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RESUMO 

DE GOES, Rafael E. Detecção de glifosato em água por reconhecimento de padrões em 
espectroscopia assistida por nanopartículas de prata fabricadas por ablação a laser. 2018. 174p. 
Tese (Doutorado em Fotônica em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 

A água é um recurso natural que, apesar de abundante, tem sofrido grande restrição em sua 
disponibilidade por conta da atividade humana, principalmente a agricultura. A garantia de 
conformidade da água que é distribuída à população quanto aos níveis tidos como seguros para a 
presença de contaminantes é, portanto, uma questão de saúde pública e que tem atraído grande 
atenção. De modo a detectar substâncias potencialmente nocivas, complexos procedimentos de 
química analítica são utilizados para a verificação e emissão de laudos de conformidade, utilizados 
para a tomada de decisão em relação à sua potabilidade. Neste cenário há demanda para métodos 
auxiliares para guiar a amostragem e realizar a triagem de amostras. O glifosato é o herbicida 
sistêmico não seletivo mais utilizado no mundo. Tal substância tem recebido crescente atenção, 
principalmente devido à sua ampla utilização e controvérsia em relação ao seu efeito potencialmente 
cancerígeno. Neste trabalho é apresentado um método para a detecção de glifosato diretamente em 
meio aquoso a partir da interrogação espectroscópica assistida por nanopartículas de prata. Com uso 
do espalhamento Raman, a região de assinatura espectral de moléculas em solução aquosa é 
acessível na região visível do espectro eletromagnético.  Entretanto, o limite de deteção para este 
tipo de interrogação é prejudicado pela baixa intensidade do sinal ótico gerado. A intensificação do 
espalhamento Raman por um corpo metálico nanoestruturado é uma técnica que permite a 
detecção de traços de substâncias por meio de seu espectro vibracional. Nanopartículas esféricas de 
prata, com tamanhos de 5 a 20 nm, foram produzidas a partir da técnica de Ablação a Laser Pulsado 
em Líquidos resultando em uma solução coloidal estabilizada por íons de citrato, usado como 
surfactante. Um aparato experimental, composto por dois espectrofotômetros a fibra ótica e 
bombeamento por fontes de radiação laser e banda larga, foi implementado para interrogação das 
amostras de água com potencial presença de glifosato. O espectro vibracional foi obtido pela 
medição do espalhamento Raman intensificado em superfície (SERS) do conjunto de aglomerados de 
nanopartículas de prata formado pela agregação mediada pelo analito. Por meio do espectro de 
extinção UV-Vis, o estado de agregação das nanopartículas em solução coloidal foi medido. A partir 
dessa agregação, foi possível medir uma banda de espalhamento Raman intensificado dependente 
da concentração do analito. Um mecanismo baseado na interação entre o analito e o substrato foi 
proposto. A a partir dos resultados, realizou-se o ajuste na produção das nanopartículas, bem como 
sua interação com as amostras, permitindo a determinação do limite de detecção de 6,0 e 7,5 µM 
(1,0 e 1,3 ppm) para as duas técnicas de interrogação, UV-Vis e Raman, respectivamente. Um sistema 
de reconhecimento de padrões baseado no método da Análise de Discriminantes pelos Mínimos 
Quadrados Parciais (PLS-DA) foi implementado para a classificação de amostras. O sistema emprega 
a fusão em baixo nível dos dados espectroscópicos, UV-Vis e Raman, num único espaço de 
características. O sistema foi treinado e validado a partir de amostras de água deionizada e testado 
com amostras de água in natura com adição de glifosato. Considerando um limite de decisão de 10 
µM, foi obtido um valor de acurácia de classificação de 0,85. 
 
 

Palavras-chave: Ablação a laser em líquidos; Nanopartículas de prata; Espectroscopia Raman; 
Colorimetria; Reconhecimento de padrões; Qualidade de água; Glifosato. 

  



  



  

ABSTRACT 

DE GOES, Rafael E. Detection of glyphosate in water by pattern recognition in laser ablated silver 
nanoparticles assisted spectroscopy, 2018. 174p. Tese (Doutorado em Fotônica em Engenharia) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 

 

Water is a natural resource that, although abundant, has been under great limitation in its availability 
due to human activity, mainly agriculture. Ensuring compliance of the water that is distributed to the 
population on levels considered safe for the presence of contaminants is therefore a public health 
issue and has attracted great attention. In order to detect potentially harmful substances, complex 
analytical chemistry procedures are used to verify and issue conformity reports used for decision 
making regarding its potability. In this scenario there is a demand for auxiliary methods to guide 
sampling and to perform sample screening. Glyphosate is the most widely used non-selective 
systemic herbicide in the world. Such a substance has received increasing attention, mainly due to its 
wide use and controversy regarding its potentially carcinogenic effect. This work presents a method 
for the detection of glyphosate directly in aqueous medium from the spectroscopic interrogation 
assisted by silver nanoparticles. With the use of Raman scattering, the region of spectral signature of 
molecules in aqueous solution is accessible in the visible region of the electromagnetic spectrum. 
However, the detection limit for this type of interrogation is impaired by the low intensity of the 
optical signal generated. The enhancing of Raman scattering by a nanostructured metallic body is a 
technique that allows the detection of traces of substances by means of their vibrational spectrum. 
Silver spherical nanoparticles, ranging from 5 to 20 nm in diameter, were produced by Pulsed Laser 
Ablation in Liquid (PLAL) technique, resulting in a colloidal solution stabilized by citrate ions, used as 
a surfactant. An experimental apparatus composed of two optical fiber spectrophotometers, and 
pumping by laser and wideband radiation sources, was implemented to interrogate water samples 
with the potential presence of glyphosate. The vibrational spectrum was obtained by measuring the 
surface enhanced Raman scattering (SERS) of the silver nanoparticle clusters, formed by the analyte-
mediated aggregation. By means of the UV-Vis extinction spectrum, the state of aggregation of the 
nanoparticles in colloidal solution was measured. From this aggregation, it was possible to measure 
one of the analyte concentration dependent enhanced Raman scattering band. A mechanism based 
on the interaction between the analyte and the substrate has been proposed. From the results, the 
tuning of the nanoparticles production, as well as their interaction with the samples was carried out. 
The limit of detection (LOD) of 6.0 and 7.5 μM (1.0 and 1.3 ppm) for the two interrogation 
techniques, UV-Vis and Raman, respectively, was achieved. A pattern recognition system based on 
the Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-DA) method has been implemented for the 
classification of samples. The system employs the low level fusion of the spectroscopic data, UV-Vis 
and Raman, in a unique feature space. The system was trained and validated with deionized water 
samples and tested with fresh water samples with addition of glyphosate. Considering a decision 
limit of 10 μM, a classification accuracy of 0.85 was obtained. 

 

Keywords: Laser ablation in liquids; Silver nanoparticles; Raman spectroscopy; Colorimetry; Pattern 
recognition; Water quality; Glyphosate 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), do inglês World Health Organization 

(WHO), o aumento de população em diversas áreas urbanas bem como, de uma maneira geral, a 

intensificação das atividades agrícolas e industriais tem exercido uma grande pressão sobre os 

recursos hídricos naturais (WHO, 2008). Nesse cenário em que o custo de captação de água e os 

investimentos em infraestrutura devem ser racionalizados, sem que haja um aumento do risco de 

contaminação no consumo humano ou impacto ambiental, há uma grande demanda pelo 

desenvolvimento de novas técnicas de detecção de contaminantes que auxiliem na tarefa de tornar 

mais rápido e barato o monitoramento da qualidade de água captada, tratada e distribuída, bem 

como a determinação das fontes de contaminação de mananciais. A detecção de contaminantes em 

água é, portanto, uma questão de saúde pública e proteção ambiental. 

As Prestadoras de Serviços de Saneamento são responsáveis, geralmente, por todo o 

processo desde a captação, passando pelo tratamento, armazenamento e distribuição de água nas 

cidades. Elas são responsáveis, também, pela coleta e tratamento de efluentes e por executar 

periodicamente os diversos ensaios previstos na legislação de modo a atestar a conformidade com os 

níveis vigentes na legislação para cada contaminante. Como meio de auxiliar esse processo, há o 

potencial de contribuição na figura de métodos complementares para triagem de amostras. O uso de 

técnicas modernas de espectroscopia ótica, incorporando avanços da nanotecnologia para 

interrogação de amostras diretamente em meio aquoso, associada à interpretação da complexa 

informação obtida em amostras reais por meio de técnicas de reconhecimento de padrões, 

apresenta-se como uma poderosa ferramenta para atuar sobre as limitações de cobertura temporal 

e espacial das verificações. 

1.2 ESTADO DA ARTE 

O Brasil segue normas internacionais para a qualidade da água fornecida à população e deve 

seguir os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Essa portaria determina níveis máximos de diversos parâmetros 

separados em grandes grupos: Microbiológicos, Químicos e Físicos. A diretiva geral para água potável 

publicada pela OMS, propõe que sejam reguladas 26 substâncias tóxicas cuja presença é indesejável 

por serem consideradas nocivas de alguma forma. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse número é 

de 35 substâncias.  
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No Brasil, além da Portaria do Ministério da Saúde, há também legislação específica de cunho 

ambiental estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, na forma da Resolução 357/2005 

e suas alterações (CONAMA, 2011), que também determina parâmetros e níveis máximos para uma 

série de substâncias presentes em corpos d´água, os quais podem ser classificados como doces, 

salgados e salobros. É interessante notar que, em alguns casos, os limites aceitáveis de 

concentrações de substâncias são mais estritos na legislação ambiental do que na legislação 

referente à saúde humana.  

Os níveis aceitos são determinados em relação à toxicidade de determinadas substâncias 

para a população, bem como para ecossistemas que dependem dessas fontes de água. A OMS tem 

guias gerais baseados em dados históricos e experimentos científicos com cobaias para a 

determinação de níveis seguros de exposição a determinadas substâncias (WHO, 2003),(WHO, 2011).  

Devido ao custo, podendo chegar a dezenas de reais por amostra, e à complexidade dos 

procedimentos de análise de qualidade, e levando-se em conta séries históricas da presença, bem 

como características regionais, certas substâncias têm periodicidade de análise trimestral ou até 

semestral. Em um cenário de tratamento em grandes volumes, a rapidez da detecção de 

contaminantes evita o desperdício de insumos, ou o retrabalho do material já processado, 

economizando recursos e aumentando a segurança da população consumidora. Já do ponto de vista 

de mananciais para coleta, a detecção rápida permite que a origem da contaminação seja isolada de 

maneira mais efetiva antes de contaminar grandes volumes de água além de promover a proteção 

dos ecossistemas aquáticos. 

1.2.1 Análise de qualidade de água 

Em ambos os casos, saúde humana e ambiental, as aferições de conformidade quanto à 

presença e concentração de contaminantes são determinadas por métodos analíticos segundo 

normas e procedimentos internacionalmente aceitos. No Brasil, os métodos laboratoriais de 

determinação desses níveis seguem esses padrões sendo que há diversos laboratórios acreditados 

pelo INMETRO para a quantificação. Os ensaios seguem normas estabelecidas como NBR 10005:2004 

da ABNT, SMWW (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) 22. ed. 2012 

publicado em conjunto pela APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water 

Works Association) e WEF (Water Environment Federation) bem como a norma EPA 8015C:2007 

emitida pela Environmental Protection Agency (EPA), órgão dos Estados Unidos responsável por 

planejar e executar as políticas de meio ambiente. 



31 

  

Dependendo do local e propósito de análise, seja em laboratório para emissão de laudos de 

conformidade ou em campo, em tempo real, podem ser utilizados métodos mais simples, mesmo 

tendo um desempenho menor do ponto de vista de seletividade ou exatidão da medição. Entretanto, 

para a emissão de laudos de conformidade, os laboratórios de química analítica acreditados pelo 

INMETRO devem realizar ensaios padronizados e lastreados por um sistema de gestão da qualidade. 

A seguir são apresentados os princípios de alguns dos métodos que constam nessa padronização. 

  A espectroscopia de massa (MS), como maneira de se obter a composição de uma amostra, 

baseia-se na detecção da razão entre massa e carga das moléculas selecionadas por meio de 

eletrodos de separação. Para isso, as alíquotas contendo os potenciais analitos de interesse são 

ionizadas de modo a gerar moléculas carregadas, ou seus fragmentos. Essas moléculas são 

aceleradas por um campo elétrico e defletidas em função de sua carga e massa para que sejam 

detectadas em diferentes pontos de uma superfície sensível. A abundância relativa de íons com 

determinadas razões de massa por carga (m/z) compõe a assinatura de um analito. A frequência 

temporal de ocorrência da assinatura indica a concentração dessas moléculas (GAUGLITZ; VO-DINH, 

2003).  

De modo a ampliar a capacidade de distinção entre analitos, para contaminantes orgânicos 

são realizados ensaios de espectroscopia de massa associados a técnicas de separação como as 

cromatografias líquida e gasosa. Essa combinação é usada para detectar a presença e determinar a 

concentração de substâncias tais como: acrilamida, benzeno, glifosato, dicloro difenil tricloroetano 

(DDT), estireno, benzidina, propanil, hexaclorobenzeno, tolueno e xileno. A cromatografia gasosa é 

usada para analitos voláteis e segue princípio similar, utilizando para a fase móvel um gás inerte. 

Para compostos orgânicos não voláteis é utilizada a Cromatografia Líquida de Alto Desempenho 

(HPLC). Nessa técnica, é empregada uma coluna de separação que possui uma fase líquida, e móvel, 

que transporta alíquotas das amostras através de uma fase estacionária, composta de partículas 

porosas que retém compostos individuais de maneira seletiva, permitindo a separação de 

componentes. A detecção é feita em uma etapa pós-coluna de separação utilizando-se um sensor 

que depende do analito. Além da espectroscopia de massa podem ser utilizados princípios mais 

simples como detectores de absorbância para compostos orgânicos ou condutividade e detectores 

eletroquímicos para metais e componentes inorgânicos. Já na cromatografia gasosa, o processo é 

similar com separação por coluna, entretanto, na fase de entrada o composto é carregado por um 

gás inerte e a informação sobre o analito também pode ser obtida pelo tempo de trânsito, bem 

como por alguma informação espectral ou elétrica medida no sensor pós-coluna (GAUGLITZ; VO-

DINH, 2003). O HPLC e suas variantes é considerado uma técnica capaz de detectar ultratraços, o que 

equivale a concentrações menores que 100 ppb (partes por bilhão), entretanto não se tem uma 
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grande produtividade de análises. Com esse método a detecção pode ser feita de concentrações tão 

baixas quanto ppt (partes por trilhão). 

A própria Organização Mundial da Saúde reconhece a dificuldade de, em um processo de 

tratamento de água em grandes volumes, detectar todos os contaminantes prescritos. Os níveis são, 

portanto, determinados e controlados de acordo com a realidade socioeconômica da região. A 

exemplo do caso recente da cidade de Flint, onde toda a tubulação é a própria origem de 

contaminação (“Flint Water Crisis Fast Facts - CNN.com,” 2016), no qual o próprio sistema de 

distribuição é fonte de contaminação, tanto a periodicidade quanto a cobertura geográfica 

adequados podem ser estabelecidos conforme o histórico geológico e atividade econômica e 

industrial da região. 

A despeito das realidades individuais de cada país, assim como em outras áreas de 

normatização, há um esforço para a harmonização dos métodos. A verificabilidade inter-laboratorial 

é, entretanto, dificultada pelo grau de modificação do procedimento em relação ao recomendado, 

pela qualidade dos reagentes, o tipo de aparato e o seu desempenho, bem como a capacidade e 

habilidade do pessoal envolvido. Esses fatores podem influenciar na reprodutibilidade das técnicas 

analíticas. Nesse ponto cabe destacar que, quanto mais complexo o procedimento, maior o potencial 

incidência dessas discrepâncias. A Tabela 1, adaptada de (WHO, 2011), apresenta uma classificação 

do grau de complexidade técnica dos métodos analíticos para compostos químicos inorgânicos e 

orgânicos de forma combinada. Do ponto de vista dos métodos analíticos, esses compostos são 

tratados de maneira distinta devido à grande diferença de técnicas usadas para sua detecção. 

Quanto mais alto o grau de complexidade, maiores os custos associados em termos de 

equipamentos e pessoal especializado.  

Tabela 1 – Comparação de complexidade entre os métodos analíticos para detecção de contaminantes em 
água. Fonte: Adaptado de (WHO, 2011). 

Exemplo de método analítico Grau de complexidade 

Método volumétrico ou colorimétrico 1 

Eletrodo 2 

Cromatografia iônica 3 

Cromatografia líquida de alto desempenho 4 

Espectrometria de absorção Atômica por chama 5 

Espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado 6 

Cromatografia Gasosa 7 

Cromatografia Gasosa aliada espectrometria de massa 8 
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A detecção de traços de contaminantes é um desafio visto que é limitada pela qualidade dos 

equipamentos bem como reagentes utilizados. A definição do limite de concentração do que é um 

traço de substância foi ficando menor como o passar do tempo e a evolução das técnicas de 

detecção. A faixa de traços, de acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry), é de concentrações menores que 100 partes por milhão (ppm) ou 100 µg/g. As técnicas 

analíticas atuais são capazes de detecção de partes por bilhão, ou até partes por trilhão, faixa 

designada, ainda que informalmente, pelo termo ultra-traços. A Figura 1 ilustra essa designação em 

fração de massa ou nos termos mais comumente usados, porcentagem ou partes por milhão (ppm), 

bilhão (ppb) ou trilhão (ppt). 

 

Figura 1 – Designação de faixas de concentração para análises de composição química de amostras. Fonte: 
Adaptado de (BROWN; MILTON, 2005). 

1.2.1.1 Detecção de glifosato  

A detecção de cada contaminante tem uma peculiaridade nos protocolos de ensaio. No 

âmbito de um sistema mais amplo de garantia de conformidade, um grupo de contaminantes pode 

ser identificado de maneira combinada em um processo específico de análise. Entretanto, durante a 

sua execução, métodos químicos de separação tais como redução, digestão ácida ou derivatização1 

são usados para isolar interferentes e tornar a amostra adequada ao instrumento de medição 

(NAMIEŚNIK, 2002), (WHO, 2011). Por exemplo, para a detecção de glifosato e seu subproduto de 

decomposição, o ácido aminometilfosfônico, conhecido pela sigla AMPA, as amostras são coletadas 

com passivante, isto é, um agente que tem o intuito de preservar a amostra, para utilização da 

 

1 
derivatização é a técnica comumente utilizada em cromatografia para realizar, por meio de uma reação química, a 

transformação de uma substância em outra com estrutura semelhante de modo a permitir a detecção.  
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técnica analítica derivada do USEPA Draft Method 547 (USEPA, 1990). O AMPA e o glifosato são 

separados em um cromatógrafo líquido de alto desempenho (HPLC). A partir do tempo de retenção, 

da ordem de minutos, e da resposta espectral à excitação pós-coluna, na região UV do espectro, 

pode-se determinar a presença de substâncias e a sua concentração na amostra. Para o glifosato a 

detecção é feita por meio da fluorescência com comprimento de onda de excitação de 330 nm e 

emissão em 465 nm. Antes disso, entretanto, é necessária uma etapa pós- coluna na qual é anexado 

um marcador, ou cromóforo ao resultado da separação para que detecção posso ser realizada. Nesse 

caso específico, trata-se do o-ftaladeído e mercaptoetanol. A concentração do glifosato e do AMPA é 

quantificada a partir de uma curva de calibração sendo expressa em µg/L. Com a disponibilidade de 

equipamentos mais sofisticados, como o Qtrap 5500 da empresa Sciex, um cromatógrafo líquido 

acoplado a um espectrômetro de massa com armadilha de íons quadrupolo (LC-MS), por exemplo, o 

processo tende a ser mais automatizado. Além de não necessitar a adição de marcador, esse tipo de 

equipamento conta inclusive com alimentador de amostras por vials em cassetes, diminuindo ainda 

mais a necessidade de etapas manuais. O método em uso tem um limite de quantificação (Limit of 

Quantification - LOQ) de 25 µg/L. Entretanto, devido ao custo do equipamento, da ordem de 10 

milhões de reais, e da necessidade de pessoal especializado para a sua operação, a verificação das 

amostras continua tendo um gargalo operacional que, devido à consequente disponibilidade de um 

número reduzido de laboratórios habilitados, reduz a abrangência temporal e geográfica das 

análises. No estado do Paraná, são realizadas análises de mais de 300 parâmetros e, levando em 

conta a periodicidade e abrangência de cada análise, resulta em um volume de mais de 100.000 

amostras por mês. Especificamente para a presença de glifosato, há 308 pontos de coleta e as 

análises são realizadas com a periodicidade de 6 meses a um custo de 60 a 100 reais por amostra.  

