crescimento semelhante àquele descrito anteriormente no item ‘’Nanopartículas 

Metálicas’’. A principal diferença com relação ao processo de síntese de 

nanopartículas de ouro reside no fato de que nesta etapa é imperativo que a 

concentração dos íons metálicos em solução seja baixa o suficiente para evitar 

a nucleação de nanopartículas. A figura 11 mostra a evolução do processo de 

crescimento de uma nanocasca de ouro.  

Diversos fatores devem ser considerados a fim de se obter cascas que 

apresentem as propriedades desejadas. Diferentes agentes redutores podem 

ser empregados para se alcançar tal fim, mas parâmetros como temperatura e 

pH também mostraram-se relevantes [51].  

 

 

 

   

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Formação de nanocasca metálica: (a) - nanoilha, (b) a (e) - coalescmento, (f) - 

nanocasca formada [4]. 
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1.6. Propriedades e Aplicações – Ressonância de Pla sma 
  

 Fenômeno observado no início do século 20 [52-53], mas elucidado 

apenas no final da década de 60, quando Otto [54], e Kretschman e Raether 

[55] reportaram a excitação controlada de plasma de superfície; a Ressonância 

de Plasma Superficial (RPS) constitui uma propriedade óptica inerente a 

superfícies metálicas, e suas aplicações têm sido bastante difundidas desde 

então.  

 Considerando-se o aparato experimental mostrado na figura 12 [56]; 

quando a luz polarizada passa através de um prisma e incide em um sensor 

com uma fina camada metálica no topo, a luz será refletida. Mudando-se o 

ângulo de incidência, e monitorando a intensidade da luz refletida, verifica-se 

que esta passa a um valor mínimo (linha A). Neste ângulo de incidência, a luz 

promove a excitação do plasmon, induzindo RPS e causando uma diminuição 

na intensidade da luz refletida. Fótons da luz polarizada podem interagir com 

os elétrons livres da superfície metálica, induzindo a oscilação desses elétrons, 

provocando a queda na intensidade de luz refletida [56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Aparato experimental de excitação de ressonância de plasma [56] 
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O ângulo em que se verifica maior diminuição na intensidade da luz 

refletida é chamado ângulo de ressonância e depende das características 

ópticas do sistema, neste caso, os índices de refração do meio e de ambas as 

faces da camada metálica. O índice de refração do prisma permanece 

constante, entretanto, mudanças na superfície do metal, como por exemplo , a 

adsorção de proteínas; irão provocar variações na intensidade da luz refletida 

(linha B), que podem ser medidas e associadas a determinados tipos de 

interação. 

De acordo com a Teoria Mie [57], metais podem ser considerados como 

sistemas constituídos por íons positivos (partículas confinadas) e elétrons de 

condução (dotados de mobilidade), e estas duas partes encontram-se em 

equilíbrio. Se este sistema for perturbado por radiações eletromagnéticas, as 

cargas móveis deslocam-se da posição de equilíbrio, reduzindo a população de 

elétrons de determinada região, assim, os elétrons deslocados repelem-se 

entre si e tendem a voltar às suas posições iniciais; entretanto, devido à 

energia adquirida, esses elétrons acabam por exceder as posições que 

ocupavam quando do sistema em equilíbrio; e, assim, eles oscilam. Esta 

oscilação é conhecida como plasmon, e, considerando-se que ocorrem ao 

longo de um sistema, geram uma intensa banda de absorção na faixa do 

espectro eletromagnético [58]. Este comportamento é valido para espécies 

situadas no regime nanométrico (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Oscilação dos elétrons da superfície de uma nanopartícula [59] 
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A posição e largura da banda de RPS dependem do tamanho e da forma 

das partículas, bem como da constante dielétrica do meio em que estejam 

dispersas. À semelhança das nanopartículas metálicas, as nanocascas 

também apresentam bandas de RPS, mas estas são mais intensas do que as 

apresentadas por nanopartículas de tamanho equivalente, e podem ser 

ajustadas ao longo do espectro eletromagnético. 

O comprimento de onda que corresponde à RPS para nanopartículas de 

ouro situadas no regime quase-estático (2R << 42 nm) [65] pode ser 

encontrado aplicando-se a teoria Mie através da expressão que determina o 

coeficiente de extinção da partícula [61]: 

 

 

                                                                                                                (9) 

 

 

onde, f é o fator de preenchimento (fração do volume total ocupado pelas 

nanopartículas), λ é o comprimento de onda da luz, εm(λ) = ε’m(λ)+ i ε’’ m(λ) 

é a função dielétrica das nanopartículas, e εh(λ) é a função dielétrica do meio. 

O valor de λsp é determinado considerando-se ε’m(λsp)+ 2Re εh(λsp) = 0, 

onde a absorção é máxima [66]. Partículas situadas neste regime comportam-

se como um dipolo e não sofrem influência espacial da radiação 

eletromagnética. 

 O estado da arte atual, no que se refere à síntese de nanocascas 

metálicas permite a fabricação de estruturas cujos diâmetros fogem ao regime 

quase-estático, produzindo assim, efeitos de retardamento de fase que 

influenciam na RPS dessas partículas [62]. Prodan et al. [68] propuseram uma 

alternativa para modelar mais adequadamente a RPS das nanocascas, 

denominada teoria de hibridização, que leva em conta os efeitos multipolo 

supracitados. Nesse modelo as nanocascas são consideradas um sistema 

esfera-cavidade, onde se leva em conta a interação entre os plasma extrínseco 

e intrínseco. 
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 O coeficiente de extinção das nanocascas pode ser obtido pela soma 

dos coeficientes de espalhamento (σsca) e absorção (σabs) dados por [64]: 

 

 

                                                                                                              (10) 

 

e                                                                                                                        
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1.7. Propriedades e Aplicações - Terapia Fototérmic a 
 

A principal aplicação terapêutica para as nanocascas metálicas consiste 

em explorar um efeito decorrente da elevada capacidade absortiva destas 

partículas no infravermelho. Ao absorver luz, os elétrons livres presentes na 

superfície destas partículas, passam a um estado excitado, e, logo em seguida 

(tempos da ordem de 1 picosegundo) sofrem decaimento não-radioativo de 

energia. Isso produz um aumento da energia cinética local, resultando em 

aquecimento [65]; que pode ser empregado na destruição de células e tecido 

tumorais [66]. 

A terapia fototérmica consiste basicamente em irradiar espécies 

absorvedoras, com lasers cujo comprimento de onda localiza-se no pico de 

absorção dessas espécies, com a finalidade de produzir calor intenso o 

bastante para ocasionar a destruição de determinado tecido biológico.    

Diversas estruturas metálicas nanométricas apresentam o 

comportamento descrito acima, entretanto, as nanocascas revelaram-se como 

o sistema mais eficaz na aplicação do processo de terapia fototérmica, devido 

à possibilidade de se utilizar lasers cujo comprimento de onda está situado em 

uma faixa onde a penetração nos tecidos biológicos é máxima (α = 0.5). Esta 

faixa vai de 750 a 1100 nm e é chamada Janela de Transparência Óptica [67]. 