1.2.2 Espectroscopia ótica para detecção de contaminantes 

O uso de técnicas de espectroscopia ótica como auxílio para a análise da composição química 

e outras características de amostras já é consolidado em diversas áreas da ciência e é considerado 

uma efetiva ferramenta para a detecção de contaminantes. Normalmente a espectroscopia ótica é 

aliada a outros processos e reações químicas antes de poder indicar a presença e quantidade de 

certo analito indiretamente. Mesmo em ensaios analíticos padronizados, a espectroscopia ótica já é 

usada de maneira associada à cromatografia líquida ou gasosa para determinar níveis de clorofila, 

sulfatos, nitratos, amônia, entre outros.  

Por exemplo, para detecção de metais como sódio, antimônio, arsênio, bário, berílio, boro, 

cádmio, chumbo e cobalto em amostras de água é usada, de maneira independente, a 
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espectroscopia de emissão ótica por plasma acoplado (ICP-OES), onde a informação de composição 

atômica da substância é obtida a partir de seu espectro de emissão ótica, obtido quando excitada por 

um aparato de plasma acoplado. Devido à dissociação atômica decorrente das energias de excitação 

envolvidas, a identificação é realizada de maneira consolidada para os íons originários de todos os 

espécimes moleculares, tais como óxidos, hidróxidos, carbonatos e sulfatos, contendo um ou mais 

metais, desde que não interferentes. O limite de detecção dessa técnica é, dependendo do analito, 

da ordem de 1 µg/L (HOLLAS, 2004, p. 97). 

Alguns métodos essencialmente óticos, isto é, sem preparação química preliminar, têm sido 

utilizados com o intuito de detectar matéria orgânica dissolvida. Este tipo de analito é formado de 

uma grande quantidade de compostos aromáticos e alifáticos, ainda não plenamente caracterizados, 

e com uma ampla faixa de pesos moleculares (SANCHEZ et al., 2013), (WEI et al., 2013). A presença 

destes componentes químicos deve ser levada em conta pois influenciam diretamente na eficiência 

do processo de tratamento de água. Esse é um exemplo no qual se procura uma classe de compostos 

que apresentam assinaturas. As assinaturas, isto é, os espectros de fluorescência, são similares, 

dificultando a quantificação por métodos analíticos tradicionais. Esse cenário corresponde ao que 

pode ser chamado de ambiente químico complexo. Nesse caso, entre os métodos para análise dos 

resultados, estão a matriz de excitação-emissão (EEM) e Parallel Factor Analysis (PARAFAC). Ambos 

são métodos representantes de análise espectroscópica de dimensão mais elevada, não apenas 

intensidade por comprimento de onda, mas nos quais o comportamento do conjunto é modelado de 

modo que sua composição seja reconhecida como um padrão espectral, tendo como dimensão 

complementar o comprimento de onda de excitação (PERSICHETTI et al., 2013). 

A colorimetria, termo usado para a verificação da presença de algum contaminante por meio 

da detecção de mudanças no espectro ótico de uma solução pela interação com o analito de 

interesse, vem sendo usada para a detecção de diferentes substâncias e é o cerne da grande maioria 

dos métodos de detecção via espectroscopia de absorção. Recentemente, com o desenvolvimento 

da nanotecnologia, nanoestruturas metálicas têm sido usadas com sucesso para a detecção de 

contaminantes baseando-se apenas na coloração de solução após a interação com as amostras. Esta 

coloração pode ser determinada por meio da interrogação via espectroscopia UV-Vis, ou 

simplesmente pela aparência visual em relação a uma escala de cores usada como padrão. A 

seletividade do método é dada pelo processamento químico preliminar das amostras. Esse 

processamento é feito com o uso de reagentes químicos na forma de indicadores, ou no próprio 

processo de interrogação, a partir de mudanças nos parâmetros químicos e óticos (VILELA et al., 

2012), (PATEL et al., 2015), (ROHIT et al., 2016). 
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1.2.2.1 Espectroscopia Raman  

O uso da espectroscopia Raman para a detecção de compostos moleculares é atrativo pois, 

mesmo utilizando componentes óticos mais simples, fontes de excitação e detectores na faixa visível 

da radiação eletromagnética é possível obter informações espectroscópicas vibracionais 

normalmente ativas na região do infravermelho próximo.  

Componentes óticos para operação na faixa visível do espectro eletromagnético são mais 

simples e tem um custo mais acessível. Para experimentos de absorção, com o intuito de obter a 

mesma informação, na janela espectral no infravermelho (IR) compreendida entre 2,5 µm e 25 µm 

(400 a 4000 cm-1) aproximadamente, seriam necessários componentes óticos mais elaborados. 

Exemplos são células de absorção e lentes de KBr (brometo de potássio) em substituição ao vidro, 

detectores de germânio além de aparatos distintos para cada sub-banda do espectro. Além disso, 

para detecção de traços, a disponibilidade de uma grande quantidade de amostra líquida é 

necessária para se aumentar o caminho ótico, da ordem de dezenas de mL. Para o caso da 

espectroscopia Raman, por meio da radiação espalhada, pode-se obter o que se chama de assinatura 

espectral molecular de um determinado analito usando equipamentos mais comuns e uma pequena 

quantidade de amostra, da ordem de µL (KUDELSKI, 2008).  

Se considerada como técnica analítica principal, a espectroscopia Raman ficou por muito 

tempo em segundo plano em relação à espectroscopia vibracional no (IR). Uma das razões é o fato 

de a segunda ter uma história de desenvolvimento mais antiga e ter estado por muito tempo bem 

mais avançada do ponto de vista de processos e equipamentos. Inicialmente, o lento progresso da 

espectroscopia Raman, efeito de espalhamento inelástico observado por Chandrasekhra Venkata 

Raman no início do século 20, (RAMAN, 1928), devia-se à falta de fontes de excitação intensas e de 

banda estreita bem como detectores sensíveis o suficiente para detectar a fraca radiação espalhada. 

Essas limitações foram resolvidas pelo desenvolvimento dos lasers a gás, como por exemplo o hélio-

neônio, argônio e criptônio, já na década de 1960. Com o surgimento dos lasers de semicondutor, 

disponíveis em diversos comprimentos de onda, os lasers ficaram mais simples e acessíveis. A 

evolução dos sensores CCD e grades de difração permitiu que o fraco sinal espalhado pela amostra 

pudesse ser detectado com resolução e níveis de ruído adequados para o uso analítico (DEMTRÖDER, 

2013). Hoje em dia, espectrômetros Raman portáteis podem ser encontrados no mercado por preços 

de poucas dezenas de milhares de dólares (“NanoRam® Handheld Raman Spectrometer for Material 

ID,” 2017), (“Raman Spectrometers, Lasers, and Probes | StellarNet.us,” 2017), (“Bruker Corporation: 

BRAVO - Overview,” 2016). Esses desenvolvimentos têm trazido a espectroscopia Raman para 

diversas outras aplicações desde investigação forense e arqueológica até a monitoração em tempo 
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real de processos em linhas de produção das indústrias alimentícia e farmacêutica, principalmente 

(SHARMA et al., 2012) (WIJAYA et al., 2014),(WU et al., 2014). 

Ainda do ponto de vista histórico, a espectroscopia vibracional no infravermelho teve muitos 

anos de desenvolvimento como técnica principal de suporte à química analítica. O que ocorreu, 

durante muitos anos foi que, por fornecer informações moleculares sobre o analito, de certo modo 

complementares, os esforços de fabricantes e pesquisadores se concentraram sobre as técnicas 

experimentais mais consagradas como por exemplo o FT-IR, no qual a absorção no infravermelho é 

determinada com auxílio de um interferômetro. Desse modo, é possível obter uma melhor resolução 

espectral e usar um mesmo aparato para a interrogação de uma faixa mais ampla do espectro na 

região do IR. O princípio interferométrico confere rapidez à varredura de uma ampla faixa do 

espectro. 

A espectroscopia Raman já foi utilizada com sucesso para a identificação de espécies 

minerais de ferro normalmente encontrados em rejeitos de minas (DAS; HENDRY, 2011). Nesse 

trabalho, as assinaturas espectrais obtidas permitiram a distinção entre os diversos óxidos, 

hidróxidos e arsenatos presentes nas amostras. Nessa aplicação, a rapidez com que as espécies 

podem ser identificadas e quantificadas, sem a necessidade de preparação das amostras, foi 

determinante. Outro exemplo interessante do uso de sinal Raman é o apoio para a determinação de 

contaminantes em água no lago Mead, Estados Unidos, já na década de 1980. Nesse caso, o sinal de 

espalhamento Raman foi usado para compensar o sistema de medição de dados de fluorescência 

emitida por algas utilizando-se um sensor embarcado em um helicóptero (BRISTOW et al., 1981). A 

exemplo desse trabalho, outra vantagem intrínseca que pode ser explorada para melhor se adaptar a 

processos de medição específicos é que o sinal Raman pode ser medido como retroespalhamento, 

permitindo que os sistemas sejam interrogados sem contato e, eventualmente, sem necessidade de 

coleta ou manuseio de amostras. Dessa maneira, além de teleobjetivas, pontas de prova a fibra ótica 

podem ser usadas para medição remota em locais de difícil acesso (ESHKEITI et al., 2012), (YANG et 

al., 2011). Nesses casos, a radiação de bombeamento gerada por um laser é guiada e focalizada na 

amostra por uma fibra central associada a uma lente, enquanto que a coleta da radiação espalhada é 

feita por um conjunto de fibras montadas na mesma ponta. Dessa maneira, tanto o laser de 

bombeamento como o detector podem ficar montados de maneira conveniente a uma certa 

distância da amostra ou processo sendo interrogado.  

Além das vantagens expostas anteriormente, para o presente trabalho, o uso da 

espectroscopia Raman é especialmente interessante dada a pouca, ou praticamente nenhuma, 

preparação da amostra já que a matriz onde está dissolvido o analito não apresenta absorção 
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significativa, isto é, a água como matriz é transparente na janela espectral de interrogação. O mesmo 

vale para os receptáculos de vidro usados para o acondicionamento das amostras. Além disso, a água 

apresenta uma seção de choque Raman, propriedade da molécula que afeta a intensidade do 

espalhamento, muito pequena se comparada a outras substâncias presentes em solução. Ou seja, a 

água, como matriz da amostra, seria um interferente fraco do ponto de vista de espalhamento 

(GRASSELLI et al., 1991). 

Como dificuldades intrínsecas do método de interrogação pode-se citar o fato de ser mais 

difícil compensar flutuações do aparato experimental e coletar a radiação espalhada por um volume 

estritamente controlado de modo a obter um valor quantitativo. Para contornar este problema no 

caso da espectroscopia no infravermelho, , utiliza-se um caminho ótico de absorção bem definido e o 

duplo feixe no intuito de controlar as flutuações de intensidade. Para a espectroscopia baseada em 

espalhamento Raman, uma das maneiras de contornar este problema é o uso de uma referência 

interna, na forma da adição controlada de um marcador sem interferência espectral como reportado 

por Boyacy e seus colaboradores. Nesse trabalho, a espectroscopia Raman é utilizada em ambiente 

aquoso para a determinação absoluta da concentração de metanol e etanol pela intensidade de suas 

bandas características e tendo como referência uma banda de espalhamento da acetonitrila, 

adicionada na amostra (BOYACI et al., 2012).  

A despeito desses progressos, uma limitação do uso analítico da espectroscopia Raman na 

região visível do espectro é que, dependendo do comprimento de onda do laser de bombeamento 

utilizado para interrogação, a interferência pode vir na forma de fluorescência, muitas ordens de 

grandeza (104 a 108) mais intensa que o espalhamento Raman. Além disso, mesmo para pequenos 

coeficientes de absorção, a amostra também pode sofrer degradação fototérmica por conta da alta 

intensidade de radiação necessária para contornar a baixa taxa de fótons espalhados nesse processo. 

Para concluir esse panorama sobre a espectroscopia Raman, talvez o maior problema ainda seja a 

sensibilidade do método. Isto é, a baixa sensibilidade impede que a espectroscopia Raman seja uma 

alternativa viável para a detecção de traços, abaixo de centenas de partes por milhão (KUDELSKI, 

2008). Além da baixa seção de choque, dependendo da sofisticação do aparato de medição, o sinal 

pode ser dominado pelo ruído de fundo e outros processos como o espalhamento elástico e 

fluorescência. 

1.2.2.2 Espectroscopia Raman com Intensificação de Superfície (SERS) 

A literatura correspondente tratando do fenômeno da intensificação de superfície do 

espalhamento Raman, da sigla SERS, Surface Enhanced Raman Scattering, a qual também é usada 

para descrever a técnica, Surface Enhanced Raman Spectroscopy, data da década de 1970. Nessa 
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época, o efeito foi relatado por Fleischman e seus colaboradores (FLEISCHMANN, 1974) que 

observaram o aumento do espalhamento Raman da piridina adsorvida em um eletrodo de prata 

rugoso. A intensificação foi explicada inicialmente como um aumento da área em função da 

rugosidade do substrato. Em seguida Van Duyne e seus colaboradores repetiram sistematicamente 

os experimentos dando uma explicação para a intensificação inesperada como um efeito 

eletromagnético de superfície promovendo a intensificação do campo elétrico ao qual o analito 

estava sujeito. Na mesma década surgiram, também, explicações químicas para o efeito que levam 

em conta a ligação entre o analito e o substrato. Atualmente considera-se que ambos os processos 

estão presentes, em maior ou menor contribuição dependendo de especificidades da interação entre 

o analito e a superfície metálica na qual os plasmons de superfície, oscilação da nuvem eletrônica 

ressonante com o campo eletromagnético incidente, estão presentes. Esses pontos de concentração 

do campo elétrico são referenciados como hotspots. 

Apesar de já terem sido reportadas ocorrências do efeito em substratos de semicondutores 

(WANG et al., 2012) e grafeno (LING et al., 2010), o uso de substratos metálicos é o mais usual e 

sedimentado. Estruturas metálicas com dimensões muito menores que o comprimento de onda da 

radiação incidente apresentam características óticas bem diferentes de um corpo macroscópico do 

mesmo metal. A ressonância de plasmon de superfície localizado (LSPR) resulta em uma intensa 

banda de absorção e espalhamento, chamada extinção ótica, que pode ser da ordem de 105 maior do 

que o efeito equivalente de uma partícula da mesma dimensão, porém sem a ocorrência do LSPR 

(JAIN et al., 2006). Com o avanço da nanotecnologia foi possível desenvolver uma ampla gama de 

substratos com características específicas para uso com SERS (STROBBIA et al., 2015) de modo a se 

conseguir intensificações da ordem de 1015. Técnicas de produção litográfica, crescimento auto-

organizável, síntese química aquosa, ou processos de ablação a laser, são capazes de produzir 

nanoestruturas metálicas que podem exibir bandas características de ressonância de plasmon. Os 

metais mais usados para este propósito são ouro e prata. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos 

com a mistura de ambos, sendo possível, com mudanças morfológicas, sintonizar a ressonância para 

uma ampla faixa do espectro ótico de 400 a 800 nm. A despeito disso, pesquisas com outros tipos de 

metal como, por exemplo, cobre, alumínio, platina e níquel e cobalto (YANG, 2007) bem como ligas 

de vanádio (PARHOODEH; KOWSARI, 2016) têm sido desenvolvidos.  

Para um controle da posição da banda LSPR, pode-se variar o material de composição, o 

revestimento ou a forma das nanoestruturas. Esse controle pode ser determinante para a seleção do 

comprimento de onda de bombeamento de modo a evitar influências indesejadas de fluorescência e 

também se conseguir uma intensificação mais pronunciada. Trata-se, portanto, do desenvolvimento 

de uma solução específica para cada caso de detecção. A capacidade de gerar intensificação de 
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superfície, contornando a limitação mais séria da técnica de espectroscopia Raman, abriu espaço 

para o seu uso mais disseminado em análises químicas (VO-DINH, 1998). Para se situar a 

sensibilidade que pode ser obtida pela técnica de SERS, já foi reportada na literatura a detecção de 

concentrações da ordem de attomol (10-18 mol/L) (MASSARINI et al., 2015) ou ppt (TORUL et al., 

2010), bem como a detecção de apenas 1 molécula de rodamina (NIE, 1997).  

A sensibilidade obtida com a técnica de SERS para detecção de poluentes sejam eles agentes 

patogênicos, íons de metais pesados ou compostos orgânicos, faz que seja considerada, ao lado dos 

biosensores, microfluídica e de sensores de florescência, uma das técnicas analíticas mais 

promissoras para o uso em análise de poluentes nos anos recentes (LI et al., 2014), (JAHN et al., 

2017). Segundo o Journal of Raman Spectroscopy, que publica um panorama anual dos tópicos mais 

publicados (NAFIE, 2013), o termo SERS é o que mais cresceu em publicações nos últimos 10 anos 

antes da publicação desse panorama. O uso de SERS, em conjunto com outras técnicas analíticas, 

tem sido amplamente reportado em diversas áreas (ZHANG et al., 2017). Como exemplo, a Tabela 2 

apresenta os limites de detecção obtidos para algumas substâncias de interesse ambiental, bem 

como o substrato utilizado e a referência, conforme reportado por (LI et al., 2014).  

Tabela 2 – Exemplos de aplicação de SERS para detecção de poluentes orgânicos. Fonte: Adaptado de (LI et al., 
2014). 

Analito Tipo de Substrato Limite de Detecção  Referência 

Pireno Nanopartículas de prata 

funcionalizadas com viologen 

1 nM (GUERRINI; SANCHEZ-

CORTES, 2009) 

Pentaclorofenol Microesferas de carbono e 

magnetita recobertas com prata 

0,1 nM (AN et al., 2012) 

Paraquat Nanopartículas de prata em 

dispositivo microfluídico 

2 nM (GAO et al., 2010) 

Tiram Agrupamentos auto-organizáveis de 

nanopartículas de prata 

10 µM (YUAN et al., 2011) 

Paration 

metílico 

Nanopartículas de ouro modificadas 

por mono-6-thio-b-cyclodextrin 

0,1 nM (WANG et al., 2010) 

Ziram Nanopartículas de ouro em solução 4,2 nM (SAUTE et al., 2012) 

 

Especificamente para o glifosato, a detecção já foi demonstrada a partir de SERS, porém 

ainda não como um procedimento acreditado ou produto de mercado. Por meio da deposição da 

amostra sobre nanoestruturas dendríticas de prata, crescidas sobre uma grade de cobre sem 

cobertura de carbono (utilizada para microscopia eletrônica), um limite de detecção (Limit of 
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Detection – LOD) de 845 ppb (5 µM) foi demonstrado (SHARMA et al., 2016). Baseado na colorimetria 

da banda LSPR em solução, usando nanopartículas de ouro funcionalizadas com cisteamina, um LOD 

de 58,8 nM foi demonstrado (ZHENG et al., 2013). A partir de nanobastões de ouro em deposição foi 

reportado um LOD de 1 attomol (1.10-19 mol) (TORUL et al., 2010). 