As propriedades físicas e características ópticas das nanocascas fazem 

delas uma potencial ferramenta no tratamento de tumores, entretanto, a 

viabilidade de um sistema de aplicações in vivo só pode ser verificada 

avaliando-se os danos e os benefícios que esse sistema é capaz de prover; e, 

assim sendo, um quesito importante a ser observado é a biocompatibilidade 

deste material.  

De acordo com Shukla et al. [68], nanopartículas de ouro não são 

tóxicas, e não estimulam a secreção de citocinas proinflamatórias; entretanto, 

como verificado por Hirsch et al. [1], podem promover a agregação de proteinas 

e formação de coágulos, quando introduzidas no organismo. 

Em estudo realizado por Alcantar et al. [69], superfícies  metálicas 

revestidas com polietilenoglicol (PEG; HO-(CH2-CH2-O)n-H)  demonstraram ser 

biocompatíveis devido à não-imunogenicidade e rejeição por proteínas que 

esta molécula apresenta. 
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O sistema desenvolvido por Hirsch consiste em uma injeção subcutânea 

de uma dispersão de nanocascas de ouro recobertas por PEG, e posterior 

irradiação do local com um laser contínuo (CW) de alta potência. As 

temperaturas alcançadas no local da irradiação apresentaram valores em torno 

de 70˚C; bastante superiores àquelas necessárias para causar danos 

irreversíveis à maioria dos tecidos biológicos (57˚C) [70]. A figura 14 mostra os 

resultados alcançados no tratamento de tumor venéreo transmissivo canino 

(TVTC) desenvolvido recta intentio por inoculação de células em 

camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Histopatologia de TVTC após terapia por hipertermia com nanocascas de ouro. (a) 

hemorragia e perda de birrefringência tecidual, (b) impregnação por prata, (c) 

hematoxilina/eosina, (d) termografia por ressonância magnética [71]  

 

É possível notar em (a) a presença de hemorragia e perda de 

birrefringência associadas a lesão tecidual em uma região bem delimitada do 

tumor; em (b) e (c) pode-se perceber, respectivamente, a presença de 

nanocascas e o dano celular; em (d) é mostrada a região que passou por 

variações significativas de temperatura quando da irradiação pelo laser. Estes 

dados mostram a viabilidade do processo de tratamento de tumores 

superficiais com as nanocascas de ouro. 
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1.8. Propriedades e Aplicações – Espalhamento Raman  Amplificado por 
Efeitos de Superfície (SERS) 

 

O espalhamento da luz pode ser pensado de forma simplificada como 

um redirecionamento da luz quando esta encontra um obstáculo ou uma região 

de não-homogeneidade (átomos e moléculas). À medida que uma onda 

eletromagnética interage com a matéria, seus elétrons sofrem perturbações 

periódicas de mesma freqüência da onda incidente. A oscilação ou perturbação 

da nuvem de elétrons resulta em uma distribuição não-homogênea de cargas 

na molécula, o que é chamado de momento dipolo induzido, e o retorno dos 

elétrons ao seu estado inicial ocorre com a liberação de energia na forma de 

luz espalhada. De forma geral, a luz espalhada possui freqüência idêntica à da 

luz incidente, e a esse fenômeno dá-se o nome de espalhamento elástico ou 

espalhamento Rayleigh; há, entretanto, casos em que a luz espalhada 

apresenta freqüências diferentes daquela da luz incidente, fenômeno 

conhecido como espalhamento inelástico. O espalhamento Raman é um 

espalhamento inelástico resultante de uma complexa interação entre a onda 

eletromagnética incidente e a estrutura atômica e molecular de um dado 

material. A magnitude do momento dipolo depende da intensidade do campo 

elétrico da onda incidente e da polarizabilidade do material, que está 

relacionada à estrutura molecular e à natureza de suas ligações [72]. 

Em termos práticos, a espectroscopia Raman é realizada empregando-

se um laser como fonte de excitação, pois a luz monocromática possibilita a 

identificação de sinais menos intensos. Geralmente a intensidade do sinal 

Raman de uma amostra apresenta magnitude bastante inferior àquela 

verificada no espalhamento elástico. Para determinados gases como o gás 

nitrogênio N2, a razão entre as intensidades do espalhamento Rayleigh e do 

espalhamento Raman é da ordem de 103; entretanto, para sólidos esta razão 

pode ser da ordem de 106. É possível contornar esse problema, utilizando-se 

lasers de comprimento de onda mais baixos, porém isso pode acabar por gerar 

a fluorescência de algumas amostras, o que acaba por mascarar o sinal 

Raman [72]. 
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Materiais metálicos nanoestruturados são capazes de gerar campos 

elétricos locais bastante intensos quando interagem com a radiação 

eletromagnética, principalmente as estruturas que apresentam RPS. Estes 

campos locais são capazes de amplificar o sinal Raman de espécies 

localizadas nos limites destes campos. Este fenômeno é denominado como 

Espalhamento Raman Amplificado por Efeitos de Superfície, popularmente 

conhecido por SERS – do inglês Surface Enhanced Raman Scattering [73]. 

A utilização de nanocascas metálicas para aplicações em 

microespectroscopia por SERS tem sido bastante investigada nos últimos anos 

graças ao pronunciado efeito de RPS peculiar destas partículas. Estas 

partículas são utilizadas com a finalidade de amplificar o sinal de espécies 

químicas que apresentem sinal Raman característico, a exemplo da Rodamina 

6G (C28H31N2O3Cl) e da Fenosafranina (C18H15ClN4). 

Em um estudo recente, Huang et al. realizaram a aquisição de imagens 

rápidas de macrófagos para diferentes tempos de incubação em um colóide de 

nanaocascas de ouro (figura 15), captando o sinal proveniente de nanocascas 

metálicas funcionalizadas com p-mercaptoanilina   (pMA; C6H7NS) e revestidas 

com PEG [74]. O uso das nanocascas possibilitou a captação do sinal 

Raman carcaterístico da pMA de forma bastante eficaz, levando à obtenção de 

imagens com tempo de aquisição de sinal bastante curtos (10 a 30 segundos). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. MO – Microscopia ótica de cultura celular (a-c); MO+SR – superposição de imagens 

de microscopia ótica e sinal Raman (d-f). Barra: 10 µm [74] 
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2. OBJETIVOS 
 

 Desenvolver uma rota de síntese reprodutível, capaz de fornecer 

nanocascas de ouro viáveis a aplicações biológicas, e que se encaixem bem 

nos modelos teóricos, considerando a importância das aplicações nas áreas de 

óptica e espectroscopia.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1. Reagentes e vidrarias 
  

Todos os reagentes utilizados no desenvolvimento deste trabalho 

possuíam alto grau de pureza e foram obtidos da SIGMA-ALDRICH, não sendo 

submetidos a nenhum processo de purificação adicional. 

Toda a vidraria utilizada foi submetida a um processo lavagem e 

descontaminação antes e entre cada procedimento. Este processo constava 

das seguintes etapas: lavagem com água potável e detergente comercial 

neutro, banho de detergente desincrustante neutro (Extran®) a 5%, banho de 

ácido fluorídrico HF a 5%, banho de água régia (HNO3 + HCl na proporção de 

1:3) e secagem em estufa. Entre cada uma dessas etapas, toda a vidraria foi 

abundantemente rinsada com água ultrapura (Milli-Q®). 

 

3.2. Síntese das Nanopartículas de Sílica 
 

 Os valores e quantidades dos reagentes utilizados seguiram a tabela 3. 

Após colocar o volume de TEOS (FLUKA) em um frasco de vidro de 

aproximadamente 60 mL, foram adicionados 50 mL de etanol anidro (MERCK) 

e em seguida, o hidróxido de amônio (MERCK). O frasco foi fechado e mantido 

imerso em banho de ultrassom por duas horas. Para algumas amostras, se fez 

uso de um suporte universal e garras para manter o frasco preso no banho de 

ultrassom; as amostras sintetizadas seguiram a tabela 4. O conteúdo do frasco 

foi então transferido para uma placa de petri, teve seu volume completado para 

100 mL (5 x 1011 partículas/mL) e foi mantido em capela à temperatura 
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ambiente até a evaporação completa do hidróxido de amônio; o colóide foi 

então submetido a rotaevaporador, teve seu volume reduzido até 

aproximadamente 10 mL e foi transferido para um becker para que se desse 

prosseguimento à funcionalização. 

 

Tabela 3.  Quantidades de reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de sílica com 

frasco livre no banho de ultrassom. 

Amostra Amônia 

Saturada 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

TEOS 

(mL) 

1 4,00 50 4 

2 4,75 50 4 

3 5,25 50 4 

4 6,00 50 4 

 

Tabela 4.  Quantidades de reagentes utilizados na síntese das nanopartículas de sílica com 

frasco fixo no banho de ultrassom. 

 

Amostra Amônia 

Saturada 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

TEOS 

(mL) 

1 3,50 50 4 

2 3,75 50 4 

3 4,00 50 4 

4 4,25 50 4 

5 4,5 50 4 

6 4,75 50 4 

 

3.3. Funcionalização das Nanopartículas de Sílica 
 

 O becker contendo o colóide de sílica foi submetido a secagem a 70˚C 

até a completa eliminação do solvente e, em seguida, a temperatura foi 

aumentada para 120˚C por 6 horas; ao pó resultante foram adicionados 10 mL 

de tolueno anidro (ALDRICH) e foi efetuada a ressuspensão das partículas em 

ultrassom; o colóide teve seu volume completado com tolueno para 100 mL  e 
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foi transferido para um balão de fundo redondo de 100 mL e submetido a 

agitação magnética por aproximadamente 4 horas, até que se apresentasse 

totalmente disperso. 

 O balão foi conectado a um sistema de refluxo com coluna reta e manta 

aquecedora; e colocado sob agitação. Foi adicionado com pipetador 

automático o volume de funcionalizante. Para os experimentos F1 e F2 foram 

utilizados respectivamente 100 µL e 200 µL de APTMS (ALDRICH). A agitação 

magnética foi mantida durante todo o processo. O refluxo foi iniciado 3 horas 

após a adição do funcionalizante e mantido por 9 horas adicionais, resultando 

em um processo com tempo total de 12 horas. A amostra foi então purificada 

por centrifugação a 4000g por 30 minutos e ressupensa em etanol anidro. Esse 

processo de purificação foi repetido três vezes para garantir a completa 

eliminação de resíduos de APTMS. O colóide resulante teve seu volume 

completado para 100 mL (5 x 1011 partículas/mL) e foi acondicionado em frasco 

de vidro sob abrigo da luz. 

 

3.4. Síntese das Nanopartículas de Ouro 
 

 Foi preparada uma solução 20 mM de HAuCl4 (ALDRICH).  

 Em um becker de 600 mL foram diluídos sob agitação, 3,425 g de 

polivinilpirrolidona (PVP) Mw 55000 (ALDRICH) em 190 mL de água Milli-Q®. À 

solução de PVP, ainda sob agitação, foram adicionados 4075.00 µL da solução 

20 mM de HAuCl4. A solução resultante foi mantida sob agitação por 5 minutos. 

Foram preparados 57 mL uma solução 5,24 mM de borohidreto de sódio 

(NaBH4). A solução de NaBH4 (ALDRICH) foi rapidamente adicionada ao 

becker contendo a solução de PVP e HAuCl4, ainda sob agitação. O colóide 

resultante foi mantido sob abrigo da luz. 

 

3.5. Formação das Ilhas 
 

 Em um becker foram colocados sob agitação magnética, 30 mL de 

colóide de ouro. Utilizando um pipetador automático, 3 mL do colóide de 

nanopartículas de sílica funcionalizadas foram adicionados ao becker. A 
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mistura foi deixada sob agitação por duas horas. Após esse intervalo, o 

conteúdo do becker foi centrifugado a 10.000g por 10 minutos e o 

sobrenadante foi desprezado. O precipitado foi ressuspenso com o auxílio de 

ultrassom, em 30 mL de colóide de ouro e colocado novamente sob agitação 

magnética por duas horas. Esse processo foi repetido até perfazer um total de 

quatro ciclos de agitação, após os quais o precipitado foi ressuspenso em 3 mL 

de água Milli-Q® e a amostra foi acondicionada em frasco de vidro ao abrigo da 

luz. Alíquotas do sobrenadante de cada ciclo foram coletadas para se proceder 

à análise por espectrometria UV-Vis.  

 

3.6. Preparo do K-gold 
 

 Foi preparada uma solução estoque de 20 mM de HAuCl4. 

 Foram diluídos 0,0500 g de carbonato de potássio (K2CO3) (FLUKA) em 

197 mL de água Milli-Q® sob agitação magnética. Após 15 minutos de 

agitação, foram adicionados com o auxílio de pipetador automático, 3.75 mL da 

solução 20 mM de HAuCl4.  O sistema foi mantido sob agitação por 30 minutos. 

Antes do uso a solução foi mantida por 24 horas ao abrigo da luz, e medidas de 

pH foram tomadas ao durante todo o processo. 