Como nesses casos o espectro obtido é o resultado da interrogação de um sistema, o 

conjunto entre o substrato, matriz e o analito, ele difere do espectro Raman da substância pura. Isso 

ocorre pois, em geral, o espectro intensificado é uma composição dos efeitos eletromagnético e 

químico (SAIKIN et al., 2010). Por esse motivo não é tão disseminada a possibilidade de identificação 

de compostos a partir de bancos de dados de espectros como ocorre para a espectroscopia Raman 

sem intensificação ou para a espectroscopia IR. Tratamentos de superfície para aumentar a 

seletividade das nanopartículas também são importantes apesar de haver a possibilidade de se 

tornar a assinatura espectral dependente de mais este fator. Além de rotas para promover a 

adsorção e consequente proximidade entre ambos, analito e substrato, os avanços recentes mais 

significativos no desenvolvimento de substratos para SERS encontram-se na produção utilizando 

material misto e com funcionalização de superfície. Essas modificações concentram-se em aumentar 

a intensificação, a compatibilidade com o analito e a capacidade de regeneração ou reciclagem. O 

aumento da reprodutibilidade e a otimização do processo de fabricação para maior regularidade das 

nanopartículas também é um ponto crítico para o uso mais abrangente da técnica (STROBBIA et al., 

2015), (KOSUDA et al., 2011). 

1.2.3 Fabricação de nanopartículas e interrogação espectroscópica 

A nanotecnologia, que abrange além da utilização, o estudo das técnicas de fabricação de 

nanoestruturas com características únicas, diferentes de seus materiais em escala macroscópica, 

quando aliada à espectroscopia é uma valiosa ferramenta para análise ambiental.  

Como descrito anteriormente, para que seja possível a intensificação do espalhamento 

Raman é necessária a proximidade espacial entre o analito e um substrato, local onde se dá a 

concentração de campo elétrico. Estão disponíveis no mercado substratos SERS prontos para 

diversas aplicações específicas. É possível encontrar produtos variados, desde nanopartículas 

depositadas em bases descartáveis ou substratos laváveis (“SERS Substrates - Ocean Optics,” 2016), 

até soluções coloidais com diferentes tamanhos e tratamento de superfície (“nanoComposix 

Products · Plasmonic Nanoparticles,” 2016), (“Surface Functionalized Nanoparticles - Nanomaterials | 

Sigma-Aldrich,” 2016). Apesar de ser possível comprar substratos ou especificá-los para fabricação, o 

domínio da técnica e consequente possibilidade de ajuste de seus parâmetros e características de 
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superfície, com ou sem funcionalização para conferir especificidade, é uma área de pesquisa que tem 

atraído muita atenção (CAO et al., 2014). 

O uso de soluções coloidais, nas quais nanopartículas metálicas permanecem em suspensão, 

também é utilizado para se obter o SERS (AROCA et al., 2005). Em alguns processos de fabricação as 

nanopartículas são obtidas em dispersão de solventes orgânicos como o etanol ou acetona. 

Nanopartículas na forma de solução coloidal em água são especialmente interessantes, dado que se 

deseja detectar contaminantes neste meio, não havendo a necessidade de se efetuar a troca de 

matriz. Além de possibilidade de funcionalização já durante a síntese, o uso de solventes orgânicos 

torna-se interessante para a detecção em superfície pois uma vez depositado em uma lâmina, por 

exemplo, o solvente evapora rapidamente deixando apenas o analito adsorvido sobre o substrato 

para interrogação empregando-se um microscópio Raman. Essa configuração é amplamente utilizada 

como, por exemplo, nos trabalhos de (SHARMA et al., 2016) para detecção de melamina, glifosato e 

ácido salicílico bem como por (MAHMOUD; ZOUROB, 2013) para a detecção de 2,4,6-trinitro tolueno 

(TNT). Entretanto, devido à focalização necessária para uma boa discriminação espacial e adequada 

relação sinal ruído, pode ser necessário uso de comprimentos de onda distantes da banda de 

absorção dos analitos em questão de modo a evitar a fotodegradação durante a interrogação. A 

fotodegradação pode ocorrer mesmo com o uso de potências relativamente baixas, da ordem de 

poucos mW. Para a interrogação diretamente em solução, esse problema é minimizado visto que a 

matriz aquosa e o movimento browniano das partículas em solução evitam que um mesmo conjunto 

seja exposto por um longo período de tempo durante a interrogação, geralmente ordem de dezenas 

de segundos.  

Para a fabricação dos substratos nanoestruturados existem, de uma maneira geral, dois 

grandes grupos de técnicas, a rota química e a rota física, também referenciadas como bottom-up e 

top-down, respectivamente. Na rota química, parte-se de compostos do metal desejado, 

normalmente na forma de sais, e realiza-se a sua redução, hidrólise ou oxidação de maneira 

controlada em ambiente líquido. Para o ouro e a prata, os agentes redutores mais usados são o 

citrato de sódio e o borohidreto de sódio. As rotas químicas para a produção de nanopartículas 

também são chamadas de bottom-up pois a partir de compostos químicos e por reações controladas 

podem ser produzidas nanopartículas de diferentes tamanhos e morfologias. Ainda na rota química 

uma estratégia que parece promissora é a criação de substratos que apresentem hotspots a partir do 

crescimento auto-organizável de estruturas maiores, porém mantendo as reentrâncias e formas 

onde a intensificação do espalhamento Raman possa ocorrer. Um exemplo disso é a síntese de 

dendritos de prata (QIU et al., 2008) ou a deposição de fase gasosa (SHARMA et al., 2012). A 

mudança da forma das nanoestruturas em rotas químicas de fabricação é normalmente conseguida 
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por meio de um controle térmico (SUN et al., 2003) e da variação na concentração de reagentes 

durante a síntese (PARNKLANG et al., 2015), (ZHANG et al., 2014). Essa mudança de forma também 

pode ser obtida pela agregação assistida por iluminação na região visível do espectro (LANGILLE et 

al., 2013). 

A partir da utilização de processos físicos, obtém-se as nanopartículas a partir de um bloco 

maior da substância pura por meio de usinagem ou fragmentação. Um exemplo de rota física é 

fotolitografia que emprega um feixe controlado de elétrons para se desenhar uma estrutura 

periódica de dimensões nanométricas em um filme, gerando as reentrâncias necessárias para a 

criação de hotspots. O limite de resolução dessa técnica está na ordem de 100 nm. A partir dela há 

um controle melhor sobre as características morfológicas, e por consequência das características 

espectrais do plasmon de superfície (AROCA et al., 2005). Entretanto, a produção de substratos por 

litografia ainda é um processo complexo e caro que envolve diversas etapas de recobrimento e 

estabilização das superfícies do filme, requerendo o uso de equipamentos grandes e caros. Por conta 

do custo ainda proibitivo para a fabricação de substratos comerciais, o processo é muito útil no 

estudo dos mecanismos envolvidos na intensificação (FÉLIDJ et al., 2002). (KLEINMAN et al., 2013) 

Uma outra forma de fabricação de nanoestruturas pela rota top-down, e que tem sido 

amplamente utilizada para a produção de nanopartículas com diferentes características, é ablação a 

laser em líquidos (NGUYEN et al., 2012), (KOSUDA et al., 2011). Seu uso foi reportado pela primeira 

vez em 1993 (NEDDERSEN et al., 1993) e, devido à possibilidade de ser empregada para uma ampla 

gama de materiais e solventes, permite a fabricação de nanoestruturas com uma grande flexibilidade 

e reprodutibilidade utilizando um aparato relativamente simples. (AMENDOLA; MENEGHETTI, 2013). 

O uso de soluções de nanopartículas produzidos por ablação a laser, com pós-tratamento 

ótico foi descrito por (TSUJI et al., 2011). Nesse caso, após uma ablação inicial, é feita uma pós-

iluminação por outro laser de modo a reduzir o tamanho das nanopartículas. Em seguida um longo 

ciclo de fotoirradiação por uma lâmpada de xenônio é responsável por induzir a formação de 

nanoprismas ou nanobastões a partir dos precursores gerados na ablação. Esse tipo de rota, 

predominantemente ótica, acaba mostrando-se eficaz no intuito de obter substratos SERS 

monodispersos e com uma banda de plasmon na posição e com a largura desejadas (LANGILLE et al., 

2013). Ajustes desse tipo são buscados de forma a otimizar o processo de interrogação de 

determinado analito, incrementando a seletividade e sensibilidade da técnica. Além da interrogação 

por SERS, nanoestruturas metálicas em solução coloidal têm sido usadas com sucesso para a 

detecção de analitos baseado unicamente da agregação mediada e consequente mudança do 

espectro de extinção UV-Vis decorrente da formação de aglomerados com diferentes bandas LSPR. É 
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comum, também nesse caso, o uso de funcionalização de modo a dar seletividade à técnica (VILELA 

et al., 2012), (PATEL et al., 2015). Entretanto, nanopartículas de prata estabilizadas por princípio 

iônico, com adsorção de íons de citrato e sem funcionalização, já foram usadas com sucesso para a 

detecção simultânea de quatro tipos de drogas baseando-se apenas na interrogação da banda LSPR 

por espectroscopia de absorção UV-Vis (LALIWALA et al., 2014). De maneira similar, usando 

nanopartículas de ouro sem funcionalização, foi obtida a detecção de melamina em amostras de leite 

(KUMAR et al., 2014). 

Existe ainda grande atividade de pesquisa direcionada para reduzir o volume de interação, 

bem como produzir, mesmo em ambiente aquoso, as vantagens da microamostragem e ótica 

integrada. Nessa vertente, muito promissoras são as iniciativas de se explorar SERS em meio líquido 

fazendo uso de microfluídica. Esta estratégia tem sido referenciada pelo termo “lab on a chip” 

(KUSWANDI et al., 2007), (WEI et al., 2015), (JAHN et al., 2017). 

1.2.4 Reconhecimento de padrões em espectros óticos 

Para a detecção de contaminantes utilizando técnicas analíticas busca-se além de identificar, 

quantificar a presença de uma substância em uma amostra. Em geral a informação obtida 

experimentalmente é resultado da interação do analito com reagentes em procedimentos 

laboratoriais normatizados de modo a, mesmo que indiretamente, se obter uma grandeza correlata 

ao analito em questão. No caso mais simples, o procedimento gera como resultado uma medida em 

um espaço unidimensional, isto é, uma medida em uma escala que pode ser relacionada à 

concentração. Essa redução dimensional, na forma de procedimentos laboratoriais e levantamento 

de curvas de calibração, está sujeita à inclusão de incertezas, erros sistemáticos e redundâncias tanto 

maiores quanto mais elaborado o método utilizado (BORRÀS et al., 2015), (WHO, 2011). A maior 

possibilidade de identificação direta pode ser feita com base no que se convencionou chamar de sua 

assinatura espectral, ou em uma tradução literal a impressão digital de uma substância. Essa 

assinatura pode ser obtida segundo os métodos de interrogação descritos anteriormente. 

O uso concomitante de medidas espectroscópicas de espalhamento Raman e técnicas 

computacionais para o reconhecimento de padrões constitui uma poderosa combinação para auxiliar 

os testes tradicionais de análise de contaminação da água. A área da quimiometria se concentra na 

aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a procedimentos analíticos de modo a determinar a 

composição das amostras. Esta área, e principalmente a aplicação de suas técnicas em diversos 

setores, tem gerado uma grande produção científica e crescente aplicação industrial (LAVINE; 

WORKMAN, 2010), (JIANG et al., 2013), (WIJAYA et al., 2014), (HOU et al., 2016). Estão disponíveis no 
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mercado ferramentas quimiométricas na forma de acessórios de software para equipamentos de 

medição, ou como produtos separados a serem integrados ao ambiente de análises tais como o 

Chemometric Toolbox para Matlab® (“Applied Chemometrics,” 2016), Solo da empresa Eigenvector 

(“Software - Eigenvector Research, Inc.,” 2016) e Pirouette da empresa Infometrix (“Infometrix - 

Pirouette®,” 2017). É importante ressaltar que o uso e parametrização das ferramentas para cada 

caso específico pressupõe um conhecimento do sistema que se está interrogando, sob pena de se 

gerar métricas de desempenho sobre-estimadas (BRERETON; LLOYD, 2014). 

Para as análises quantitativas a partir de medidas espectroscópicas o mais comum é usar 

como uma característica ligada à proporção de um determinado analito a medida de amplitude ou 

área de um pico característico (SAUTE; NARAYANAN, 2011). Já em cenários mais complexos, para os 

quais há uma inevitável sobreposição das assinaturas espectrais, métodos mais elaborados de análise 

multivariada são aplicados. Principalmente devido à força computacional amplamente disponível, os 

métodos de regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS - Partial Least Squares), Regressão por 

Componente Principal (PCR), Análise de Fatores (Factor Analysis) ou Resolução de Curva Multivariada 

(MCR) tornaram-se comuns na maioria dos pacotes de ferramentas para uso analítico. Nesse cenário 

usa-se o maior número de dados possível para extrair a informação e descartar a redundância. Um 

exemplo recente é a comparação, feita por Carey e seus colaboradores, de técnicas de assinalamento 

de picos com a análise multivariada, de modo a realizar o reconhecimento e classificação de minerais 

a partir de espectroscopia Raman (CAREY et al., 2015). Essa comparação foi feita utilizando-se a base 

de dados RRUFF, que contém cerca de 4.000 assinaturas de espécies minerais. 

A detecção de contaminantes em amostras de água por meio da interpretação física dos 

resultados da interrogação, na forma de assinalamento de bandas espectrais e de suas intensidades 

para modelos de moléculas com muitos átomos, é uma atividade complexa (SAIKIN et al., 2010), 

(COSTA et al., 2012). Especificamente para dados espectroscópicos de absorção no IR, existem 

diversas ferramentas comerciais para a modelagem numérica de sistemas atômicos com esse 

propósito. Para a espectroscopia vibracional no infravermelho estão disponíveis, também, diversas 

bibliotecas de espectros de analitos. Essa modelagem permite previsão do espectro de absorção 

resultante de substâncias compostas. O uso mais comum em um cenário de classificação é uma 

busca pela maior similaridade com algum dos elementos do banco de dados. 

Para a espectroscopia Raman, uma importante lacuna é a indisponibilidade de um banco de 

espectros confiáveis que possam ser comparados aos resultados experimentais. Existem versões 

públicas e pagas de bibliotecas de espectros que podem ser acessadas online e também versões 

licenciadas que vêm pré-instaladas em equipamentos e sistemas de análise laboratorial para 
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diferentes segmentos da indústria. Alguns exemplos de banco de dados são os da Aldrich & Sadtler 

(“Sigma Aldrich Spectra database,” 2017) e Fiveash Data Management (“FDM - FTIR and Raman 

Spectral Libraries,” 2017). No caso da espectroscopia Raman, a disponibilidade de bancos de dados 

de espectros é mais limitada. Por exemplo, no banco de dados SDBS (Spectral Database System) 

mantido pelo National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), organização 

pública de pesquisa do Japão (“Introduction to the Spectral Data Base (SDBS),” 2016), os dados 

levantados em maio de 2015 indicam uma disponibilidade de 34.600 substâncias, contando com 

54.100 espectros FT-IR, 25.000 espectros de espectroscopia de massa e cerca de 3.500 espectros 

Raman. Para os espectros espalhamento Raman, dados correspondem à condições específicas de 

amostras líquidas e bombeamento com um laser de 488 nm. A atualização dessa base está 

descontinuada, entretanto. 

A interpretação direta do espectro SERS é dificultada pelo fato de que a assinatura molecular 

obtida carrega informações da interação entre o analito e o substrato. Neste caso, eventuais 

interferentes, bem como detalhes de configuração do experimento, como o comprimento de onda 

de bombeamento e o tipo de substrato utilizados, dificultam a modelagem e interpretação do 

espectro. O reconhecimento de espectros SERS pela sua interpretação ou verificação contra uma 

base de dados de substâncias permanece, portanto, uma opção de uso restrito a certos nichos da 

indústria farmacêutica, detecção de explosivos e análise forense (JAHN et al., 2017). Entretanto, para 

citar um exemplo relacionado aos contaminantes em água e o uso de modelagem dos sistemas 

atômicos em análise, a teoria de funcional da densidade (DFT – Density Functional Theory), um 

modelo computacional de mecânica quântica, já foi usada com sucesso para interpretar o espectro 

SERS do Glifosato em nanocubos de prata, levando-se em conta os tipos de ligação entre o substrato 

e o analito (COSTA et al., 2012). 

Do ponto de vista de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina, a estratégia 

mais comum difere de modelar fisicamente todas as informações obtidas da interrogação do sistema 

levando em conta bandas de espalhamento e absorção características, curvas de correção de 

equipamentos, bem como efeitos de matriz e de interferentes. A estratégia usada é classificação de 

uma amostra em um subconjunto de classes possíveis. A partir do conhecimento a priori do número 

de classes ou do número de componentes que compõe a amostra é possível implementar o sistema 

de classificação (COMERFORD et al., 1977), (YU, 2014). 

Utilizando técnicas de quimiometria sobre o espectro de espalhamento Raman com 

intensificação de superfície usando nanopartículas de prata, a classificação de bactérias foi realizada 

utilizando a Análise de Componente Principal e Análise de Função Discriminante, (FAULDS et al., 
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2008). Como um outro exemplo de técnicas de aprendizado de máquina também pode ser citado o 

emprego de lógica fuzzy para a análise de espectro de espalhamento Raman com o intuito de 

classificar pigmentos em obras de arte (KIEFER et al., 2007). Uma inovação na combinação da análise 

estatística sobre as informações obtidas na interrogação ótica, incluindo o uso de nanoestruturas, é 

reportado por (SONG et al., 2014). Nesse trabalho são usadas nanopartículas ferromagnéticas como 

substrato para intensificação do espalhamento Raman. O uso dessas nanopartículas permite a 

separação e aglutinação volumétrica das mesmas pelo efeito de um campo magnético externo à 

amostra. Esse procedimento representa mais uma maneira de, com a utilização de um estímulo físico 

externo, modificar a resposta do sistema e obter um espaço de características sobre o qual técnicas 

de reconhecimento de padrão podem ser aplicadas. Outro exemplo recente é o uso de Redes 

Neurais Artificiais para a identificação de cepas de pólen utilizando como substratos para SERS 

nanopartículas de ouro em suspensão (SEIFERT et al., 2016).  

De modo a aumentar o poder de distinção das medidas, o conceito de fusão de dados já vem 

sendo utilizado nas indústrias alimentícia e farmacêutica, bem como outras áreas, de modo a 

combinar as informações obtidas de diferentes métodos de medição disponíveis com o intuito de se 

ampliar a capacidade de diferenciação (DI ANIBAL et al., 2009), (GODINHO et al., 2014),(BORRÀS et 

al., 2015), (MONAKHOVA et al., 2016). Neste contexto, com a utilização de treinamento 

supervisionado, o uso de técnicas de reconhecimento de padrões pode auxiliar na classificação das 

amostras a partir de seus espectros SERS. A classificação pode ser realizada sem a necessidade de um 

modelo que descreva exatamente a assinatura de um determinado contaminante, ou o formato 

exato da banda LSPR em solução  

Apesar de ser amplamente utilizado na indústria, a aplicação de conceitos de 

reconhecimento de padrões para a classificação de amostras baseadas em espectros óticos, ou 

outras informações provenientes de técnicas analíticas, ainda carece de harmonização normativa. 