 

3.7. Formação da Casca com Adição de NH 4OH 
 

 Em diversos tubos tubo de ensaio foram colocados 4 mL de K-gold e 

adicionados diferentes volumes do colóide de ilhas (tabela 5). O tubo foi 

submetido a leve agitação em agitador mecânico tipo vortex. Foram 

adicionados, com o auxílio de pipetador automático, 50.00 µL de formaldeído 

36% (H2CO) (ALDRICH) e o tubo foi submetido a agitação intensa por 4 

minutos; foram então adicionados também com auxílio de pipetador 

automático, 120.00 µL de NH4OH 28% em água e o tubo foi vigorosamente 

agitado por 1 minuto adicional. Todas as amostras receberam o mesmo volume 

de K-gold, formaldeído. 
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Tabela 5.  Relação entre os volumes de K-gold e colóide de ilhas para crescimento da casca 

Amostra Volume de 

K-gold 

(mL) 

Volume de 

colóide de 

ilhas (µL) 

2:1 4 2000 

5:1 4 800 

10:1 4 400 

16:1 4 250 

20:1 4 200 

 

 A amostra 20:1 foi centrifugada a 4000g por 30 minutos e ressuspensa 

com auxílio de ultrassom em 4 mL de K-gold. Deu-se, então a repetição do 

processo. As amostras foram acondicionadas nos próprios tubos de síntese e 

ao abrigo da luz.  

 

3.8. Formação da Casca sem Adição de NH 4OH 
 

 Em um becker de 25 mL foram colocados 4 mL de K-gold. Sob leve 

agitação magnética, foram adicionados ao becker, com auxílio de um pipetador 

magnético, 25 µL do colóide de ilhas. Em seguida aumentou-se a intensidade 

da agitação e foram adicionados 10 µL de formaldeído. As amostras foram 

agitadas por 4 minutos e, após um intervalo de 2 horas, submetidas ao primeiro 

ciclo de ressuspensão. 

 A ressuspensão das amostras foi efetuada no mesmo volume de K-gold  

do início do experimento (4 mL), após serem centrifugadas a 10.000g por 10 

minutos. Após a ressuspensão (com auxílio de ultrassom) repetiu-se o 

processo de adição de formaldeído. A amostra 1 não passou por 

ressuspensão; as amostras 2, 3, 4 e 5 passaram, respectivamente, por 1, 2, 3 e 

4 ciclos de ressuspensão.  
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3.9. Formação da Casca em Apenas Uma Etapa (One Ste p) 
 

 Em um becker de 50 mL foram colocados 28 mL de K-gold. Sob leve 

agitação magnética, foram adicionados 12 µL do colóide de ilhas. A intensidade 

da agitação foi aumentada, e, sob agitação vigorosa foram adicionados 70 µL 

de formaldeído. O sistema foi agitado por 4 minutos. Uma alíquota foi retirada 

para acompanhamento do processo com o tempo através de espectrometria 

UV-Vis-NIR. 

A amostra foi purificada através de sucessivas centrifugações (4.000g/30 

minutos) e ressuspensões em uma solução 2 mM de PVP 55000. Por fim, foi 

ressuspensa em água Milli-Q®. 

 

3.10. Ferramentas de Caracterização 
 

 As medidas de tamanho por espalhamento dinâmico de luz (EDL) e 

potencial zeta foram efetuadas em um sistema Zetatrac (MICROTRAC), com 

laser em 780 nm e ângulo de medida de 180˚.  

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) para as amostras foi 

realizada em um microscópio eletrônico de varredura ambiental Quanta 200 

FEG (FEI).  

As análises de microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram 

efetuadas em um microscópio eletrônico Tecnai20 (FEI) e um microscópio FEI 

Morgagni 268D. 

 Os espectros de absorção UV-Vis e UV-Vis-NIR foram obtidos, 

respectivamente, em sistemas Beckman Coulter e Cary UV-Vis-NIR (VARIAN). 

 A contagem de partículas para obtenção de histogramas a partir de 

eletromicrografias foi feita utilizando-se o programa Image Pro Plus. A 

contagem de nanopartículas de ouro foi efetuada utilizando-se a ferramenta de 

inversão de contraste. 

 A diluição dos colóides para microscopia foi de 10 vezes (100 µL em 1 

mL).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Nanopartículas de Sílica 
  

A monodispersividade do colóide de sílica é fundamental para que se 

possa ter um bom controle da relação “tamanho do núcleo/espessura da 

casca”. A tabela 6 mostra os tamanhos medidos por espalhamento dinâmico de 

luz (EDL) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para diferentes 

amostras preparadas segundo foi descrito no item 3.2 dessa dissertação. A 

figura 17 exibe as eletromicrografias de varredura das amostras e seus 

respectivos histogramas. 

 

Tabela 6.  Diâmetro médio por EDL e MEV de partículas para diferentes amostras de sílica sob 

condições de síntese descritas em 3.2  

Amostra Amônia 

Saturada 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

TEOS 

(mL) 

Diâmetro 

Médio 

(nm) 

(EDL) 

Diâmetro 

Médio 

(nm) 

(MEV) 

1 4,00 50 4 186 ± 51 150 ± 34 

2 4,75 50 4 298 ± 61 263 ± 56 

3 5,25 50 4 320 ± 72 288 ± 66 

4 6,00 50 4 450 ± 97 387 ± 84 

 

  

A dispersividade do colóide foi avaliada através de histogramas obtidos 

a partir das eletromicrografias. Os histogramas foram construídos a partir da 

contagem de 445 partículas para a amostra 1, 716 nanopartículas para a 

amostra 2, 690 nanopartículas para a amostra 3 e 677 nanopartículas para a 

amostra 4. 
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Os resultados alcançados se mostraram coerentes com o esperado do 

método de Stöber, que promove a formação de partículas maiores à medida 

que a concentração de NH4OH no meio é aumentada [5].  

Os tamanhos de partícula medidos por EDL foram maiores do que 

aqueles obtidos por eletromicrografia para uma mesma amostra (19,35%, 

11,74%, 10,31% e 14% para as amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente), o que 

concorda com resultados  anteriores mostrados na literatura, refletindo as 

diferenças operacionais entre as duas técnicas. A técnica de MEV demanda 

secagem prévia das amostras a serem analisadas, como descrito no item 3.8 

desta dissertação; na técnica de EDL as partículas encontram-se dispersas, 

apresentando uma distribuição organizada de cargas (íons e/ou moléculas) ao 

seu redor, decorrente de interações eletrostáticas com as moléculas do meio 

[75]. Esta disposição ordenada de moléculas em torno das partículas é capaz 

de promover o espalhamento da luz incidente à semelhança da superfície da 

partícula, produzindo, assim um aumento no diâmetro registrado pelo 

equipamento. O raio real da partícula somado à espessura desta camada de 

cargas ao redor da mesma é chamado raio hidrodinâmico [76] (figura 16).  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Representação esquemática do raio hidrodinâmico (rh) de uma partícula em 

dispersão coloidal 
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Figura 17. a, b, c e d: imagens de MEV para as amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente. a’, b’, c’ 

e d’: histogramas das amostras 1, 2, 3 e 4, respectivamente  
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Os histogramas mostrados na figura acima evidenciam a 

polidispersividade dos colóides obtidos, visto que a distribuição de tamanhos 

não ajusta-se bem a uma log-normal; e, pela análise das imagens de MEV 

pode-se perceber a presença de agregados de partículas nas amostras 1 a 4; 

devendo-se, provavelmente ao fato de o frasco de síntese ter permanecido 

solto no banho de ultra-som, movendo-se livremente e estando, portanto, 

sujeito a diferentes intensidades de agitação ao longo do tempo de síntese. 