Esforços para a incorporação de conceitos metrológicos na análise química qualitativa têm sido feitos 

(VALCÁRCEL et al., 2002). Entretanto, no ponto de vista da Eurachem, órgão da Comissão Europeia 

que visa o estabelecimento de um sistema para rastreabilidade internacional de medidas químicas e 

promoção de boas práticas no setor, a questão, apesar de importante, ainda não foi plenamente 

resolvida: “...a Eurachem não considera que os requisitos gerais em relação à expressão da incerteza 

de medição devam ser estendidos ao fornecimento de informações probabilísticas em resultados de 

testes qualitativos. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que essas estimativas são baseadas em 

probabilidades que são difíceis de serem estimadas confiavelmente.“ (“Eurachem - Qualitative 

Analysis Working Group,” 2017). 
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1.3 OBJETIVOS 

A partir do contexto apresentado nas considerações iniciais e dos detalhes do estado da arte 

abordados, neta seção segue-se com a apresentaçao dos objetivos do trabalho. Aém dos objetivos 

diretos, esta tese insere-se dentro do Programa de Pós Gradução em Engenharia Elétrica e 

Informática Industrial da Universidade Tecnologica Federal do Paraná na área de concentração em 

Fotônica em Engenharia. O desenvolvimento do trabalho foi realizado no grupo de pesquisa de 

dispositivos fotônicos e aplicações. 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho desenvolvido tem como objetivo geral o desenvolvimento de técnicas óticas 

baseadas em espectroscopia, e auxiliadas por nanopartículas em solução coloidal, visando auxiliar o 

processo de garantia de qualidade da água por meio de testes de pré-conformidade em relação à 

presença de contaminantes. 

Dada a grande extensão da lista de substâncias indesejáveis, e a partir de contatos com a 

Prestadora de Serviços de Saneamento do estado do Paraná, foram verificadas as rotinas de detecção 

em termos de custo e tempo necessários, presença de interferentes e possibilidade de saturação e 

contaminação dos equipamentos. Da ampla lista de contaminantes que devem ter sua presença 

aferida, o presente trabalho concentra-se na detecção de glifosato.  

1.3.2 Objetivos específicos 

1.3.2.1 Desenvolver um aparato ótico experimental para detecção de contaminantes em 

meio aquoso 

A interrogação espectroscópica de amostras de água deve ser feita utilizando-se um aparato 

ótico, no qual seja possível promover a interação da radiação com a matéria de maneira a obter as 

informações espectroscópicas que possibilitem a identificação de contaminantes. 

1.3.2.2 Fabricar nanopartículas de prata e implantar a técnica SERS 

O domínio da técnica de espectroscopia Raman com intensificação de superfície é de 

importância estratégica para o Núcleo de Espectroscopia Ótica da UTFPR. A implantação dessa 

técnica envolve a fabricação, o uso e avaliação crítica de substratos fabricados por ablação a laser em 

líquidos. A compreensão e controle do fenômeno de fabricação e interação das nanopartículas pode 

resultar em variadas contribuições à área de pesquisa do grupo.  
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1.3.2.3 Investigar o processo de fabricação das nanopartículas com foco na detecção de 

glifosato 

 O ajuste das condições experimentais de síntese e interação das nanopartículas de prata 

com o analito de interesse, diretamente na matriz aquosa, é necessário de modo a melhorar o 

desempenho do método. 

1.3.2.4 Implantar um sistema de classificação de amostras quanto a presença de glifosato 

Da ampla gama de técnicas de reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina 

comumente usadas no âmbito da quimiometria, objetiva-se a partir dos dados obtidos da 

interrogação ótica, construir um sistema de classificação que seja capaz indicar a presença do 

contaminante selecionado em amostras de água in natura. Isto é, implantar um sistema de 

reconhecimento de padrões com o propósito de ser aplicado à triagem de amostras no que diz 

respeito à presença do contaminante acima de um limiar pré-determinado.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: cinco capítulos e um apêndice. 

Tendo sido apresentado o problema com potencial a ser tratado pela área de pesquisa em questão, 

bem como o estado da arte e os objetivos no capítulo 1, o capítulo 2 se presta a apresentar conceitos 

teóricos pertinentes para o desenvolvimento do trabalho. No capítulo 3 são apresentados a 

metodologia e o aparato experimental desenvolvidos. No capítulo 4 são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos. O capítulo 5 apresenta as conclusões do presente trabalho e propostas para 

trabalhos futuros a serem realizados a partir dos resultados atuais. O apêndice lista e descreve 

brevemente as publicações resultantes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica dos temas que se relacionam com os 

objetivos do trabalho. Seguindo um breve estudo da interação da radiação com a matéria, aborda-se 

as técnicas espectroscópicas de absorção, emissão e Raman, incluindo o Raman com intensificação 

de superfície. Como elemento fundamental para a exploração da SERS, são apresentadas as 

nanopartículas como componente ativo para compor o substrato dessa intensificação, bem como 

informações sobre a sua fabricação diretamente em meio aquoso. De uma maneira ampla, são 

apresentados os conceitos de reconhecimento de padrões para a tarefa de classificação de amostras 

e características do contaminante glifosato em matriz aquosa, selecionado como contaminante alvo 

do presente estudo. 

2.1 ESPECTROSCOPIA 

O campo da ciência conhecido como espectroscopia é um ramo da física que se ocupa do 

estudo do resultado da interação da radiação com a matéria. Quando a frequência do campo 

eletromagnético está na faixa visível da radiação, cujos comprimentos de onda estão entre 390 nm a 

770 nm, esse campo é chamado de espectroscopia ótica. Há outras faixas de interesse, desde a 

espectroscopia de raios gama para comprimentos de onda subnanométricos, com energias da ordem 

de 100 keV, até a espectroscopia rotacional no infravermelho distante com comprimentos de onda 

muito grandes, da ordem de 1 mm, equivalente a 0,3 Terahertz, unidades de frequência na qual é 

caracterizada a radiação nessa faixa. O termo espectroscopia, no âmbito da interação da radiação 

com a matéria, pode também ser aplicado a efeitos magnéticos como o caso da Ressonância 

Magnética Nuclear (NMR) e Ressonância Eletrônica de Spin (ESR) ou de carga e massa como no caso 

da espectroscopia de massa. Por conta do escopo do trabalho, especial atenção será dada à 

espectroscopia de absorção e espectroscopia Raman. 

A espectroscopia é, em sua essência, um assunto experimental e sua evolução se dá muito 

antes da elaboração dos modelos atômicos. Poder-se-ia considerar que a decomposição da luz 

branca em suas componentes por um prisma por Isaac Newton no século 17 marca o início do estudo 

metódico do tema. Já em 1885, Balmer ajustou por uma fórmula matemática as linhas espectrais de 

emissão do hidrogênio, observadas na dispersão sobre chapas fotográficas da luz emitida por uma 

lâmpada de descarga, ou mesmo da luz do sol. Partindo da explicação dessas linhas, ou frequências 

da radiação, para esse átomo mais simples, e da evolução do modelo atômico de Bohr, o 

desenvolvimento da mecânica quântica deu base teórica para substituir os postulados até então 
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vigentes. Com o ferramental da mecânica quântica foi possível elucidar os mecanismos envolvidos na 

interação da radiação com a matéria (HOLLAS, 2004, cap. 1). 

A mecânica quântica é um assunto teórico, originado dos conceitos da física quântica, e 

relacionado a vários aspectos da química e física, mas particularmente à espectroscopia. Não seria 

exagero considerar que a teoria quântica moderna floresceu, também, da necessidade de se criar um 

novo modelo para os resultados experimentais que o modelo clássico não era capaz de explicar.  

A modelagem de sistemas de muitos corpos pela teoria quântica é baseada na interação 

mútua entre cada partícula. A interação é expressa matematicamente por sua função de onda, e no 

caso de moléculas, cada próton, nêutron e elétron, bem como os fótons, plasmons e fônons. Hoje 

em dia é possível realizar simulações aproximadas de modo a prever os resultados da interação e 

ajudar a interpretar os espectros obtidos. A aplicação desses modelos e a sua confrontação 

experimental prestam-se ao estudo de materiais e têm fomentado o desenvolvimento de técnicas de 

interrogação de suas propriedades. As informações obtidas guiam o desenvolvimento de novos 

materiais (SAIKIN et al., 2009), (COSTA et al., 2012). Uma descrição aprofundada desses modelos e 

técnicas está além do escopo do presente trabalho. A seguir serão apresentados de maneira sucinta 

os processos de interação da radiação com a matéria que serão úteis para o desenvolvimento dos 

objetivos elencados. 

Neste ponto, tendo abordado as partículas, é também pertinente mencionar o tratamento 

dual da radiação eletromagnética. De acordo com o paradoxo da dualidade cunhado por Niels Bohr, 

é possível considerar a radiação como uma onda com uma certa frequência e velocidade de 

propagação no vácuo ou como uma partícula. O fóton é uma representação que quantiza a energia 

do campo eletromagnético, se move à mesma velocidade que a luz, mas tem massa de repouso igual 

a zero. Dependendo do experimento usado para a interrogação de um sistema, podemos ter 

resultados da manifestação do comportamento ondulatório ou de partícula da radiação 

eletromagnética. O fóton é, portanto, uma partícula elementar, portadora de um pacote indivisível 

de energia, um quantum. De forma análoga, um feixe de elétrons, quando acelerado por um campo 

elétrico, apresenta características ondulatórias, tornando possível interrogar espectroscopicamente 

a estrutura da matéria como se o feixe de elétrons fosse uma radiação de interrogação. 

A energia E de um quantum é relacionada à frequência da vibração da onda eletromagnética 

correspondente, f, pela constante de Planck, h, conforme a Equação 1. 

            (1) 
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A descrição da radiação como onda eletromagnética tem uma ampla gama de aplicações mas 

falha na explicação de fenômenos na escala de dimensões atômicas. O comprimento de onda, λ, 

pode ser relacionado à frequência da radiação, f, pela velocidade de propagação, v, pela Equação 2. 

           (2) 

A velocidade de propagação no vácuo é uma das constantes fundamentais da física. Seu valor 

considerado exato (2,99792458 x 108 m/s) é usado na definição do metro, por exemplo. Em meios 

materiais, devido à interação com os átomos, a radiação se propaga a uma velocidade menor. Essa 

diminuição é expressa pelo índice de refração, n. Do ponto de vista da onda propagante, os sistemas 

atômicos que compõe o meio material podem ter suas cargas oscilando na mesma frequência do 

campo eletromagnético incidente, porém com uma diferença de fase. A combinação da irradiação 

gerada por essas cargas e a onda incidente faz com que haja uma velocidade de fase da onda 

diferente da onda incidente. Devido ao fato de que o índice de refração depende da frequência, tem-

se o que se chama de meio dispersivo.  

Do ponto de vista macroscópico a mudança de meio de propagação, chamada refração, pode 

ser usada para embasar o funcionamento de muitos dispositivos óticos como lentes, prismas e fibras 

óticas. Para grandes dimensões relativas entre o comprimento de onda e o tamanho das estruturas 

materiais que interagem com a radiação, um modelo simples como a ótica geométrica pode ser 

usado. Nesse nível de abstração, considera-se também os meios isotrópicos e homogêneos. Para o 

caso de corpos cuja dimensão é comparável ao comprimento onda, ou até menores, um tratamento 

ondulatório baseado na eletrodinâmica clássica ou a mecânica quântica devem ser empregados. 

É comum em diferentes ramos, e por razão histórica, a mesma grandeza inter-relacionada da 

radiação ser representada em diferentes unidades. Para descrever a radiação além de sua 

intensidade, pode ser usado o tamanho do comprimento de onda, o seu inverso, o número de onda, 

a frequência de oscilação do campo eletromagnético ou energia correspondente do fóton associado. 

A Figura 2 apresenta as faixas de frequência, valores correspondentes em outras unidades, bem 

como o tipo de transição entre estados de energia do sistema atômico correspondente à interação 

nessas faixas de energias. Nas regiões de rádio e micro-ondas, há as espectroscopias de ressonância 

nuclear e ressonância de spin de elétron enquanto que na região infravermelho (IR) do espectro 

eletromagnético, transições vibracionais e eletrônicas podem ser estudadas. A faixa de transições 

eletrônicas se estende do IR próximo ao ultravioleta (UV) distante. 
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Figura 2 – Correspondência das regiões do espectro eletromagnético com as transições de energia da molécula 
interrogadas. Fonte: Adaptado de (HOLLAS, 2004, fig. 3.1). 

Levando em conta as relações apresentadas nas equações 1 e 2, as conversões entre as 

diferentes unidades usadas para a radiação são apresentadas a seguir. A energia E, o comprimento 

de onda λ, o número de onda  ̃ e a frequência f são relacionadas pelas Equações 3, 4 e 5, abaixo.  

λ [nm] = 107  x   ̃ [cm-1]     (3) 

E [eV] = 1240 / λ [nm]      (4) 

f [Hz] =  2,998 x 108 /  λ [nm]     (5) 

No presente trabalho, julga-se suficiente uma aproximação semiclássica dos aspectos da 

interação da radiação com a matéria. Essa interação pode ocasionar as transições entre os estados 

de energia de um sistema atômico. A Figura 3 apresenta um esquema macroscópico no qual os 

processos de interação estão representados. Para uma radiação com intensidade I0, ou grupo de 

fótons incidentes com fluxo equivalente, podem ocorrer a absorção da energia e posterior emissão 

IE. Ocorre também o espalhamento IS, que pode ser elástico, isto é, sem troca de energia e o 

espalhamento inelástico, na qual alguma parcela da energia é trocada na forma de vibração 

mecânica dos átomos que compõe a molécula. No primeiro caso, o espalhamento elástico, também 

conhecido como espalhamento Rayleigh, a frequência da radiação espalhada é igual à da radiação 

incidente. No segundo caso, a frequência é diferente, como será visto mais adiante neste capítulo. A 

reflexão IR , que pode ser considerada como um espalhamento elástico e coletivo em uma superfície, 

normalmente é tratada satisfatoriamente por uma abordagem ondulatória ou de maneira ainda mais 

simples, assim como a refração na interface entre dois meios, pela ótica geométrica. De modo a 

completar o balanço de energia, a parte da radiação incidente que não sofre nem espalhamento nem 

é absorvida, corresponde à radiação transmitida, IT. 
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Figura 3 – Esquema ilustrando os fenômenos envolvidos na interação da radiação com a matéria. I0: radiação 
incidente; IR: radiação refletida; IS: radiação espalhada; IT: radiação transmitida; IE: radiação emitida. Fonte: 

Adaptado de (GARCÍA SOLÉ et al., 2005). 

Para os fenômenos da absorção e emissão há o conceito de tempo de vida, isto é, uma vez 

absorvido o quantum de energia correspondente a um fóton, o mesmo deixa de existir e considera-

se que a energia foi absorvida pelos elétrons do átomo ou molécula. Após algum tempo o sistema 

decai a partir da transição para um estado menos energético. O decaimento pode ser não radiativo 

ou radiativo. Quando a energia é propagada pelo meio material na forma de fônons, resultando em 

seu aquecimento, o decaimento é não radioativo. Quando a energia é reemitida espontaneamente 

na forma de outro fóton, o sistema decai para o estado de energia inferior em um tempo de vida que 

pode ser da ordem de 10-9 s. Quando esse decaimento é acelerado pela presença de outro fóton com 

a mesma energia da transição, ocorre a emissão estimulada cujo tempo de vida é ainda mais 

reduzido. O processo de emissão estimulada de radiação, proposto por Albert Einstein em 1917, 

abriu caminho para o desenvolvimento dos lasers como fonte de radiação na faixa visível do espectro 

eletromagnético. O laser é a fonte ideal para a interrogação das amostras permitindo um avanço 

considerável na espectroscopia (DEMTRÖDER, 2013). Conforme o tempo de vida e os processos de 

relaxação envolvidos, a emissão, também chamada de luminescência, pode ser composta de 

fenômenos diversos com o mesmo resultado tais como, fluorescência, bioluminescência e 

fosforescência, sendo que o último pode ter tempos de vida da ordem de centenas de segundos.  

2.1.1 Espectroscopia de absorção 

Devido às energias envolvidas,  a espectroscopia de absorção na região visível do espectro é 

capaz de dar informações sobre transições eletrônicas de sistemas atômicos. Para a interrogação da 

região de assinatura de moléculas por absorção, a radiação envolvida está na banda do 

infravermelho. Em um experimento de absorção, como apresentado na Figura 4, a radiação de uma 

fonte de banda larga passa, com auxílio de lentes, por um monocromador, responsável pela seleção 

de uma banda estreita com um comprimento de onda central específico. A radiação em banda 
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estreita passa através de um caminho ótico de comprimento definido na qual está a amostra cujo 

espectro de absorção se deseja obter. Uma simplificação desse aparato corresponde à colocação de 

um monocromador junto ao sensor, formando um espectrofotômetro após a amostra. Nesse caso a 

radiação banda larga interage com a amostra e é mensurada a intensidade resultante para cada 

comprimento de onda. 

 

Figura 4 – Configuração do aparato experimental utilizado para a obtenção do espectro de absorção de 
amostras. Fonte: Adaptado de (GARCÍA SOLÉ et al., 2005).  

A intensidade da radiação após atravessar uma amostra, I, depende da distância percorrida 

conforme a Lei de Beer-Lambert, apresentada na Equação 6, na qual α é o coeficiente de absorção e 

x é a distância percorrida ao longo de sua propagação no meio material. 

     
          (6) 

 A transmitância é a relação entre a intensidade transmitida e a incidente T = I/I0 e a 

absorbância é o seu complemento, isto é a intensidade absorvida pela amostra A = 1 – I/I0. A partir 

dessas relações pode ser definida a Densidade Ótica (OD), apresentada na Equação 7, grandeza 

normalmente fornecida pelos equipamentos usados para espectroscopia de absorção e que, em 

escala logarítmica, pode fornecer uma medida com um melhor uso da faixa dinâmica. 

      .
  

 
/      (7) 

É interessante notar, também, que substituindo a Equação 7 na Equação 6 e usando a 

definição da absorbância, a mesma pode ser aproximada pelo mesmo valor de OD. Isso é válido para 

densidade ótica  abaixo de 0,2 e se considerado um caminho ótico com comprimento unitário 

(GARCÍA SOLÉ et al., 2005, pp. 13–14). 

De posse da densidade ótica e da seção de choque, σA, dada em cm2 para uma dada 

transição de níveis de energia, a concentração de centros de absorção N tem uma relação direta com 

o coeficiente de absorção conforme a Equação 8. Essa aproximação considera o feixe de interrogação 

de baixa intensidade. Essa consideração implica que o número de sistemas atômicos no nível de 
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energia superior, referente à transição em questão, é muito menor do que o número de sistemas 

atômicos no nível inferior. Desse modo quase a totalidade dos átomos pode realizar esta transição. 

 ( )     ( )       (8) 

Do ponto de vista analítico, portanto, sabendo a proporção entre a radiação incidente e a 

transmitida e a seção de choque da transição sendo interrogada, pode-se inferir a concentração do 

analito. Para substâncias com alto coeficiente de absorção na janela espectral de interrogação, ou 

em amostras com alta concentração, é necessário o uso de caminhos óticos curtos. Já para 

substâncias com baixo coeficiente de absorção ou amostras com baixa concentração, ou densidade 

de moléculas como no caso de gases, são necessários longos caminhos de interação. 

Conhecendo a absorção para cada frequência (ou comprimento de onda) da radiação 

incidente tem-se o espectro de absorção. A espectroscopia de absorção infravermelha pode dar 

informações moleculares sobre o analito uma vez que as ressonâncias vibracionais e rotacionais 

ocorrem com fótons cuja energia é correspondente a essas transições. Considerando medidas em 

comprimentos de onda, essas ressonâncias estão na ampla faixa de 2,5 a 200 µm. As maiores 

dificuldade desse tipo de experimento para a determinação de contaminantes em meio aquoso são 

geradas pelo fato da água absorver fortemente nessa banda. Outras dificuldades, do ponto de vista 

experimental são a existência de sobretons das transições misturando a assinatura espectral, bem 

como a dificuldade de isolar efeitos térmicos do aparato experimental. Além disso para varrer uma 

faixa ampla como essa, são necessárias diferentes configurações de experimento do ponto de vista 

de monocromadores, fontes de radiação e detectores.  

Neste ponto, é importante ressaltar que de acordo com a Figura 3, e a configuração 

apresentada para a medida de absorção na Figura 4, a intensidade transmitida que é medida 

também é decrescida pelos fenômenos de reflexão e espalhamento. O espalhamento depende do 

tamanho das partículas ou agregado de átomos em suspensão em uma amostra líquida. Nesse caso, 

dá-se o nome de espectro de extinção para o resultado combinado da absorção e espalhamento. A 

reflexão, indesejável, pode ser considerada em conjunto com outros itens do sistema de medida. 

Entre estes itens, estão a composição espectral do bombeamento, a curva de resposta espectral dos 

elementos óticos, bem como do sensor empregado. 

Do ponto de vista de absorção e níveis energéticos moleculares, se for usada a analogia de 

moléculas como sistemas de massa e mola, cuja força restauradora é a atração, ou repulsão, 

coulombiana, cada molécula composta de M átomos possui 3 x M graus de liberdade. Três destes 

graus de liberdade são a translação da molécula como um todo nos eixos x, y e z da posição espacial. 
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Outros três graus de liberdade correspondem à rotação da molécula ao redor desses eixos. Para a 

rotação ainda deveria ser levado em conta os diferentes eixos de simetria e os níveis de energia 

correspondentes, ou modos de rotação. Para moléculas simétricas, como o O2 por exemplo, há 

apenas 2 modos rotacionais.  

A fundamentação apresentada nesse trabalho concentra-se nos modos vibracionais em 

detrimento dos rotacionais, cujas posições no espectro são de energia ainda menores, conforme a 

Figura 2. Os modos vibracionais de uma molécula correspondem aos graus de liberdade restantes e a 

frequência específica de cada modo depende da massa, isto é, a inércia dos átomos envolvidos, e da 

força de ligação entre eles, na forma do tipo e número de orbitais eletrônicos compartilhados, 

correspondendo a uma assinatura única ou impressão digital de uma molécula. 

Alguns dos modos de vibração para uma molécula de metanal (CH2O) são apresentados na 

Figura 5. A esfera vermelha representa o átomo de carbono, a preta de oxigênio e as brancas de 

hidrogênio. Os modos de estiramento (stretching) correspondem à mudança da distância entre 

átomos da molécula, simétrico ou assimétrico em função da fase destas mudanças. Esse modo tem 

uma energia maior que os outros pois é mais difícil comprimir ou esticar uma molécula do que curvá-

la. Nos modos de dobramento (bending), o ângulo entre duas ligações muda periodicamente, porém 

sem mudança em seu tamanho. Isso inclui o dobramento no plano e fora dele. A deformação no 

plano inclui o cisalhamento (scissoring), no qual os átomos movem em direções opostas modificando 

o ângulo entre eles e balanço (rocking), no qual o ângulo entre o par de átomos e a molécula muda, 

mas o ângulo entre os átomos não. Os dobramentos fora do plano incluem o abano (wagging) que 

representam a mudança do ângulo de um plano de um certo grupo de átomos e um plano 

correspondente ao resto da molécula e torsão (twisting) que representa a mudança do ângulo do 

plano de dois grupos de átomos da molécula. 

 

Figura 5 – Representação dos modos vibracionais de uma molécula de metanal (CH2O). Fonte: Adaptado de 
(HAMASHA, 2011). 
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Para interrogar esses modos vibracionais, o equipamento mais usado na espectroscopia é o 

espectrômetro infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR). Esse tipo de configuração 

corresponde a um interferômetro a partir do qual as medidas, que são realizadas variando-se o 

tamanho de um dos braços do interferômetro no domínio do tempo, podem ser convertidas para o 

domínio da frequência por meio da transformada de Fourier. Esta configuração permite que com um 

mesmo aparato se consiga interrogar uma ampla faixa do espectro com alta resolução espectral.  

A Figura 6 apresenta um espectro de transmissão do ar, obtido por um FT-IR, e que pode ser 

tratado como o complementar do espectro de absorção. Neste espectro aparecem as bandas de 

absorção do vapor de água, ao redor de 1600 cm-1, e dióxido de carbono, em torno de 2300 cm-1. 

Essas bandas, que são ativas para absorção no infravermelho, mascaram grande parte da região de 

assinatura molecular. No caso de detecção de moléculas em meio aquoso, esta limitação é 

especialmente importante. 

 

Figura 6 – Espectro de transmissão na região de assinatura molecular do ar contendo dióxido de carbono e 
vapor de água. Fonte: Adaptado de (HOLLAS, 2004). 

2.1.2 Espectroscopia Raman  

Teorizado por Smeakel em 1923 e comprovado experimentalmente em 1928 por 

Chandrasekhra Venkata Raman (RAMAN, 1928), o espalhamento inelástico, que levou o nome do 

ganhador do prêmio Nobel de física em 1930, ocorre quando a radiação incidente interage com os 

modos vibracionais e rotacionais moleculares da matéria. Ao ceder energia para o sistema, a 

radiação espalhada tem comprimento de onda maior que a incidente, quantizada na forma de fótons 

de menor energia. À temperatura ambiente, pode ocorrer também que modos vibracionais 

moleculares estejam pré-excitados, cedendo energia para a radiação incidente e resultando em um 

espectro de espalhamento com bandas em comprimentos de onda menores, isto é, fótons com 

maior energia. Ao primeiro caso dá-se o nome de espalhamentos Raman Stokes e ao segundo Raman 

Anti-Stokes.  
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Se a radiação espalhada tem menor energia que a radiação incidente, ela é deslocada para o 

vermelho, esta diferença de energia foi usada para a excitação de um modo vibracional da molécula, 

que, no modelo semiclássico, corresponde à vibração mecânica discretizada do conjunto de átomos 

que a compõe. Esse processo, que envolve um estado virtual como suporte à sua modelagem, 

apresenta um tempo de vida bastante curto, da ordem de 10-14 s. 

Em geral, à temperatura ambiente, as linhas Stokes são mais intensas que as linhas Anti-

Stokes. Isso se deve ao fato de que a probabilidade de se encontrar moléculas em estados 

vibracionais superiores é menor devido à baixa energia térmica disponível no sistema. Levando-se 

em conta a lei de Boltzmann, a razão entre as populações dos estados de energia superiores N2 e 

inferiores, N1, em função da temperatura, T, pode ser expressa pela Equação 9, na qual E2 e E1 são as 

energias dos estados e kB é a constante de Boltzmann.  

  

  
  

     
          (9) 

A energia é relacionada à frequência da vibração pela constante de Planck conforme a 

Equação 2 e a frequência ao número de onda pela velocidade de propagação conforme a Equação 1.  

Os valores no Sistema Internacional de Unidades (SI) da constante de Planck, h, e da constante de 

Boltzmann, kB, são, respectivamente: 

                  ;    (10) 

           
        .    (11) 

Como exemplo numérico, a aplicação da Equação 9, para a temperatura de 21 oC e 

considerando uma energia de transição vibracional de 1000 cm-1, resulta em uma proporção de 

aproximadamente 0,008. À temperatura de 1000 oC essa proporção passa a 0,323. 

Apesar de haver muitas aplicações e estudos que levam em conta as linhas Anti-Stokes, como 

CARS (Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy) e a medição indireta de temperatura a partir da 

proporção entre o espalhamento Raman Stokes e Anti-Stokes, para o presente estudo serão 

consideradas apenas as linhas de espalhamento Raman Stokes, com energia menor, ou comprimento 

de onda maior, que a radiação incidente. O espectro de espalhamento Raman revela detalhes da 

composição molecular do analito e a sua característica pode ser considerada a assinatura do 

composto em análise, fornecendo dados complementares aos outros espectros citados 

anteriormente. Dessa maneira, aplicadas as regras de seleção para as transições, há informação 
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espectroscópica no espectro de espalhamento Raman que não está disponível na espectroscopia de 

absorção no IR e que pode ser usada para diferenciar analitos. 

Adotando uma abordagem semiclássica, na qual o meio material é considerado pela sua 

resposta quântica, isto é, apenas quantidades discretas de energia podem ser absorvidas ou 

emitidas, enquanto que a radiação incidente ainda é considerada uma onda, é apresentada uma 

modelagem para auxiliar na apreensão do fenômeno. Da analogia ao modelo mecânico, levando em 

conta que não há mudança na energia eletrônica, quanto mais forte a ligação, maior a frequência da 

vibração e quanto mais pesados os átomos envolvidos, menor a frequência de vibração (SMITH; 

DENT, 2005). A Figura 7 mostra um esquema para o espalhamento por uma molécula diatômica com 

uma transição de energia (E = h.f1) para uma radiação incidente com energia (E = h.f0). Os fótons 

espalhados com energia maior, em azul e menor, em vermelho. O espalhamento elástico também é 

mostrado na forma da radiação na mesma frequência da radiação incidente.  

 

Figura 7 – Esquema do espalhamento da radiação incidente por uma molécula em diferentes componentes 
com frequências distintas. Fonte: Adaptado de (NANOPHOTON, 2017). 

Quando uma radiação atinge uma molécula polarizável, o deslocamento de carga, na 

coordenada normal desta molécula em torno de sua posição de equilíbrio, devido a um modo de 

vibração específico, pode ser expresso pela Equação 12.  

          (    )     (12) 

Nesta equação, ωm é a frequência angular do modo vibracional, relacionado à frequência 

pelo multiplicador 2π, e q0 é a amplitude da vibração. O campo elétrico incidente, na sua forma mais 

simples, pode ser descrito pela Equação 13, na qual E0 é a amplitude do campo elétrico oscilante e 

ω0  é a frequência angular desse campo. 

 ( )         (    )     (13) 

Este campo induz um momento de dipolo P que é proporcional ao campo elétrico e leva em 

conta a polarizabilidade da molécula, denotada por α, conforme a Equação 14. 
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          (14) 

A polarizabilidade é uma propriedade do material e representa sua estrutura molecular e 

natureza das ligações entre os átomos. A polarizabilidade, aqui representada com um simples 

escalar, seria representada como um tensor no caso de modelo mais completo. Entretanto, para o 

propósito intendido da presente seção, esse tratamento matemático está além de seu escopo. 

Levando em conta pequenas amplitudes de deslocamentos e um comportamento linear da 

ligação, isto é, um comportamento harmônico em que a força de restauração depende linearmente 

da amplitude de vibração, a polarizabilidade pode ser expandida de acordo com a Equação 15. 

     .
  

  
/
 
         (15) 

Nesta equação, o primeiro termo,   , é a polarizabilidade do modo molecular na posição de 

equilíbrio. Baseado nas equações anteriores, a polarização pode ser expandida conforme a 

Equação 16. 

           (    )   
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      *   ,(     )  -     ,(     )  -+   (16) 

Esta equação representa um dipolo oscilante que irradia fótons em 3 frequências distintas. O 

campo elétrico com frequência ω0 representa os fótons espalhados elasticamente, o espalhamento 

Rayleigh, na mesma frequência da radiação incidente. Os termos em frequências diferentes de 

radiação incidente somada e subtraída à frequência natural da molécula (ω0 - ωm) e (ω0   ωm) 

representam a radiação espalhada inelasticamente, ou fótons que cederam ou ganharam energia da 

molécula. Uma consequência importante dessa formulação é que, para que o efeito ocorra, isto é, 

para que o modo vibracional em questão seja ativo para o espalhamento Raman, é necessário que a 

polarizabilidade mude com o deslocamento vibracional, isto é: 

.
  

  
/
 
  .      (17) 

A Figura 8 apresenta a relação entre linhas ativas no IR ou no Raman para o dissulfito de 

carbono. Além da já elencada possibilidade de interrogar a assinatura molecular de substâncias na 

região visível do espectro, levando em conta a regra de seleção da variação de polarizabilidade, isto 

é, a variação da polarizabilidade deve ser diferente de zero conforme a equação 17, obtém-se 

informação espectral complementar oriunda de transições que não são ativas no IR. 



63 

  

 

Figura 8 – Relação entre a atividade dos modos vibracionais do dissulfito de carbono, interrogados por 
espectroscopia IR e Raman. Fonte: Adaptado de (SMITH; DENT, 2005) 

A intensidade da banda Raman ativa é proporcional ao quadrado da taxa de variação da 

polarizabilidade em relação ao deslocamento de carga. Na prática, o valor da intensidade espalhada 

depende de vários fatores. Entre eles estão a composição molecular da amostra, incluindo a matriz 

na qual está inserida, o modo específico de vibração da molécula e a intensidade da radiação 

incidente. A intensidade depende da potência e da focalização da radiação de interrogação sobre a 

amostra. A intensidade do espalhamento depende também do comprimento de onda da radiação 

incidente sendo que, assim como o espalhamento elástico, a intensidade do espalhamento Raman é 

proporcional à quarta potência da frequência da radiação (HAMASHA, 2011). Quanto menor o 

comprimento de onda, maior a intensidade do espalhamento Raman.  

Outra consequência importante dessa dependência com a polarizabilidade é que para uma 

radiação incidente com polarização linear, a radiação espalhada pode ter a mesma polarização da 

radiação incidente ou ser não polarizada. Esse comportamento ocorre para os modos vibracionais 

assimétricos e pode auxiliar na identificação do modo em questão medindo-se, com auxílio de 

analisadores para selecionar uma orientação, a polarização da radiação espalhada em relação à 

radiação incidente. Esta razão para uma determinada banda é chamada de razão de depolarização. 

Em uma abordagem de reconhecimento de assinatura, ambos os espectros, polarizado e 

depolarizado, podem ser usados como forma de aumentar o espaço de características visando 

auxiliar a discriminação de assinaturas moleculares. 

A diferença de frequência entre a radiação incidente e a espalhada,         , é 

chamada de deslocamento Raman e esta diferença é determinada pelos modos vibracionais das 
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moléculas na amostra. O deslocamento Raman é apresentado normalmente na unidade do recíproco 

do comprimento de onda [cm-1]. A Equação 18 apresenta a relação de conversão entre comprimento 

de onda e deslocamento Raman, levando-se em conta o comprimento de onda de bombeamento, 

  , e o comprimento de onda da banda de espalhamento,   . 

   ,    -  (
 

  ,  -
 

 

  ,  -
)        (18) 

Por exemplo, para um experimento de espalhamento Raman com bombeamento por um 

laser de hélio-neônio (HeNe), com comprimento de onda de 632,8 nm, a banda correspondente ao 

modo de respiração do anel carbônico do Benzeno, em 996 cm-1, apareceria em 675,4 nm. Esse 

dimensionamento é importante para definição da janela de interrogação de acordo com as fontes de 

radiação disponíveis e da faixa espectral de resposta dos sensores.  

A grande maioria dos fótons incidentes, ou no modelo ondulatório, grande parte da energia 

da radiação incidente, é espalhada elasticamente sem diferença na frequência, enquanto que uma 

pequena parcela é espalhada inelasticamente como uma linha Stokes. A proporção entre eles é da 

ordem de 108. Isso equivale a afirmar que a seção de choque do espalhamento elástico é muito alta 

em relação ao espalhamento inelástico, cuja seção de choque é da ordem de 10-29 cm2. Em números, 

a partir da intensidade de 50 mW/cm2 no comprimento de onda de bombeamento de 532 nm, o que, 

em um modelo de fótons, é equivalente a aproximadamente a 1017 fótons atingindo cada cm2 da 

amostra por segundo, deveríamos aguardar 70 dias, em média, para detectar 1 fóton espalhado 

inelasticamente. 

Por conta da baixa seção de choque, e também do fato de que não se consegue coletar todos 

os fótons espalhados isotropicamente, fator que é ligado à instrumentação na figura de eficiência de 

sensores e do banco ótico utilizado, não se tem uma medida absoluta relacionada à concentração da 

amostra como no caso da espectroscopia de absorção. Adicionalmente, visto que a razão entre a 

quantidade de fótons espalhados inelasticamente em relação aos espalhados elasticamente é muito 

pequena, o início da região de análise para pequenos deslocamentos Raman, correspondente às 

transições menos energéticas, pode ser medido apenas se a rejeição do sistema de medição ao 

espalhamento elástico é adequada. Essa limitação está ligada à eficiência do sistema de dispersão 

usado para selecionar uma estreita janela do espectro. Mesmo um laser com linhas estreitas tem 

uma pequena emissão em comprimentos de onda próximos onde se encontra a banda Raman. Em 

equipamentos de maior desempenho para uso científico, bandas vibracionais podem ser medidas 

acima dos 50 cm-1 de deslocamento Raman. Entretanto, é comum, por questões de custo, 
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equipamentos que trabalham acima de 200 ou 400 cm-1 sem prejudicar o desempenho na 

identificação de amostras.  

Principalmente com o advento do laser, a espectroscopia Raman começou a ser melhor 

explorada. Os lasers de gás apresentam características interessantes para o uso em espectroscopia 

Raman. A alta intensidade, tanto em operação contínua (CW) quanto pulsada, aliada à pureza da 

radiação, que se manifesta na monocromaticidade e coerência ótica, permitem que um espectro 

Raman com adequada relação sinal ruído seja obtido. Normalmente em medidas Raman, tem-se uma 

alta densidade de potência de bombeamento para a interação com um grupo de moléculas. Além 

disso deve-se ter um eficiente sistema de detecção dos fótons espalhados. Apesar de ter-se sistemas 

de detecção muito sensíveis baseados em CCDs resfriados e intensificados ou então válvulas 

fotomultiplicadoras capazes de detectar um único fóton, várias geometrias visam interrogar um 

volume de amostra para melhor captar os fótons espalhados inelasticamente e que contém a 

resposta à interrogação. Um aparato muito comum no mercado de equipamentos de medida para 

este fim é o micro-Raman. Nesse caso, é usado um microscópio confocal de varredura a laser para se 

obter uma grande resolução espacial aliada a uma grande densidade de fótons incidindo sobre a 

amostra. 

Neste ponto, é interessante chamar atenção para o fato de que, se por um lado, a 

dependência em frequência da eficiência do espalhamento Raman sugira o uso de comprimentos de 

onda menores na janela de radiação visível, o uso de comprimentos na banda violeta normalmente 

excita modos eletrônicos causando fluorescência. Esses fenômenos de fluorescência são de banda 

larga e muito mais intensos, mascarando toda a banda de assinatura molecular entre 400 cm-1 e 4000 

cm-1. Adicionalmente, em matriz aquosa real, que contém matéria orgânica dissolvida (CARTER et al., 

2012), esta questão é de grande importância podendo restringir certas faixas de operação para a 

fonte de radiação de bombeamento.  

Há basicamente dois tipos de geometria utilizados para coletar a radiação Raman espalhada 

por amostras líquidas: perpendicular ao feixe de bombeamento e retroespalhamento. A Figura 9 

apresenta um diagrama dessas configurações, na qual é representada a radiação de bombeamento 

em verde e o espalhamento Raman Stokes, de menor energia, em vermelho. No caso do 

retroespalhamento, é necessário algum tipo de discriminação, espectral ou espacial, de modo a 

evitar que a radiação refletida, ou elasticamente espalhada, pela amostra chegue ao sensor, 

representado pela fibra ótica de coleta do espectrofotômetro. Algumas pontas de prova Raman a 

fibra ótica (LI et al., 2014), (FAN et al., 2013) que utilizam essa geometria, empregam prismas 

dicroicos para separar o espalhamento Raman do espalhamento Rayleigh.  
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Figura 9 – Representação esquemática das geometrias empregadas para medida do espalhamento Raman em 
meio aquoso: (a) retroespalhamento; (b) espalhamento lateral. Fonte: autoria própria. 

2.1.2.1 Espectroscopia Raman com Intensificação de Superfície 

O espalhamento Raman com intensificação de superfície (SERS) abriu espaço para uma 

ampla gama de aplicações para a identificação molecular na região visível do espectro 

eletromagnético. O espalhamento Raman, inicialmente muito fraco em relação à radiação incidente, 

pode ser intensificado se for criada uma região espacial de intenso campo elétrico, o hotspot. Em 

determinadas condições experimentais essa intensificação pode ser tão alta quanto 1014, o que 

compensa a maior limitação da espectroscopia Raman para a detecção de traços de substâncias. O 

tratamento mais comum considera que o mecanismo de intensificação tem duas contribuições. A 

primeira, eletromagnética, é independente da ligação química entre o analito e o substrato 

responsável pela concentração do campo elétrico. A segunda, química, é auxiliada pela ligação e 

troca de cargas entre ambos. Estudos recentes demostram que é possível mapear os efeitos de SERS 

no modelo canônico de optomecânica de cavidade considerando a interação entre as vibrações 

moleculares e o plasmon localizado na forma de osciladores harmônicos não ressonantes acoplados 

parametricamente (ROELLI et al., 2016). 