 A fim de se obter colóides monodispersos, foram realizadas mudanças 

na síntese. As novas condições de síntese foram descritas no item 3.2 (frasco 

fixo). Os resultados para o referido experimento estão mostrados na tabela 7 e 

figura 18. 

 

Tabela 7.  Diâmetro médio por EDL e MEV de partículas para diferentes amostras de sílica sob 

condições de síntese S2 

Amostra Amônia 

Saturada 

(mL) 

Etanol 

(mL) 

TEOS 

(mL) 

Diâmetro 

Médio 

(nm) 

(EDL) 

Diâmetro 

Médio 

(nm) 

(MET) 

1’ 3,50 50 4 93,5 ± 25  

2’ 3,75 50 4 130,0 ± 29  

3’ 4,00 50 4 146,0 ± 28 120 ± 21  

4’ 4,25 50 4 162,0 ± 35  

5’ 4,5 50 4 184,0 ± 42  

6’ 4,75 50 4 226,0 ± 50  

 

 

A partir da análise obtida por EDL, o colóide n˚ 3 da tabela 7 foi 

selecionado para posterior análise por MEV, visto que há na literatura uma rota 

de síntese de nanocascas de ouro bem estabelecida, utilizando caroço de 

tamanho semelhante [77]. 
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Figura 18. imagens de MEV e histograma para a amostra 3’ 

 

 Para o histograma da figura anterior foram contadas 1.000 partículas. 

Não foi detectada a presença de agregados de partículas nas imagens de MEV 

analisadas. Diante destes resultados, conclui-se que o colóide obtido através 

das novas condições de síntese apresenta-se monodisperso e sem a presença 

de agregados; assim sendo, pôde-se dar prosseguimento às outras etapas da 

síntese das nanocascas de ouro.  
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4.2. Nanopartículas de Ouro 
 

 A obtenção de nanopartículas de ouro situadas em uma faixa de 

tamanho de 1 a 3 nanômetros é fundamental para que se obtenha o controle 

da espessura da casca, como discutido no item 1.2.2 deste volume. 

 O método para a obtenção dos resultados listados na figura 19 seguiu os 

parâmetros de síntese do procedimento descrito no item 3.4, que descreve a 

preparação de partículas de ouro nanométricas através da redução de HAuCl4 

por NaBH4 em uma solução polimérica de PVP 55.000. 

 A análise de tamanho de partículas para o colóide de ouro foi realizada 

por microscopia eletrônica de transmissão (MET). 500 partículas foram 

contadas na preparação do histograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. imagens de MET e histograma do colóide de ouro 
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Os resultados alcançados na síntese do colóide de ouro mostraram-se 

excelentes tanto para o tamanho, quanto para a dispersividade do colóide. O 

tamanho médio das partículas foi de 2,4 nm ± 0,3 nm e não se verificou 

presença de agregados à microscopia. 

 O NaBH4 possui um alto potencial de redução (tabela 2) e sua utilização 

na síntese de nanopartículas promove uma rápida redução do precursor 

tetracloroaurato, que pode ser percebida imediatamente após sua a adição à 

solução contendo PVP e HAuCl4, quando se verifica uma mudança na 

coloração da solução, que passa de levemente amarelada para castanho 

escuro. Muitos métodos de obtenção de colóides de ouro são efetuados sob 

aquecimento, o que, termodinamicamente, acaba por favorecer o crescimento 

das partículas [32]. Através do emprego do NaBH4 é possível realizar a síntese 

à temperatura ambiente, o que confere ao método um melhor controle de 

tamanho e dispersividade.  

 A molécula de PVP se liga quimicamente às partículas de ouro [78], 

estabilizando estericamente o sistema e impedindo o crescimento das mesmas, 

além do que, sua utilização produz um colóide bastante estável; uma amostra 

foi centrifugada a uma Força Centrífuga Relativa (FCR) de 10000g por 10 

minutos e não se verificou separação entre a fase dispersa e o meio 

dispersante.  

 Uma amostra sintetizada sob as mesmas condições de síntese e sem a 

presença de PVP passou ligeiramente de levemente amarelada a vermelha 

quando da adição do NaBH4, indicando a presença de partículas superiores a 

10 nm [79], inviáveis, portanto, ao processo de formação das ilhas. 

A utilização do PVP também parece interferir positivamente na formação 

das ilhas de ouro, como será discutido no próximo item. 
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4.3. Ilhas 
 

 A formação das ilhas consiste um processo fundamental na fabricação 

das nanocascas. Com a finalidade de facilitar o entendimento deste estágio da 

síntese, a apresentação de resultados e a discussão dos mesmos será aqui 

realizada em duas etapas: funcionalização das partículas de sílica e 

ancoramento das nanopartículas de ouro à sílica funcionalizada. 

 

FUNCIONALIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE SÍLICA 

 

 O método proposto por Oldenburg, em 1998, propunha a modificação da 

superfície das partículas de sílica como meio de efetuar a posterior formação 

das ilhas de ouro. De fato, sabe-se que através de modificações na superfície é 

possível alterar as propriedades físico-químicas dos materiais. Não obstante, é 

possível, através destas modificações, promover interações entre materiais 

que, à primeira vista, pareceriam incompatíveis [80].  

 Moléculas como o APTMS ligam-se à superfície da sílica, e esta se torna 

aminada, o que favorece a imobilização de partículas de ouro nos substratos 

de sílica [81]. 

 O processo de funcionalização inicialmente descrito na literatura 

consiste em promover a ligação entre APTMS e sílica em etanol sob agitação e 

refluxo a 80˚C [82]. As tentativas de efetuar esta ligação em etanol, em nosso 

laboratório, resultaram sempre na formação de agregados distinguíveis a olho 

nu. É provável que tal fato decorra da hidrólise de moléculas de APTMS pela 

pequena quantidade de água presente no etanol e até mesmo no ambiente. 

Após realizar extensa pesquisa bibliográfica, considerou-se a possibilidade de 

efetuar a funcionalização das partículas de sílica em um solvente apolar.  

O processo de funcionalização das superfícies de sílica ocorre em duas 

etapas: primeiramente é necessário que haja hidrólise do grupamento alcóxi 

presente na molécula do organosilano (APTMS), em seguida ocorre a 

formação de uma ligação do tipo Si-O-Si através de uma reação de 

condensação envolvendo os grupamentos silanol que estão presentes na 

molécula hidrolisada do APTMS e na superfície da sílica [83] (figura 9). 
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Estudos anteriores [49, 50] indicam que, em meio anidro, essas duas 

etapas ocorrem quando as moléculas do organosilano entram em contato com 

a camada de água adsorvida na superfície da sílica. Além disso, Zhu et al. [84] 

mostraram, em trabalho anterior, que as reações de condensação entre 

grupamentos silanol, característicos da superfície da sílica podem ser 

favorecidas pelo tratamento térmico das amostras. 