Os modelos químicos, mais complexos, descrevem a intensificação e o espectro resultante a 

partir de transferências de carga entre o substrato e o analito e baseiam-se na formação de uma 

nova espécie molecular na superfície de interação. Neste caso, a intensificação se dá pela excitação  

de novos estados eletrônicos que são formados nessa ligação. Acredita-se que esses estados são 

intermediários ressonantes no espalhamento Raman comum. Por conta disso, de maneira diferente 

ao modelo eletromagnético no qual a radiação incidente é espalhada e intensificada pela mediação 

dos plasmons de superfície, considera-se que a radiação é absorvida pelo metal. Por conta dessa 

absorção, uma vacância é transferida ao conjunto do analito com o átomo metálico. Quando o efeito 

Raman ocorre, com o espalhamento inelástico de um fóton, a excitação é transferida de volta para o 

metal e a rerradiação ocorre da superfície do mesmo (MORTON et al., 2011). Segundo esse modelo 
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de intensificação, no caso de interrogação por SERS em deposição, um efeito de saturação deveria 

ocorrer com a cobertura completa do substrato por uma monocamada do analito. 

Já para o efeito eletromagnético, mesmo se considerado de maior alcance em relação à 

distância do substrato, a intensificação reduz com a terceira potência da distância, como será 

apresentado em seguida. Isso faz com que a maior contribuição seja também de moléculas do analito 

formando uma monocamada sobre o substrato. Há uma ampla gama de evidências experimentais 

indicando que o mecanismo eletromagnético é dominante na intensificação. O modelo químico pode 

contribuir para a intensificação da ordem de 103, tipicamente, enquanto que o efeito 

eletromagnético pode chegar a 1011 (STROBBIA et al., 2015). Para a contribuição eletromagnética da 

intensificação é comum se usar o termo nanoantenas para a concentração do campo. Essa analogia 

se deve ao fato de que a sintonia e confinamento da radiação em uma pequena região espacial por 

estruturas metálicas, com dimensões sintonizáveis, comporta-se de maneira similar a uma antena. 

Neste caso, o campo eletromagnético incidente em uma certa frequência entra em ressonância com 

os elétrons da banda de condução dos metais, que são mais facilmente deslocáveis, criando o efeito 

chamado ressonância de plasmon de superfície localizado (LSPR).  

A Figura 10 mostra o deslocamento da nuvem eletrônica de uma esfera metálica quando da 

incidência de um campo elétrico externo, na forma de uma onda eletromagnética incidente, bem 

como a intensificação do espalhamento Raman de uma molécula do analito a partir da interação de 

campo próximo. Este modelo pode ser usado para explicar fatores de intensificação da ordem de 106 

a 1011 (STROBBIA et al., 2015) e depende da formação de um hotspot.  

 

Figura 10 – Representação esquemática da oscilação de plasmon e a intensificação do espalhamento Raman 
(SERS) na proximidade com a nanopartícula (NP). Fonte: Adaptado de (STROBBIA et al., 2015). 
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As soluções de Mie são um conjunto de expressões que são soluções para as equações 

eletromagnéticas de Maxwell para o espalhamento de uma partícula esférica cujo raio é muito 

menor que o comprimento de onda. Essa aproximação, proposta por Gustav Mie em 1908, ajuda a 

explicar as propriedades óticas das nanopartículas que destoam de seu comportamento na forma de 

corpos macroscópicos do mesmo material. Essa aproximação também é conhecida como a 

aproximação da ressonância de dipolo para comprimentos de onda grandes. Neste modelo, como 

uma primeira aproximação, o campo elétrico Er a uma distância r da superfície pode ser expresso 

pela Equação 19, na qual 𝑎 é o raio da partícula, θ é o ângulo relativo à direção do campo elétrico e g 

é uma constante relacionada à frequência do campo elétrico e às propriedades do meio. A Equação 

20 fornece o valor de   em função as constantes dielétricas do meio no qual a esfera está localizada 

e da própria, ε0 e ε1 , respectivamente . 

           .
  

  
/           (19) 

  0
  ( )   

  ( )     
1     (20) 

A constante dielétrica da esfera, ε1, assim como do meio, ε0, são função da frequência da 

radiação incidente f. Os metais como ouro e prata possuem uma constante dielétrica com uma parte 

real negativa e uma pequena parte imaginária referente à absorção (KOSUDA et al., 2011). Dessa 

relação entre as constantes dielétricas, o fator   atinge o máximo em algum ponto quando o 

denominador tende a zero, função do material que compõe a esfera e dependente da frequência. O 

pequeno fator imaginário referente à absorção limita a amplitude dessa banda de ressonância pois 

impede que o fator   tenda a infinito. Um fato importante de se reforçar é a rapidez com que a 

intensidade do campo se reduz à medida que se afasta da superfície da esfera. A Figura 11 apresenta 

uma simulação da intensidade do campo elétrico nas proximidades de uma nanopartícula de prata 

com 35 nm de diâmetro sujeita a incidência de radiação eletromagnética. 

 

Figura 11 – Resultado da simulação da intensidade do campo elétrico ao redor de uma esfera de prata em um 
campo de radiação eletromagnética. Fonte: Adaptado de (KOSUDA et al., 2011) 
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Havendo a dependência com o material, o pico principal e característico de ressonância de 

plasmon da prata está em torno de 400 nm, para o ouro em torno de 525 nm e para o cobre em 

torno de 582 nm. Nanopartículas de outros metais como alumínio e platina, e outros mais exóticos 

como o paládio, também são reportadas na literatura (YANG, 2007), (NEDDERSEN et al., 1993). A 

Figura 12 mostra um espectro de extinção, que leva em conta o espalhamento e a banda de absorção 

de plasmon de maneira combinada, para os 3 metais mais comuns, considerando partículas esféricas 

de 30 nm de diâmetro. A prata e o ouro, bem como a combinação de ambos, são amplamente 

usados devido a diversos fatores. O primeiro é a relativa baixa reatividade e consequente 

estabilidade química. Além disso, ambos os metais são bons condutores elétricos e suas ressonâncias 

de plasmon estão na região visível do espectro onde, normalmente, ocorre o bombeamento e 

espalhamento das linhas Raman Stokes. 

 

Figura 12 – Espectros de extinção para nanopartículas esféricas de mesmas dimensões, porém diferentes 
materiais calculados a partir das soluções de Mie. Fonte: nanoComposix.com 

Devido ao fato de que a aproximação esférica leva em conta que o comprimento de onda da 

radiação incidente é muito maior que o tamanho da nanopartícula, há uma pequena possibilidade  

na sintonia do pico da banda de plasmon em função apenas do tamanho das nanopartículas esféricas 

sendo que o efeito dominante acaba sendo o material da qual é feito. A despeito disso, para 

nanopartículas de prata, por exemplo, é possível obter ressonâncias de plasmons cujo máximo varia 

de 400 a 670 nm. A morfologia pode afetar a posição espectral do pico de ressonância, além de sua 

largura. No caso de estruturas mais complexas do que uma simples partícula esférica de material 

metálico são empregados modelos numéricos para explicar as bandas de ressonância e ajudar a 

sintonizar as bandas de plasmon de acordo com a necessidade de uma aplicação específica. É comum 

se utilizar nanocubos, nanoestrelas e nanobastões metálicos para os quais dois picos de ressonância 

de plasmon estão presentes, cada um correspondente a uma das dimensões físicas. Brown e Milton 
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fazem uma revisão detalhada dos métodos de síntese e sua influência nas bandas de ressonância 

(BROWN; MILTON, 2008).  

A Figura 13 mostra que a variação da forma de uma nanopartícula de prata pode influenciar 

a posição do pico da banda de ressonância de plasmon. Neste caso, como reportado por (ZHANG et 

al., 2005) a variação de forma é obtida pela técnica de litografia por nanoesferas. 

 

Figura 13 – Posição do pico da banda de plasmon para nanopartículas de prata com diferentes morfologias. 
Fonte: Adaptado de (ZHANG et al., 2005). 

Há um consenso na literatura que o comprimento de onda ideal para o bombeamento deve 

estar ligeiramente deslocado para o azul, correspondendo à frequência maior em relação ao pico da 

ressonância de plasmon para, por este critério, se conseguir a máxima intensificação do 

espalhamento Raman (ROELLI et al., 2016). Entretanto, nesse resultado recente baseado na 

optomecânica de cavidade, é demonstrado que bandas LSPR mais estreitas resultam em maior 

intensificação do espalhamento do que bandas de ressonância mais abrangentes, situações nas quais 

a sobreposição ocorre sobre todas as bandas de espalhamento Stokes, estendendo-se para as 

bandas de espalhamento anti-Stokes. Este resultado sugere que há um envolvimento do 

espalhamento anti-Stokes no processo de intensificação. A Figura 14 apresenta esse conceito de 

maneira esquemática mostrando as duas situações de posicionamento da banda de plasmon em 

função do comprimento de onda de bombeamento, apresentado em verde. As principais diferenças 

são a largura e a posição do pico para se obter a máxima intensificação do ponto de vista 

eletromagnético. As intensidades não estão em escala. Cabe ressaltar, entretanto, que outros fatores 
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entram em cena para o efeito combinado final, tais como ressonâncias de absorção do próprio 

analito ou interações químicas com a matriz na qual ele se insere (MORTON et al., 2011).  

 

Figura 14 – Posição espectral da banda LSPR em relação ao laser de bombeamento, deslocamento Raman igual 
a zero, em verde. (a) critério introduzido pela teoria de optomecânica, (b) segundo o critério da sobreposição 

das bandas. Fonte: Autoria própria. 

Para comparar conjuntos formados por substratos e analitos distintos, pode ser definido o 

fator de intensificação FI (MORTON et al., 2011) que leva em conta o número de moléculas do 

analito que efetivamente geram SERS (Nads) e a intensidade do espalhamento intensificada (ISERS), 

bem como o número de moléculas totais em um certo volume (Nvol) e sua intensidade de 

espalhamento sem intensificação (INRS) conforme a Equação 21. 

    
[
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      (21) 

Quando não se sabe exatamente o volume interrogado, ou a concentração de 

nanopartículas, é comum a realização de experimentos nos quais uma referência interna é usada. 

Esta referência corresponde à medição de uma solução sem nanopartículas, mas para a qual possa 

ser medida a intensidade de alguma banda Raman. Devido à influência das nanopartículas em outras 

bandas de espalhamento, à absorção das próprias mesmo sem a presença do analito, bem como o 

processo de adsorção, o valor absoluto obtido na forma do FI deve ser visto com cautela (LE RU et 

al., 2007).  

Considerando que o fator de intensificação de cada molécula pode ser substancialmente 

diferente devido à heterogeneidade do substrato, fato que tem sido abordado por técnicas que 

visam produzir substratos mais homogêneos, uma abordagem experimental para se obter um valor 

médio para a intensificação é normalmente adotada. Para substratos em deposição, interrogados por 

um microscópio, por exemplo, são obtidos espectros em 3 ou mais pontos diferentes, 

aleatoriamente escolhidos, e é feita a média dos mesmos. Para medições em solução, essa média já é 



72 
 

feita ao se interrogar o espalhamento de um grupo de nanopartículas em suspensão na região de 

interação com o laser de bombeamento, devendo-se tomar o cuidado, apenas, para que a solução 

seja homogênea no volume de interrogação (KUDELSKI, 2008), (MASSARINI et al., 2015). 

O uso de nanoestruturas que não são estáveis em solução para a interrogação via SERS 

envolve, geralmente, uma secagem após a interação com o analito. Entretanto, para isso é 

necessário interrogar o conjunto nanopartícula – analito depositado em uma lâmina e fazer uso de 

um microscópio para coletar a radiação apenas da superfície de interação e rejeitar espacialmente o 

espalhamento de um maior número de partículas que estão nas proximidades, porém sem 

apresentar a intensificação. Strobia et al. apresentam uma extensa revisão de variantes de 

nanoestruturas para sensoriamento (STROBBIA et al., 2015). 

De maneira similar, para as nanopartículas em solução coloidal a maior criação de hotspots 

se dá com a ocorrência da aglomeração das nanopartículas em nanoestruturas auxiliada pelo próprio 

analito ou pela característica química do meio. Se a solução for interrogada em uma área maior pelo 

feixe de bombeamento, sem focalização, o problema de homogeneidade do substrato é contornado 

pois, diferente do uso da microscopia, mede-se uma média do ensamble (SAUTE; NARAYANAN, 

2011), (AROCA et al., 2005). Para esse caso ainda há que se considerar a estabilidade temporal da 

solução, além de outros parâmetros tais como temperatura, pH e força iônica da solução. Há a 

possibilidade, inclusive, de o próprio laser de interrogação disparar reações químicas no conjunto 

(KIM et al., 2004). As condições de estabilidade de uma solução de nanopartículas é descrita em mais 

detalhes na seção 2.2.2. 

2.2 FABRICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS  

Dentre as técnicas usadas para a fabricação de substratos metálicos nanoestruturados 

citadas na seção 1.2.3, referente à revisão bibliográfica, a rota top-down de ablação a laser pulsado 

em líquidos (PLAL – Pulsed Laser Ablation in Liquids) apresenta vantagens em relação à rota bottom-

up. Além de ser um processo relativamente simples do ponto de vista de infraestrutura para a 

produção, tem-se a vantagem de se obter nanopartículas estabilizadas diretamente na matriz 

aquosa, sem a presença de subprodutos das reações químicas típicos das rotas bottom-up. 

2.2.1 Ablação a laser pulsado em líquidos  

Utilizando-se esta técnica, um pulso de laser é usado para ejetar da superfície fragmentos da 

substância que o compõe um alvo imerso em um líquido. O processo físico é relativamente complexo 

envolvendo a cada pulso do laser a formação por um curto espaço de tempo de um plasma 
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confinado a cerca de 4000 K e pressões da ordem de 10 GPa. Durante o pulso, além de fragmentos 

de partículas metálicas superaquecidas, confinadas na bolha de cavitação, podem ser encontrados 

em solução fragmentos de espécimes dos elementos químicos dissolvidos no líquido (YANG, 2007). 

Dadas as características de interação entre o solvente e solutos durante o curto espaço de 

tempo em que o pulso de laser interage com o alvo, essa técnica pode ser considerada uma rota 

mista físico-química. Além do baixo custo, clama-se que o processo é ambientalmente mais 

responsável pois não requer processos químicos, às vezes envolvendo substâncias tóxicas para as 

quais o destino final não pode ser simplesmente o sistema de coleta de esgoto. A PLAL também 

permite que a funcionalização e passivação da superfície da nanopartícula possa ser realizada em um 

único passo, pela simples escolha de solutos durante a síntese (AMENDOLA; MENEGHETTI, 2013). As 

características superficiais das nanopartículas, bem como sua distribuição de formas e tamanhos, 

dependem do regime de ablação. As nanopartículas produzidas por esta rota resultam em uma 

superfície menos reativa sendo possível se obter um coloide estável mesmo em solventes puros. 

O processo de ablação inicia-se quando um pulso intenso de laser atinge o alvo metálico. 

Nesse momento a absorção da energia do pulso pelo alvo, além de uma onda de choque, gera uma 

pluma de plasma que se expande ao redor da região exposta, porém mantém-se confinada pelo 

líquido ao redor. A troca de calor com o líquido faz com que uma bolha de cavitação seja gerada e 

seu colapso gera uma segunda onda de choque. Vários parâmetros do laser exercem influência sobre 

o resultado final. Entre eles podem ser destacados o comprimento de onda, a duração e energia do 

pulso, bem como a geometria de focalização. Dado que a interação com o líquido também é 

importante, suas características tais como a viscosidade e a presença de solutos também influenciam 

o resultado. Para cada combinação de metal selecionado para o alvo, características da solução e do 

laser utilizado e bem como a geometria da ablação, um resultado específico pode ser obtido. A 

Figura 15 apresenta um esquema da evolução temporal do processo de ablação para um pulso. 
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Figura 15 – Esquema da evolução temporal de um pulso de laser durante o processo de ablação em líquidos. 
Entre a incidência do pulso (t =0) e a aglomeração entre as partículas, há um tempo da ordem de centenas de 

microssegundos. Fonte: Adaptado de (AMENDOLA; MENEGHETTI, 2013). 

Em relação ao tamanho e forma das nanopartículas produzidas, o comprimento de onda, 

fluência e largura de pulso do laser exercem influência no resultado da ablação pois o processo que 

ocorre no metal depende da velocidade em que o alvo é aquecido (ZENG et al., 2012). Dois regimes 

distintos para a formação das nanopartículas podem ocorrer. Um deles é a ejeção explosiva de 

fragmentos e o segundo é a evaporação térmica. Para comprimentos de onda do laser no 

ultravioleta, em 355 nm, mais energéticos ou com duração mais estreita, em torno de 

picossegundos, a ejeção explosiva é dominante. Já para o caso de ablação a partir do comprimento 

de onda fundamental de um laser Nd:YAG em 1064 nm, por exemplo, e uso de pulsos mais largo que 

dezenas de nanosegundos, predomina a evaporação térmica. O primeiro caso promove a geração de 

fragmentos maiores e com uma maior variação de tamanhos enquanto que o segundo resulta em 

nanopartículas de tamanhos menores e distribuição de tamanhos mais homogêneo. Para o caso 

intermediário, com radiação visível em 532 nm, por exemplo, e duração da ordem de nanosegundos, 

o resultado tende a ser uma composição de ambos os processos. Do ponto de vista de resultado 

sobre a superfície, como investigado especificamente para a atividade SERS de nanopartículas de 

prata para a adenina como analito por Giorgetti e seus colaboradores (GIORGETTI et al., 2015), a 

duração do pulso influencia também a química de recobrimento das nanopartículas. Para pulsos mais 

curtos que 1 ns as propriedades superficiais das nanopartículas de prata são menos dependentes dos 

solutos e impurezas presentes durante a ablação. Esses podem ser considerados fatores intra-pulso. 

A taxa de repetição dos pulsos tem menor influência. Isso ocorre pois o tempo de vida da 

bolha de cavitação é da ordem de poucos microssegundos, valor pequeno se comparado ao intervalo 

entre pulsos para lasers que operam a uma taxa de repetição de até poucas dezenas de Hertz. Para 

lasers mais modernos, com pulsos com durações da ordem de picossegundos e taxa de repetição da 
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ordem milhares de Hertz (kHz), aparatos mais sofisticados são empregados para varredura espacial 

de modo a evitar a sobre-exposição na bolha de cavitação (STREUBEL et al., 2016). Entretanto, 

mesmo para baixas taxas de repetição, porém com pulsos relativamente largos, em um aparato para 

ablação no qual não há uma agitação da solução, as nanopartículas já produzidas em pulsos 

anteriores permanecem confinadas no volume líquido. Mesmo que a densidade de potência seja 

menor em pontos distantes do alvo metálico por conta da focalização do feixe, os pulsos 

subsequentes interagem com as nanopartículas já produzidas antes de atingir o alvo. Nessa 

interação, ocorrem alterações de tamanho (BARCIKOWSKI; COMPAGNINI, 2013), ou na química da 

superfície (TSUJI et al., 2013) (RESANO-GARCIA et al., 2015).  Nesse cenário, o tempo de ablação 

influencia não apenas a quantidade de nanopartículas produzidas, mas também sua distribuição de 

tamanhos. Esses podem ser considerados efeitos inter-pulso (YANG, 2007). O estudo dos detalhes 

físicos e químicos envolvidos no processo nessa escala de tempo (ns) e espaço (nm) continuam sendo 

um desafio experimental (VINOD; GOPCHANDRAN, 2014), (CHEN et al., 2017), (REICH et al., 2017). 