Considerando a solubilidade da molécula de APTMS e, a fim de 

favorecer a formação de pontes siloxano através de um tratamento térmico 

mais intenso do que o etanol possibilita, tolueno foi o solvente escolhido por 

apresentar ponto de ebulição em 110˚C.   

 O método de Stöber promove a síntese de nanopartículas de sílica em 

etanol. A secagem das amostras descrita na seção experimental deste trabalho 

foi efetuada em duas etapas (a 70˚C, e depois a 120˚C) de modo a eliminar o 

álcool da amostra, e reduzir, tanto quanto possível, a quantidade de água 

adsorvida na superfície da sílica. 

 A funcionalização das nanopartículas de sílica foi realizada como 

descrito no item 3.3. Análises de potencial Zeta foram obtidas de uma mesma 

amostra antes e depois do processo ter sido concluído, e então mostradas na 

tabela 8.  

 

Tabela 8.  Análises de potencial zeta de nanopartículas de sílica antes e após processo de 

funcioonalização 

Nanopartículas de sílica Potencial Zeta (mV) 

 

Antes da funcionalização com APTMS 

 

- 21 

 

Após a funcionalização com APTMS 

 

+ 43 
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Os valores de potencial zeta obtidos indicam uma drástica alteração na 

superfície das partículas e concordam com dados da literatura ao apresentar 

valores negativos para a superfície das partículas de sílica, e valores positivos 

quando essas superfícies encontram-se aminadas [85]. 

 Pham et al. [86], em trabalho descrevendo a síntese e caracterização de 

nanocascas de ouro, promovem a funcionalização de um colóide de sílica 

apresentando diâmetro médio de 100 nm e cerca de 7 x 1012 partículas/mL, 

pela adição de 50 µL de APTMS para 100 mL de colóide.  

A concentração de partículas do colóide obtido em nosso laboratório foi 

de 5 x 1011. A funcionalização do mesmo foi feita de acordo com o item 3.3, e 

contou com a preparação de amostras funcionalizadas com 100 (experimento 

F1) e 200  µL (experimento F2) de APTMS para 100 mL de colóide. As 

imagens de TEM estão mostradas na figura 21. 

 

  

IMOBILIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE OURO – FORMAÇÃO DAS ILHAS 

 

 A funcionalização de superfícies com moléculas como o APTMS ou 

APTES constitui um método bastante eficaz para promover o ancoramento de 

estruturas capazes de se ligar aos grupamentos -NH2. As nanopartículas de 

ouro se ligam covalentemente à superfície aminada das partículas de sílica 

[87]. 

 As partículas de ouro, em contraposição à superfície funcionalizada das 

partículas de sílica, são negativamente carregadas; e as interações 

eletrostáticas envolvendo esses dois sistemas são determinantes na formação 

das ilhas. . Estima-se que a supefície da sílica esteja completamente coberta 

por moléculas de APTMS [88]. Entretanto, para que ocorra a ligação entre 

estas espécies é necessário que elas entrem em contato. À medida que o 

ancoramento das partículas de ouro sobre as superfícies de sílica evolui, 

ocorre a formação das ilhas.  

 Trabalhos anteriores [47, 89-90] reportam que, no processo de formação 

das ilhas, as nanopartículas de sílica têm cerca de 30% de sua superfície 

coberta por partículas de ouro. Acredita-se que isto decorre da repulsão entre 

as partículas de ouro que se encontram em dispersão e as partículas ligadas à 
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superfície da sílica; ou seja, as nanopartículas de sílica, ao atingirem uma taxa 

de recobrimento de 30% por partículas de ouro constituem as ilhas, que 

acabam por repelir as nanopartículas de ouro livres impedindo seu contato com 

os grupamentos NH2 presentes na superfície; assim, estas interações 

eletrostáticas constituem fator limitante no processo de obtenção das ilhas de 

ouro [91].  

 O procedimento para fabricação das ilhas encontra-se descrito no item 

3.5. Após cada ciclo de agitação a amostra foi purificada por centrifugação e o 

sobrenadante obtido para cada etapa foi submetido a espectrofotometria UV-

Visível para monitorar a evolução do processo de ancoramento das partículas 

de ouro na superfície da sílica (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Absorção UV-Vis de colóide e sobrenadantes obtidos do processo de formação das 

ilhas de ouro 

  

 A análise espectrofotométrica mostrada acima obedece à lei de Lambert-

Beer, que estabelce uma relação direta entre a intensidade da absorbância e a 

concentração das espécies absortivas presentes em determinado meio. Este 

experimento foi feito utilizando-se uma mesma amostra de ouro coloidal. A 

curva em vermelho mostra a absorbância do colóide de ouro recém-preparado; 

as curvas em verde e azul são referentes ao primeiro e segundo sobrenadante, 

respectivamente, e apresentam intensidades de absorbância bastante 

próximas, mostrando uma queda de intensidade se comparadas à curva em 
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vermelho, indicando o ancoramento de grande parte das partículas de ouro na 

superfície aminada da sílica, refletindo a importância das duas primeiras etapas 

deste processo. A curva em preto representa a absorbância do terceiro 

sobrenadante obtido e já se apresenta bem próxima da curva em vermelho. 

Para garantir uma saturação de partículas de ouro na superfície funcionalizada, 

mais um ciclo de agitação foi efetuado, perfazendo um total de 4. A absorção 

do sobrenadante do 4˚ ciclo foi idêntica à do colóide de ouro recém-preparado. 
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Figura 21.  (A) e (B) - funcionalização com 100 µL; (C) e (D) - funcionalização com 200 µL  

  

A amostra funcionalizada com 200  µL de APTMS apresentou maior 

densidade de partículas imobilizadas na superfície. Além disso, o uso do PVP 

como estabilizante parece favorecer a imobilização das nanopartículas de ouro 

na superfície da sílica funcionalizada. As moléculas de PVP ligam-se às 

nanopartículas de ouro; e, por também apresentarem carga negativa [92], é 

provável que o sistema “Nanopartícula de ouro-PVP”, apresentando-se mais 
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negativamente carregado, favoreça a interação entre as partículas de ouro na 

sílica, promovendo um recobrimento superior àquele reportado na literatura.  