Por conta dessa dificuldade experimental, alguns trabalhos adotam uma abordagem de otimização 

do desempenho diretamente para uma aplicação específica (PING et al., 2012), (YUAN et al., 2017). 

2.2.2 A solução coloidal e sua estabilidade 

Levando em conta apenas as nanopartículas em solução, a estabilidade de um coloide pode 

ser expressa pela teoria DLVO, desenvolvida em 1948 e nomeada por seus propositores Boris 

Derjaguin, Lev Landau, Evert Verwey e Theodoor Overbeek. Nessa modelagem, a estabilidade é 

condicionada pelo equilíbrio entre dois fatores, um fator atrativo referente a força de Van der Waals, 

e outro fator repulsivo, oriundo da força coulombiana entre corpos de mesma carga elétrica 

(ELIMELECH et al., 1995). A Equação 22 corresponde à superposição dos efeitos em função da 

distância r entre os corpos. 

 ( )       ( )     ( )    (22) 

O fator referente à força de Van der Waals, oriunda da interação entre dipolos dos corpos 

em suspensão, pode ser aproximado pela Equação 23, onde H corresponde à constante de Hamaker.  

    ( )   
 

       
    (23) 

O fator referente à força repulsiva, originário da carga elétrica superficial, é dado pela 

Equação 24 na qual σ  corresponde à densidade de carga por unidade de área das partículas, ε0  é a 
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permissividade do vácuo, ε  é a constante dielétrica do solvente e κ é o inverso do comprimento de 

Debye. 

    ( )  
    

   
          (24) 

O comprimento de Debye, por sua vez, é dado pela Equação 25, na qual q é a carga 

elementar, NA  é o número de Avogrado, I é a força iônica da solução kB é a constante de Boltzmann 

e T é a temperatura absoluta.  

  √
        

        
      (25) 

Por fim, a força iônica da solução é dada pela Equação 26, na qual zi e ci  são a valência e 

concentração dos íons em solução, respectivamente. 

  
 

 
∑   

            (26) 

A Figura 16 mostra um exemplo de simulação para a força total. A Figura 16 (a) mostra cada 

uma das forças e o equilíbrio quebrado para distâncias menores que 5 nm para o caso de duas 

partículas iguais. A Figura 16(b) mostra, para uma mesma carga superficial de 2 mC/m2, a variação da 

energia de barreira em função da concentração salina da solução, de 2 a 15 mM, que conforme a 

Equação 26 está relacionada à força iônica. A distância média entre as partículas em suspensão é 

função da concentração da solução coloidal. 

 

Figura 16 – (a) Equilíbrio das forças em função da distância que regem a estabilidade coloidal segundo a teoria 
DVLO. (b) Variação da energia de barreira resultante para diferentes concentrações de sal em solução. Fonte: 

Adaptado de (TREFALT; BORKOVEC, 2014). 
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Caso as partículas sejam neutras, a agregação seria inevitável, já que não há a força repulsiva 

para balancear a força de Van der Waals. Entretanto, a estabilidade das nanopartículas em solução 

pode ser alcançada com a utilização de compostos passivantes. Estes compostos podem ser 

polímeros ou moléculas com grupos terminais específicos que se liguem quimicamente à superfície 

das nanopartículas mas que, pelo tamanho e propriedades hidrofóbicas, evitam a aglomeração por 

conta do efeito estérico (PFEIFFER et al., 2014). O passivante usado influencia diretamente na 

aplicabilidade das nanopartículas pois, caso não haja ligação química, a proximidade da 

nanopartícula metálica com o analito que se pretende detectar a partir do SERS é inviabilizada. 

No caso das nanopartículas produzidas por ablação a laser, o surfactante é diluído no líquido 

que envolve o alvo durante o processo. Como vantagens dessa estratégia estão, além do fato de se 

realizar a produção e passivação em um único passo, a facilidade com que o estabilizante é 

deslocável por outros íons ou substâncias com maior afinidade aos elementos químicos da superfície. 

O uso de surfactantes iônicos, como por exemplo o citrato de sódio, torna a solução coloidal estável 

devido à formação de uma camada iônica por simples atração coulombiana dos íons em solução 

(KAREN FAULDS et al., 2004). Essa camada é chamada camada elétrica dupla (EDL – Electric Double 

Layer) (ELIMELECH et al., 1995). O potencial Zeta é uma medida dessa carga e é expresso em 

unidades de tensão elétrica. Para valores menores em módulo que 20 mV a estabilidade do coloide é 

comprometida. Existe um equipamento, chamado zetâmetro, que é capaz de medir de maneira 

indireta a carga superficial de modo a determinar o regime de estabilidade da solução coloidal. 

Entretanto, para que as medidas sejam confiáveis, o tamanho das partículas deve ser homogêneo e 

maior que 20 nm e a concentração deve estar em uma faixa que permita a operação do 

equipamento (NANOCOMPOSIX, 2012). Valores comuns para esta carga, medidos em soluções 

homodispersas fabricadas por ablação a laser em líquidos, estão em torno de -60 mV (NIKOV et al., 

2012), (PALAZZO et al., 2017). Dependendo da faixa de operação de pH do experimento, o equilíbrio 

pode ser comprometido ao se chegar ao ponto isoelétrico, pH para o qual a EDL não é capaz de 

garantir a estabilidade do coloide. Essa dependência com pH da solução não ocorre no caso de 

estabilização estérica, tendo como efeito colateral, entretanto, a dificuldade de interação direta 

entre as NP e o analito em solução. 

Segundo a teoria DVLO, portanto, além da dimensão, a carga e concentração de 

nanopartículas, a força iônica da solução e temperatura no qual as mesmas estão em suspensão 

determina o equilíbrio do coloide. Baseado nesses dados é possível, para soluções monodispersas, 

prever um ponto da mudança da força iônica da solução, atingida com adição de um sal por exemplo, 

a partir do qual ocorre uma aglomeração generalizada. Para soluções heterodispersas, o caso é 

similar, entretanto a quantificação é objeto de pesquisa em curso (TREFALT et al., 2014). 
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Mesmo para soluções heterodispersas, o uso da agregação controlada permite que 

interrogação espectroscópica seja realizada pelo consequente deslocamento para o vermelho da 

banda LSPR à medida que dímeros, trímeros e aglomerados de maior ordem são formados a partir da 

interação com analito. A magnitude do deslocamento depende da interação entre dipolos das 

nanopartículas sujeitas ao campo elétrico da radiação de interrogação incidente e também do 

acoplamento entre plasmons de nanopartículas vizinhas no agregado (BASU et al., 2007). Além da 

mudança do espectro de extinção UV-Vis, a agregação mediada faz com que moléculas do analito de 

interesse fiquem aprisionadas nas reentrâncias desses aglomerados. Para a ocorrência do SERS em 

solução, essa agregação é desejável para que haja a formação dos hotspots, resultando em maior 

intensificação das linhas de espalhamento Raman (HOFF, 2013). Os melhores resultados de 

intensificação são obtidos quando a agregação se dá após a adsorção do analito. (LE RU et al., 2007), 

(ÁLVAREZ-PUEBLA; LIZ-MARZÁN, 2010). 

Em um cenário de interação entre analito e substrato em solução, a intensidade e 

deslocamento das bandas de espalhamento Raman é difícil de ser previsto a priori. Por conta disso, 

em um ambiente químico complexo, contendo além do analito investigado outros contaminantes em 

potencial, e sem explorar a seletividade por meio da funcionalização, torna-se desafiador prever o 

espectro SERS gerado e usar uma abordagem de análise espectroscópica convencional com 

assinalamento de bandas, por exemplo. Da mesma forma, por ser um efeito médio entre populações 

heterogêneas de nanopartículas, é igualmente desafiadora a modelagem para previsão da mudança 

de posição e forma da banda LSPR (AMENDOLA; MENEGHETTI, 2009), (JAHN et al., 2016). 

2.3 CONTAMINANTES E SEUS LIMITES 

Além de parâmetros físicos macroscópicos para a qualidade de água, tais como turbidez e 

pH, há uma grande lista de contaminantes moleculares que requerem elaborados processos 

laboratoriais. Os níveis seguros para essas substâncias são determinados por diretivas da OMS. Essas 

diretivas baseiam-se em estudos que consideram o efeito cumulativo com extrapolação temporal, e 

a toxicidade a partir de estudos clínicos com humanos e com cobaias. Por mais que haja 

controvérsias, e fatores inter- e intra-espécies para os efeitos que chegam à ordem de 100 vezes, há 

esforços para se chegar a um limite consensual e uma quantificação da presença de certos 

contaminantes. É interessante notar que, a fim de acompanhar as recomendações e a legislação, as 

técnicas analíticas precisam avançar de modo que possam detectar níveis cada vez menores de 

substâncias a custos compatíveis. Nesse contexto, há demanda para técnicas que, a despeito de não 

substituir os métodos normatizados, possam ser empregadas de maneira rápida e com menor custo 

em rotinas de triagem e pré-conformidade. 
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De maneira geral, a estratégia de detecção deve ser definida em torno do analito em 

questão, da matriz no qual está inserido e da apresentação física como, sólido particulado, gás ou 

líquido dissolvido. Esses aspectos determinam o processo de coleta e amostragem. Para líquidos, 

normalmente se expressa o limite de concentração em unidades de massa de contaminante por 

volume, isto é, [g/L]. É comum se encontrar também a quantificação em parte por milhão (ppm) 

correspondente à proporção de massa, ou mol por litro ou simplesmente [M] como indicativo de 

molaridade, isto é, concentração molar. Estritamente falando a unidade do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) é [mol.m-3], porém é muito comum se encontrar na literatura a notação de 10 mM, 

correspondendo a 10 x 10-3 mol.L-1, por exemplo. 

2.3.1 Glifosato 

O contaminante abordado no presente estudo é o N-(Phosphonomethyl)glycina, também 

chamado de glifosato. O nome comercial original é RoundUp e a recente expiração da patente deu 

origem a uma ampla gama de herbicidas de distintos fabricantes com concentrações e formulações 

variadas. Apesar do mesmo princípio ativo, os diferenciais de cada marca acabam sendo a 

formulação do extrato, contendo surfactantes e adjuvantes, que deve ser misturado à água para a 

aplicação. O glifosato é o herbicida não seletivo mais utilizado no mundo, principalmente devido ao 

desenvolvimento de culturas geneticamente modificadas que são resistentes ao seu efeito. 

Particularmente no Brasil, o glifosato é encontrado inclusive em estabelecimentos que distribuem 

produtos para jardinagem na concentração máxima, em fração de volume, de 0,48 v/v. 

O modo de ação como herbicida é baseado no fato de que o produto é predominantemente 

absorvido pelas folhas e inibe a ação de enzimas que são responsáveis pela síntese de aminoácidos 

nos vegetais. Esta rota metabólica é ausente em animais, fato que justifica a baixa toxicidade que lhe 

é atribuída, bem como o fato de os limites toleráveis para consumo humano serem maiores do que a 

presença em massa de água. Há pesquisas recentes indicando que o nível de segurança para a 

ingestão foi superestimado e seu uso e toxicidade ainda são temas de estudos e debates (IARC, 

2012), (USEPA, 2016), (FAO-WHO, 2016), (MYERS et al., 2016). Além disso o cenário de aplicação 

indiscriminada como um herbicida genérico faz com que os níveis encontrados em alimentos e em 

bebidas originários de plantações em que o produto foi aplicado sejam acima do tolerável (WHO, 

2011). De acordo com alguns estudos, recentes o glifosato passou a ser classificado como 

“provavelmente cancerígeno”, classificação que à luz de novos estudos foi revista, posteriormente, 

pela Agência Europeia para Químicos (ECHA – European Chemicals Agency) (ECHA, 2017), 

aumentando ainda mais a polêmica em torno do produto. 
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Nos protocolos acreditados de química analítica, a detecção de glifosato em água é feita por 

HPLC e os limites de detecção alcançados são da ordem de dezenas de ng/L (LEE et al., 2002). A 

decomposição de Glifosato em AMPA pode ser disparada por agentes biológicos ou metais 

(ASCOLANI YAEL et al., 2014), fato que vem sendo objeto de estudo de modo a rastrear de maneira 

mais efetiva a sua concentração em alimentos. O tempo de meia vida do glifosato é, dependendo das 

condições ambientais, de até 91 dias, sendo a média 47 dias. Como a glifosato fica imobilizado no 

solo até sua decomposição, a chegada às massas de água se dá pela chuva e é agravada por aplicação 

inadequada, trazendo riscos tanto para o consumo humano quanto para os biomas ao redor. Na 

legislação brasileira, o limite tolerável para a presença de glifosato em água para consumo humano é 

500 µg/L, enquanto que do ponto de vista ambiental este limite é de 65 µg/L. Isso se deve ao fato 

que a rota metabólica de seu princípio de atuação é presente apenas em vegetais. 

O glifosato é uma molécula ácida e é normalmente comercializada na forma de um sal 

dissolvido em diferentes concentrações. As formulações mais comuns são sais de isopropilamina, 

amônia ou sódio. Em sua apresentação pura, o glifosato é um sólido cristalino sem cor nem odor e 

cuja solubilidade em água é 1,6 g/L a 25 oC. A massa molecular é 169,07 g/mol e a volatilidade é 

negligenciável. A Figura 17 apresenta a estrutura molecular do glifosato, cuja fórmula química é 

C3H8NO5P e a representação linear (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H. O elemento central, a esfera azul, 

representa o átomo de nitrogênio, as esferas vermelhas o oxigênio, as brancas o hidrogênio, a 

laranja o fósforo e as pretas o carbono. 

 

Figura 17 – Estrutura de uma molécula de glifosato: a esfera azul, representa o átomo de nitrogênio, as esferas 
vermelhas o oxigênio, as brancas o hidrogênio, a laranja o fósforo e as pretas o carbono. 

O glifosato, é um ácido fraco com 3 constantes de dissociação distintas e que, quando em 

solução, perde prótons à medida que o pH aumenta. A Figura 18 apresenta a fórmula estrutural 

plana nas formas zwiteriônica e a conversão para as formas, monoiônica, di-iônica e tri-iônica à 

medida que o pH sobre para 4, 8 e 12, respectivamente. As formas monoiônica e zwiteriônica, isto é, 

um íon com cargas positiva e negativa, podem apresentar ligações de hidrogênio intermolecular com 

outras moléculas de glifosato por meio do radical fosfonil (P=O e P-O-), aceitador de prótons, e os 

grupos funcionais protonados carboxil (COOH) e amino (+NH2) e P-OH da molécula (PICCOLO A.; 

CELANO G., 1994). 
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pH < 4   pK1 = 2,27 

4 < pH < 8   pK2 = 5,58 

8 < pH < 12  pK3 = 10,25 

pH > 12     

Figura 18 – Evolução da protonação do glifosato em solução com a mudança do pH. Fonte: Adaptado de 
(PICCOLO et al., 1993). 

O espectro de espalhamento Raman do glifosato puro em água, quando simulado por DFT 

com o uso da ferramenta Gaussian 09 (FRISCH et al., 2009), é apresentado na Figura 19. Para este 

cálculo foi considerada uma aproximação de solvatação contínua em água e a conformação 

otimizada por Hartree-Fock/6-31G de modo similar a (JIN et al., 2012). Este espectro é apresentado 

como uma primeira aproximação e mostra os 48 modos vibracionais que resultam de uma molécula 

com 18 átomos. A simulação desse tipo de molécula e o modelo de solvatação exigiriam uma 

modelagem mais detalhada que levasse em conta a dinâmica molecular (SKYNER et al., 2015). 

 

Figura 19 – Espectro de espalhamento Raman para a molécula de glifosato em água, simulado por DFT no 
pacote Gaussian 09. Fonte: Autoria própria. 

O espectro de espalhamento Raman normal e o SERS medidos para o Glifosato são 

apresentados na Figura 20, conforme o trabalho realizado por (COSTA et al., 2012). O espectro SERS, 

como apresentado anteriormente, é função também do comprimento de onda de bombeamento e 

composição e morfologia do substrato intensificador usado. Neste resultado o espectro foi obtido a 

partir da interação com nanocubos de prata quando bombeados por um feixe de laser HeNe em 

632,8 nm. Percebe-se a substancial diferença entre as assinaturas espectrais contidas no espectro 
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Raman normal e o SERS. Alguns picos têm a sua posição alterada e o fator de intensificação não é 

homogêneo para todos os picos. 

 

Figura 20 – Espectro de espalhamento Raman para: (a) Glifosato em estado sólido; (b) Glifosato intensificado 
em nanocubos de prata. Fonte: Adaptado de (COSTA et al., 2012).  

Um segundo exemplo é mostrado na Figura 21. No trabalho de (TORUL et al., 2010) é 

apresentado o espectro SERS do glifosato em nanobastões de ouro, com dimensões de 10 x 40 nm, 

quando bombeado por um laser em 785 nm. Diferentes concentrações do analito aparecem 

ampliadas para o pico em 613 cm-1. Comparando com os espectros SERS sobre a prata percebem 

algumas variações, fato mencionado anteriormente como uma das dificuldades de uso dos espectros 

SERS para a identificação de contaminantes por meio de sua assinatura molecular. 

 

Figura 21 – Espectro de espalhamento Raman do glifosato intensificado por deposição em nanobastões de 
ouro. A banda em 613 cm

-1
 é usada para a quantificação. Fonte: Adaptado de (TORUL et al., 2010). 
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2.3.2 Rodamina 6G 

A rodamina 6G (R6G) é um corante altamente fluorescente normalmente usado como 

marcador para a medida de traços. Apesar de não constar na lista de contaminantes cujos limites são 

estabelecidos, essa substância é tratada aqui pois é ampla a literatura a seu respeito envolvendo 

SERS (QIU et al., 2008), (NGUYEN et al., 2012), (KNEIPP et al., 1995), (LING et al., 2010). Normalmente 

a R6G é usada para aferir o funcionamento de substratos, sejam eles em solução coloidal ou 

depositados em superfície. A R6G apresenta-se como um pó vermelho cuja massa molar é 479,02 

g/mol e a solubilidade em água é 20 g/L. A Figura 22 apresenta a sua estrutura molecular. 

 

Figura 22 – Estrutura molecular da rodamina 6G. 

A Figura 23 apresenta os espectros de absorção e emissão da R6G. A banda de absorção vai 

até aproximadamente 580 nm permitindo que experimentos de espectroscopia Raman possam ser 

feitos usando bombeamento com laser de HeNe em 632,8 nm sem a influência da fluorescência. 

 

Figura 23 – Espectros de absorção e emissão da R6G. Fonte: Adaptado de (KUBIN; FLETCHER, 1982), (LU; 
PENZKOFER, 1986) 
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2.3.3 Cálculo do limite de detecção 

No âmbito da química analítica uma característica muito importante para se estabelecer o 

desempenho de um método é a capacidade de detectar uma substância. Este limite pode ser 

influenciado pelo método e equipamentos utilizados e pela matriz em que a substância de interesse 

ocorre. O desempenho do método é uma informação que deve levar em conta não apenas atributos 

diretamente ligados ao mesmo, como a sensibilidade, linearidade e resolução, mas também aspectos 

sistêmicos, como o custo por amostra e tempo de análise. Estes últimos estão diretamente ligados à 

proficiência requerida do executor, bem como a disponibilidade de equipamentos. Por conta disso 

um cenário de utilização deve ser definido em detalhes para que uma comparação possa ser 

realizada.  