Investigações adicionais precisam ser conduzidas para que se afirme 

isto, entretanto, pode-se tomar os resultados acima como um indício de que tal 

fato ocorre. 
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4.4. Formação da Casca com Adição de NH 4OH  
O processo de formação da casca deve promover o crescimento e 

coalescimento das partículas de ouro imobilizadas na superfície da sílica. Para 

tal fim, o colóide de ilhas deve ser disperso em uma solução de carbonato de 

potássio (K2CO3) e HAuCl4 denominada K-gold [93], cujo preparo encontra-se 

descrito no item 3.6 da seção “Materiais e Métodos” deste trabalho. A referida 

solução apresenta pH próximo de 10, condição que parece favorecer o 

crescimento da casca [94]. O K-gold preparado em nosso laboratório 

apresentou pH de 9,1. Usualmente o processo de formação da casca é 

efetuado preparando-se amostras com diferentes relações K-gold/Ilhas [93].  

Após dispersar o colóide de ilhas na solução K-gold, deve-se proceder à 

adição de um agente redutor ao sistema. Inicialmente Oldenburg empregou 

NaBH4 no processo de formação da casca; etretanto, em trabalhos posteriores 

[95-97], verificou-se a possibilidade de  se obter um melhor controle da forma e 

tamanho das nanocascas utilizando-se formaldeído como agente redutor. 

Após a adição do agente redutor, o colóide “K-gold - Ilhas”, antes incolor 

e transparente, adquire uma coloração que vai do vermelho ao azul, indicando 

a formação de nanocascas. 

 Em nosso laboratório foram realizados testes e verificou-se que a maior 

quantidade de formaldeído passível de ser utilizada sem provocar nucleação de 

partículas de ouro no K-gold era de 50 µL. Foram então preparadas amostras 

apresentando razões de 2:1 a 20:1 em volume (volume de K-gold:volume de 

ilhas). Visando a obtenção de um valor de pH próximo de 10, 120 µL de 

NH4OH foram adicionados às amostras, resultando em um pH de 10,4. O 

procedimento experimental segue a descrição do item 3.7 dessa dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

300 400 500 600 700 800
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1
 2:1
 5:1
 10:1
 16:1
 20:1
 

 

 

A
bs

or
bâ

nc
ia

Comprimento de onda (nm)

Gráficos de Absorbância x comprimento de onda para as referidas 

amostras estão mostrados na figura 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Absorção UV-vis de amostras com diferentes relações K-gold - Ilhas 

  

Através da análise dos gráficos acima é possível notar o deslocamento 

do pico máximo de absorção das amostras, evidenciando a formação das 

cascas. A figura 23 mostra a micrografia obtida por MET para a amostra 20:1, 

que apresentou maior deslocamento do pico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 23.  Eletromicrografia por MET da amostra 20:1 
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Analisando-se as figuras 22 e 23, é possível perceber que, mesmo 

apresentando um deslocamento no valor máximo de absorção, a amostra 20:1 

ainda não apresentou uma casca completamente coalescida. Através de uma 

análise minuciosa ao microscópio eletrônico foi possível divisar pequenos 

espaçamentos entre as partículas de ouro. A fim de verificar se o processo de 

coalescimento fora interrompido pela depleção de átomos de ouro no meio, 

purificamos a amostra 20:1 através de centrifugação a uma FCR de 4125g  por 

30 minutos e esta foi ressuspensa no mesmo volume de K-gold utilizado em 

sua síntese, refazendo a mesma razão 20:1. Repetiu-se o procedimento 

descrito no item 3.7. Os resultados obtidos estão mostrados na figura 24. 
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Figura 24.  Amostra 20:1 ressuspensa: (A) – absorção UV-Vis; (B) e (C) – imagens de MET; (D) 

– difração de elétrons 
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 No gráfico da figura 24 verifica-se o máximo de absorbância em 750 nm, 

e as imagens obtidas por MET mostram o recobrimento quase que completo da 

superfície da sílica, indicando que o processo de ressuspensão pode ser 

considerado como um método viável na obtenção de nanocascas metálicas, 

concordando com dados da literatura [98]. Foi efetuada a obtenção de uma 

imagem por difração de elétrons para se verificar a cristalinidade da casca, 

mostrada na figura 24-D. 

 As nanocascas obtidas através deste método mostraram-se viáveis a 

aplicações biológicas envolvendo hipertermia, dada a elevada absorbância 

verificada em comprimentos de onda no infravermelho próximo; entretanto, as 

irregularidades evidentes na superfície das partículas, inviabilizariam a 

aplicação e o desenvolvimento de modelos teóricos que visem o emprego 

destas nanopartículas nas áreas de óptica e microespectroscopia. Assim 

sendo, deu-se prosseguimento a investigações adicionais a fim de se obter 

partículas de superfície mais uniforme. 
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4.5. Formação da Casca sem Adição de NH 4OH 
 

 Diversos estudos [74, 76-77] reportam a formação da casca de ouro 

como um processo que ocorre em cerca de 4 a 7 minutos, e pode ser 

acompanhado pela mudança gradual na coloração do meio, de incolor para 

azul. Em nossos experimentos envolvendo o ajuste do pH, foi verificada uma 

alteração brusca na coloração do colóide de ilhas disperso na solução “K-gold”, 

após a adição de NH4OH, indicando que a súbita elevação do pH deve 

provocar um aumento na velocidade de redução dos átomos de ouro pela 

molécula de formaldeído [99-100], promovendo um crescimento desordenado 

que pode levar a irregularidades na superfície das partículas. 

 No intuito de se obter cascas de superfícies uniformes, e após a 

realização de diversos testes envolvendo tentativas de se encontrar as 

quantidades mais adequadas dos reagentes, foi desenvolvido o experimento 

descrito no item 3.8, que consistiu em aumentar a relação “volume de K-

gold:volume de ilhas”, e utilizar uma quantidade menor de formaldeído a fim de 

se obter um processo de crescimento mais lento e controlado. A relação entre 

os volumes neste caso foi de 80:1, e o volume de formaldeído utilizado passou 

a ser 20% daquele utilizado no experimento do item 3.7, descrito anteriormente 

neste trabalho de tese. Além disso, o emprego de sucessivas ressuspensões 

das amostras foi estabelecido como uma forma de controlar o crescimento da 

casca. O intervalo entre as ressuspensões foi de 2 horas, após o qual não se 

verificava alterações no perfil de absorção das amostras. O monitoramento do 

processo foi efetuado através de medidas de absorção UV-Vis e microscopia 

eletrônica de transmissão.  

A figura 25 mostra as curvas de absorção obtidas (normalizadas); as 

figuras 26 e 27 apresentam as imagens obtidas por MET para cada amostra. O 

nome de cada curva apresentada, bem como das imagens, se refere à 

quantidade de ressuspensões às quais a amostra foi submetida. As 

centrifugações utilizadas entre cada etapa do processo foram de 10000g (FCR) 

por 10 minutos.  
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Figura 25. Absorção UV-Vis-NIR das amostras ressuspensas 
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Figura 26. MET mostrando o aspecto geral dos colóides obtidos no processo de ressuspensão. 

1 e 4 – Barra: 500 nm; 2 e 3 – Barra:  1 µm 
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Figura 27. MET mostrando evolução na formação da nanocasca de ouro. Barra: 200 nm 

  

As curvas mostradas no gráfico da figura 25 indicam a progressiva 

formação das nanocascas de ouro ao se efetuar as ressuspensões das 

amostras. Isso pode ser verificado pelo deslocamento do pico de absorção 

máxima, à medida que o processo é repetido. Este deslocamento não se dá de 

maneira abrupta, indicando que, neste processo de síntese, a formação da 

casca se dá de forma controlada.  

 Os comprimentos de onda para o máximo de absorção, das curvas 1, 2, 

3 e 4 foram de 708, 817, 767 e 763, respectivamente. Após a segunda 

repetição do processo (curva 2), o máximo de absorção atingiu o comprimento 

de onda de 817 nm e então caiu para763 nm ao final de 4 repetições. Esse 

perfil de deslocamento na absorção concorda com dados da literatura para a 

formação da casca [101]. A queda registrada no final do processo, e o 

aparecimento de um ombro na curva em 630 nm refletem, respectivamente, o 
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espessamento da casca e o efeito de quadrupolo resultante da interação entre 

a ressonância de plasma das superfícies externa e interna da casca [102]. 

 Através das imagens mostradas na figura 26 é possível notar a presença 

de partículas que não foram completamente recobertas nas amostras 1 e 2. O 

fechamento da casca só pode ser observado à medida que o processo é 

repetido. Pela análise das imagens, pode-se dizer que a amostra 3 apresenta 

nanocascas completamente coalescidas quase que em sua totalidade, 

entretanto, é notável a irregularidade na superfície destas partículas, como 

pode ser observado nas figuras 26(3) e 27(3). É somente após a quarta 

repetição do processo de ressuspensão, que as nanocascas apresentam 

uniformidade na superfície, assemelhando-se a uma esfera metálica (figura 27-

4). A figura 27 mostra a evolução na formação da nanocasca de ouro para uma 

única partícula. 

 O método de síntese utilizando sucessivas ressuspensões em K-gold 

mostrou-se eficaz na obtenção de nanocascas de ouro. A dificuldade de 

processamento reside nos longos tempos de espera entre as etapas. O 

processo pode ser considerado livre de perdas significativas de amostra. As 

nanocascas obtidas são adequadas às aplicações pretendidas (óptica, terapia 

e microespectroscopia) no que se refere à forma e ao perfil de absorção. 
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4.6. Formação da Casca em Apenas Uma Etapa (One Ste p) 
  

 A fim de otimizar a obtenção de nanocascas de ouro em nosso 

laboratório, foi conduzido um último ensaio na tentativa de desenvolver um 

processo de crescimento da casca que pudesse ser realizado em apenas uma 

etapa. O pocedimento experimental encontra-se descrito no item 3.9. Foi 

utilizada uma relação “volume de K-gold:volume de ilhas” de 800:1 e o volume 

de formaldeído foi aumentado. A amostra foi submetida a intensa agitação por 

4 minutos. Uma alíquota de 3 ml do colóide resultante foi transferida para uma 

cubeta de quartzo de caminho óptico 1 cm, e diversas medidas de absorção 

UV-Vis-NIR foram obtidas a fim de se acompanhar a evolução do processo de 

formação das nanocascas de ouro (figura 28). Imagens de MET foram obtidas 

(figura 29).  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Espectros de absorção UV-Vis-NIR ao longo do processo de formação de 

nanocascas de ouro. Cada segmento de reta indica a posição do pico da ressonância de 

plasma. 

 

 Após o intervalo de duas horas, não se verificou alteração no perfil de 

absorção da amostra (curva preta – 120 min.). Como citado no tópico anterior, 

o aparecimento de um ombro na região de 630 nm indica a formação das 

nanocascas. 
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Figura 29. Imagens de MET de nanocascas de ouro formadas em etapa única, antes da 

purificação. 

 

 As imagens acima concordam com o espectro de absorção e evidenciam 

a formação das nanocascas de ouro, entretanto, devido à utilização de uma 

elevada relação “volume de K-gold:volume de ilhas”, verifica-se também a 

presença de nanopartículas de ouro na amostra, fazendo-se necessária a 

purificação do colóide, que foi efetuada como descrito no item 3.9 da seção 

“Materiais e Métodos”. Análises de MET realizadas após a purificação da 

amostra estão mostradas na figura 30. O pH do colóide após a purificação foi 

de 6.2.  
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Figura 30. Imagens de MET de nanocascas de ouro formadas em etapa única, após 

purificação. Barras: (a) e (b) - 500 nm 

 

 Analisando-se as imagens acima, é possível concluir que o processo de 

purificação se mostrou eficaz na obtenção do colóide de nanocascas de ouro. 

O histograma mostrado abaixo (figura 31) indica um tamanho de 160 ± 16 nm, 

o que indica que a espessura média da casca formada é de 40 nm, visto que o 

caroço de sílica utilizado no processo apresenta 120 nm de diâmetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Histograma para as nanocascas de ouro 
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5. CONCLUSÕES 
 

A obtenção de nanocascas de ouro é processo complexo e de difícil 

controle por apresentar diversas etapas, o que acaba por potencializar efeitos 

indesejados provenientes de eventuais erros. Para os processos de formação 

da casca aqui descritos, é evidente a importância da formação das nanoilhas, 

visto que, partindo desta partícula, nosso laboratório foi capaz de sintetizar 

nanocascas através de três processos diferentes. As modificações por nós 

implementadas se baseiam em dados da literatura e estão aqui apresentadas 

da forma mais coerente possível, entretanto, no campo da química coloidal, há 

ainda uma grande necessidade de se realizar estudos físico-químicos mais 

detalhados no que se refere à formação de nanopartículas, e controle de suas 

formas e dispersividade.  

O emprego de nanopartículas de ouro funcionalizadas com PVP parece 

aumentar a população de partículas de ouro ancoradas na superfície da sílica, 

e estudos adicionais serão conduzidos no sentido de elucidar a questão.  

O processo de funcionalização é etapa decisiva na evolução da síntese 

das nanocascas, pois constitui fator limitante na formação das ilhas que 

servirão como sítio de crescimento para o coalescimento da casca.  

 A ocorrência de nucleação externa às ilhas no processo “one step” foi 

bem contornada através da purificação da amostra com soluções de PVP em 

ciclos de centrifugação. Após a formação da casca, as partículas podem ser 

facilmente centrifugadas e ressuspensas em tampões fisiológicos para 

aplicações in vitro e/ou in vivo. 

Para que se dê prosseguimento às aplicações pretendidas por nosso 

grupo de pesquisa, as nanocascas ainda deverão passar por processos 

adicionais baseados em auto-organização (para detecção de moléculas por 

SERS), e passivação (no caso de tratamento por hipertermia). 

Todos os métodos aqui apresentados e discutidos apresentam bom grau 

de reprodutibilidade e foram repetidos mais de uma vez. As partículas obtidas 

concordam com dados da literatura e se mostraram viáveis às aplicações 

pretendidas. 
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