Para avaliar métodos analíticos é necessária a expressão das grandezas relativas ao limite de 

detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ). Além das questões sistêmicas abordadas no início da 

presente seção, ambos são indicadores objetivos que devem ter um uso e interpretação 

padronizados de modo a comparar diferentes métodos e amostras. O Limite de Detecção é definido 

como a menor quantidade que um método analítico pode detectar confiavelmente. Já o LOQ é 

definido como a menor quantidade mensurável, e cuja significância numérica da concentração 

aparente do analito aumenta à medida que o sinal se distancia do LOD. A definição de 

“confiavelmente” envolve o uso de distribuições de t-Student para definir o intervalo de confiança, 

normalmente em 95% (AMORE et al., 1980). Existem pequenas diferenças nas definições feitas por 

órgãos distintos tais como IUPAC e AOAC (Association of Analytical Communities), por exemplo. Para 

o primeiro caso, LOD é definido como “a menor concentração de um analito que pode ser 

confiavelmente distinguida do zero”. Já no segundo, como “o menor conteúdo que pode ser medido 

com razoável incerteza estatística”. 

Para a Conferência Internacional sobre Harmonização (International Conference on 

Harmonization - ICH), o limite de detecção é definido como “a mais baixa quantidade de um analito 

em uma amostra que pode ser detectado, mas não necessariamente quantificado, sob condições 

experimentais definidas”. Em todos os casos, para que essas métricas sejam comparáveis, 

informações ditas relevantes sobre o método utilizado, os procedimentos laboratoriais 

intermediários, a pureza e rastreabilidade de reagentes, e eventualmente os cromatogramas de 

referência devem ser apresentados (ICH, 2005).  

Ainda segundo o ICH, existem 3 métodos que podem ser utilizados para a determinação do 

LOD: por avaliação visual, baseado na relação sinal ruído ou utilizando-se uma curva de calibração 

para baixas concentrações. No primeiro caso, que pode ser realizado de forma não instrumental, é 
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considerado uma comparação entre as amostras com concentrações conhecidas e amostras 

sabidamente sem o analito. No segundo caso, do sinal ruído, é utilizado um limite de 3 vezes a 

relação sinal ruído para baixas concentrações. Essa relação é aproximada pelo ruído pico a pico da 

linha base na banda espectral onde se espera encontrar a manifestação do analito, rebatido para a 

concentração a partir da inclinação de uma curva de calibração na região linear. No terceiro caso, o 

da curva de calibração para baixas concentrações, existem ainda variantes. 

Baseado na curva de calibração para baixas concentrações, o LOD pode ser definido pela 

Equação 27, na qual s é a inclinação da curva de calibração, a sensibilidade do ponto de vista 

metrológico, e σ é o desvio padrão da resposta. O valor de 3,3 é uma aproximação que leva em conta 

o critério de um valor crítico de modo que uma amostra contendo o contaminante não seja 

considerada como negativa, e também uma amostra que não tenha contaminante seja considerada 

positiva. Para um intervalo de confiança de 95%, o erro de falso negativo (β) é considerado igual ao 

erro de falso positivo (α ) por razões históricas (α = β = 0,05) (JCGM, 2012), (CURRIE, 1995). O valor 

de uma distribuição t-Student unilateral para um sistema com infinitos graus de liberdade para um 

nível de significância α de 0,05 corresponde a 1,65. O valor de 3,3 é obtido considerando-se, 

portanto, os dois lados da curva (falso positivo e falso negativo) obtém-se a Equação 27. 

         
 

 
     (27) 

Para uma estimativa mais rigorosa, se fossem considerados os graus de liberdade associados 

à definição do desvio padrão, o valor multiplicando a razão seria diferente. Por exemplo, para o caso 

de 10 medidas replicadas, o valor t-Student em α = 0,05 seria 1,83 (9 graus de liberdade) e o fator 

multiplicativo considerando ambos os lados da curva seria 3,7. Para 3 amostras, esse fator 

multiplicativo subiria para 4,7. É comum, entretanto, encontrar a aproximação de 3 para esta 

estimativa de LOD da equação 27 (SHRIVASTAVA; GUPTA, 2011), (MAGNUSSON; ORNEMARK, 2014). 

Para o LOQ esse valor é normalmente aproximado para 10.  

O desvio padrão da resposta, por sua vez, pode ser determinado por uma das opções a 

seguir: 

 Desvio padrão das respostas de branco; 

 Desvio padrão dos resíduos da linha de regressão; 

 Desvio padrão da interceptação no eixo y da linha de regressão, isto é, o erro padrão 

da estimativa. 
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A curva de calibração pode ser aplicada em todos os casos e é o mais indicado quando o 

método não envolve ruído de fundo. Em estudos de química analítica é comumente utilizada a linha 

de regressão para pequenas concentrações e seu erro padrão da estimativa de interseção do eixo y 

do ajuste. Além disso, em uma abordagem de classificação de amostras baseada na detecção de um 

analito na matriz aquosa, não se aplicam conceitos de sensoriamento, condição onde se almeja 

quantificar a presença do mesmo. Outras grandezas que podem ser definidas e estão ligadas a 

processos de sensoriamento em vez de detecção são: sensibilidade, linearidade, resolução, faixa 

dinâmica e recuperação (IUPAC, 2014), (JCGM, 2012). Mais detalhes sobre as métricas de 

desempenho de classificação são apresentados na seção 2.4.6 

2.4 RECONHECIMENTO DE PADRÕES  

O reconhecimento de padrões é um ramo do aprendizado de máquina que se propõe ao 

desenvolvimento de métodos computacionais para a solução de problemas envolvendo uma grande 

quantidade de dados e a partir dos quais se deseja extrair informação de modo a classificar 

exemplares (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009), (DUDA et al., 2012). Quando o número de 

características, de potenciais classes, ou quantidade de amostras é muito grande, a interpretação 

humana deixa de ser confiável, modelos empíricos são construídos de modo a realizar a classificação 

de maneira automática. 

Cabe, novamente, ressaltar a diferença entre quantificação e classificação. Para uma 

atividade de quantificação aplicam-se conceitos de metrologia para determinar experimentalmente 

quantidades e incertezas respondendo à pergunta “quanto há” em uma amostra. No caso de uma 

atividade de classificação deseja-se responder à pergunta “o que é” a amostra. Neste caso, portanto, 

busca-se determinar um grau de similaridade com classes de amostras conhecidas. No âmbito da 

química analítica existem ferramentas quimiométricas que se destinam a executar ambas as tarefas. 

Para o caso da classificação, o número de classes pode ser desde duas, em que se almeja 

simplesmente algum tipo de classificação em “conforme” e “não conforme”, por exemplo, até uma 

ampla lista de centenas ou milhares de substâncias cujas características são em geral obtidas de um 

banco de dados para fins de identificação. 

Outra distinção possível para a classificação, além do número de classes, é entre o 

treinamento supervisionado e não supervisionado. No primeiro caso a convergência do modelo se dá 

pelo cálculo do erro da resposta do sistema em relação à resposta esperada. No segundo caso, não 

supervisionado, os algoritmos são aplicados de maneira exploratória de modo a inferir 

empiricamente a correlação entre os dados e as características particulares da amostra, sem outro 

conhecimento prévio, para então definir a classificação. Essa busca exploratória também pode ser 
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usada como suporte para a definição das medidas a serem realizadas para permitir a classificação, 

refinando a definição de novos experimentos e grupos amostrais a partir da variabilidade encontrada 

nos dados. A combinação iterativa desses caminhos é tratado no conceito de Criação de 

Experimentos (DoE – Design of Experiments) (BRERETON et al., 2017).  

Antes de se aplicar o método de classificação ou quantificação, além da definição do método 

de interrogação, pode-se empregar diversas abordagens para o processamento dos sinais medidos 

(KEATING et al., 2012) (RINNAN, 2014). De qualquer modo, é possível elencar um processo genérico 

de reconhecimento de padrões. A Figura 24 apresenta um sistema típico, no qual várias etapas 

distintas são executadas até se obter o resultado da análise. As subseções seguintes descrevem em 

maiores detalhes os procedimentos que são aplicados em cada fase, sendo comum um processo 

exploratório e o retorno e ajuste de parâmetro de fases anteriores durante a concepção e construção 

do modelo. 

 

Figura 24 – Processo generalizado de reconhecimento de padrões. Fonte: Adaptado de (DUDA et al., 2012). 

2.4.1 Aquisição de dados e pré-processamento 

Na abordagem generalizada, em uma primeira etapa mais ligada ao domínio de aplicação 

para qual o sistema de reconhecimento de padrões será empregado, os dados físicos são coletados 

do mundo real por um dispositivo de medição em um aparato físico. Neste trabalho, as amostras de 

água cujos espectros óticos serão obtidos a partir do bombeamento com a radiação de interrogação 

serão consideradas como medidas de um aspecto do mundo real. Nesse caso, o espaço amostral é 

formado por um conjunto de medidas de amostras com propriedades diferentes, enquanto que o 

espaço de características se refere a todas as variáveis que são medidas para cada amostra. A Figura 
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24 apresenta para esta fase um grupo de conectores. Num caso específico, o dispositivo de medição 

pode ser composto por um sistema de aquisição de dados que por si só já executa a transdução do 

sinal físico e sofre alguma espécie de condicionamento de sinal no domínio elétrico. Os ajustes nessa 

fase influenciam na resolução, na faixa dinâmica ou na resposta temporal dos sinais medidos e 

podem incluir erros sistemáticos tais como não linearidades e desvios da calibração, além de incluir 

parcelas de ruído de várias origens sistêmicas (FERRARO et al., 2003), (YU, 2014). Os sinais obtidos 

formam tabelas digitalizadas onde cada amostra na forma de uma linha, ou coluna, de uma matriz 

numérica tem um vetor de características. Já na parametrização do experimento, portanto, está se 

fazendo uma pré-seleção do espaço de características na forma de uma janela espectral interrogada.  

Na etapa de pré-processamento é feita uma conformação dos dados da medição. Essa fase é 

crítica e deve-se estar ciente que alguma informação útil e que possa auxiliar na classificação, na 

forma de uma banda muito estreita por exemplo, pode estar sendo removida juntamente com o 

ruído quando aplicada uma filtragem inicial. O pré-processamento está intimamente ligado à etapa 

de medição. Nessa etapa, também deve-se conhecer o aparato de medição e, com base em seu 

princípio de funcionamento, pode-se ser mais incisivo quanto ao tratamento e suavização inicial dos 

dados medidos. Por exemplo, um ajuste que reduz a informação disponível já na captura, e que teria 

o efeito similar de uma suavização do espectro, é o uso de uma resolução menor nas configurações 

do espectrômetro. Essa alternativa, em geral, aumenta a intensidade do sinal captado, entretanto 

reduz a resolução espectral. No limite dessa redução, um par de bandas pouco distanciadas 

espectralmente pode resultar em uma única banda no espectro medido. Nessa etapa, podem ser 

aplicadas, também, a remoção de offset térmico do sensor, bem como artefatos relacionados a 

eventos de ruído impulsivo na transdução da radiação para o domínio elétrico. Em 

espectrofotômetros, a origem desses artefatos é atribuída a raios cósmicos atingindo o CCD (HILL; 

ROGALLA, 1992). 

A adequação do espaço amostral e de características para a análise estatística é outra parte 

importante que é realizada no pré-processamento. Além da escolha dos exemplares a serem 

interrogados, essa adequação pode ser feita pela normalização, padronização ou centralização pela 

média dos valores medidos. A primeira é feita para todos os canais de uma amostra, ou seja, intra-

amostra, e as outras duas pelo espaço amostral de entrada, ou seja, inter-amostra. Essa etapa é 

especialmente importante pois pode fazer como que haja uma polarização do modelo ao se escolher 

amostras pouco representativas dos reais desvios que podem ser encontrados nas medidas. 

Na normalização, para cada frequência, ou canal espectral, é feita a divisão da intensidade 

pela máxima intensidade do espectro colhido ou pela área sob a curva da janela espectral 
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interrogada. Isso é uma forma de neutralizar flutuações de intensidade que possam distorcer o 

modelo estatístico do reconhecimento de padrões. Se o processo de medição já conta com algum 

tipo de compensação ou padrão interno a normalização é feita apenas para acertar a faixa dos 

números que serão usados nos cálculos estatísticos. A Equação 28 mostra um critério de 

normalização euclidiana, nela I corresponde a intensidade da radiação para uma dada faixa de 

frequência ν, discretizada em j canais espectrais medidos. 

 ( )  
 ( )

√∑ , ( )  - 

     (28) 

A padronização tem o intuito de evitar que características com altos valores absolutos 

possam ter maior influência no modelo, independente de sua variância inter-amostras. Isto é, valores 

com grandes amplitudes não refletem necessariamente sua relevância na classificação ao passo que 

características com pequena variação inter-amostras podem ser determinantes na diferenciação. 

Esta etapa é bastante dependente do espaço amostral escolhido para o desenvolvimento do sistema. 

A centralização pela média e padronização inter-amostras buscam fazer com que cada característica 

tenha um valor médio de zero e variância similar. Essa adequação de valores faz com que a aplicação 

da próxima fase, na qual a análise estatística é usada, seja para valores positivos ou negativos de 

cada dimensão e cujas distribuições estatísticas sejam similares. A padronização e a centralização 

pela média buscam, portanto, neutralizar o efeito da variância e valor médio absoluto das 

características entre as amostras.  

Para o ajuste inter-amostras, em cada canal espectral a intensidade é dividida pelo desvio 

padrão e subtraída pelo valor médio entre todas as amostras. Para um conjunto de N amostras, cada 

uma com l características tem-se a média de cada característica definida pela Equação 29, a variância 

de cada característica definido pela Equação 30, e o valor da característica padronizada e com a 

média centrada definida pela Equação 31. Nesse ponto, o valor das características, diferente de uma 

grandeza física ligada a um mensurando, é representada numa escala arbitrária de valores. 
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Do ponto de vista de seleção do espaço de características, conhecimentos da interação da 

radiação com a matéria também são úteis. Por exemplo, para remover já nessa primeira etapa 

alguma parcela de fluorescência da matriz onde se encontra o analito, e que não traz informação útil 

para a classificação, pode-se aplicar a remoção da linha base ajustando-a por uma reta ou curva 

polinomial (spline) e subtraindo-a do espectro. Ainda no domínio ótico do experimento de 

interrogação, efeito similar pode ser obtido selecionando-se um comprimento de onda adequado 

para o bombeamento. Nessa fase, conforme a característica do sinal em relação à largura das 

bandas, também é utilizada a derivada primeira ou segunda do espectro com o mesmo propósito 

(SMITH; DENT, 2005). Na etapa de processamento dos sinais, os dados utilizados para a classificação 

começam a perder conexão com o modelo físico e, por conta disso, é importante algum 

conhecimento sobre o processo envolvido de modo a não mascarar, já nessa fase, alguma 

característica relevante. 

2.4.2 Redução de dimensionalidade 

Essa etapa, imprescindível para o caso do processamento pleno do espectro, implementa, 

assim como na extração de descritores,  na qual é feita uma seleção de características relevantes, 

tais como posição e amplitude de picos e bandas nos espectros, de modo a identificar um 

subconjunto do espaço de características medidas. O propósito é, portanto, reter parte da 

informação, reduzindo a complexidade do modelo e aumentando a capacidade de generalização. 

A Análise de Componente Principal (Principal Component Analysis – PCA) é um método 

bastante usado para se reduzir a dimensionalidade do espaço de características de entrada para 

depois, com os vetores de treinamento projetados nesse espaço reduzido, determinar o melhor 

método de separação. O argumento que embasa a redefinição das dimensões representativas do 

espaço de características de entrada é que uma rotação matricial adequada pode evidenciar e 

remover informação redundante de acordo com um critério de classificação. O PCA, também 

conhecido como transformada de Karhunen-Loève (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 2009), é 

considerado um método estatístico de redução de dimensionalidade. A Figura 25 apresenta um 

exemplo unidimensional no qual a representação de um sinal passa por uma projeção em um novo 

espaço dimensional de modo que as duas classes, marcadas em azul e vermelho, sejam classificadas 

de maneira mais eficiente. Após a rotação, as dimensões originais, Característica1 e Característica2, 

são projetadas em um espaço de classificação, permitindo a discriminação das amostras da classe 1 e 

2. O objetivo que se deseja alcançar com a redução de dimensionalidade é obter um mapeamento, 

na forma de uma matriz de rotação linear, na qual possam ser evidenciadas as dimensões que 
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contém a maior parte da informação e descartando as restantes sem perda da variância 

representada no espaço de características das amostras.  

 

Figura 25 – Exemplo de espaço de características sendo rotacionado para facilitar a classificação. No espaço 
rotacionado, uma das dimensões pode ser descartada. Fonte: Adaptado de (DUDA et al., 2012). 

Apesar de o PCA ser representante de um método de modelagem baseado em dados, no 

qual parte da informação a priori sobre o sistema a ser modelado é apresentado ao método na forma 

da definição do espaço amostral de entrada, isto é embutindo a variância da seleção deste espaço 

amostral. Cabe ressaltar que não existe nenhuma garantia de que a direção de máxima variância 

contém as melhores características para discriminação. De qualquer modo, a redução da 

dimensionalidade antes da classificação tende a melhorar o desempenho do conjunto, reduzindo a 

complexidade e o esforço computacional requerido do sistema de classificação (MOHAMAD-SALEH; 

HOYLE, 2008). 

2.4.3 Classificadores 

A maneira mais simples de se fazer uma classificação é a escolha de apenas uma dimensão 

característica e determinar um limiar de discriminação para as classes que podem ser representadas 

pelas amostras. Por exemplo, utilizando-se um medidor de pH, se o valor indicado for maior que 6, 

então  a amostra de água pode ser classificada como conforme ou não conforme do ponto de vista 

de acidez. Entretanto, no caso de um espaço de características mais complexo, contando com mais 

dimensões e cuja correlação não está clara, pode ser necessário que sejam levadas em conta mais 

dimensões para a classificação. Por exemplo, com duas características teríamos um discriminador 

formado por uma reta, para o caso linear, ou curva, ou combinação segmentada de retas para um 



92 
 

caso não linear. Para três características o classificador seria definido por um plano, que no mesmo 

critério de segmentação poderia ser discretizado na forma de pequenos segmentos. Sem levar em 

conta a capacidade computacional requerida ao transpor esse modelo para um sistema real, a 

equação que define a reta, o plano, ou hiperplano do discriminador pode ser definida em função do 

espaço amostral de entrada e do conhecimento a priori das classes. 

Algoritmos de reconhecimento de padrões buscam determinar o melhor classificador de 

modo que as amostras sejam atribuídas às classes corretas com a menor incidência de erro. Os 

métodos de Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Network – ANN), função de base radiais (Radial 

Base Function - RBF) e máquinas de vetor suporte (Support Vector Machine - SVM) são exemplos de 

métodos para a obtenção de um classificador. O que se implementa no algoritmo é um critério de 

convergência do modelo seguindo a minimização do erro ou outra característica de custo como, por 

exemplo, a diminuição de falso positivo ou falso negativo (DUDA et al., 2012). 

Quando o espaço de características já reduzido não segue padrões lineares facilmente 

distinguíveis, a captura da informação de distinção de classes se dá em uma etapa de treinamento. 

Algoritmos como as redes neurais, e suas variantes adaptadas a nichos específicos, têm conseguido 

bons resultados para a classificação de padrões. As redes neurais artificiais, por exemplo, são 

modelos matemáticos que em sua concepção buscam emular o comportamento de neurônios 

biológicos.  

2.4.4 Métodos combinados 

Existem métodos combinados nos quais a redução de dimensionalidade e a definição do 

classificador ótimo são realizados pelo mesmo algoritmo. O método de Análise de Discriminante 

Linear (Linear Discriminant Analysis – LDA), que corresponde a uma generalização do discriminante 

de Fisher (FISHER, 1936), se propõe a determinar uma combinação linear de características que 

separa classes de objetos (DUDA et al., 2012). Devido a detalhes de sua implementação 

computacional, esse método apresenta limitações quando a dimensionalidade de cada medida da 

amostra excede o número de amostras disponíveis (BALLABIO; CONSONNI, 2013). 

Métodos de regressão multivariada operam sobre um espaço contínuo de variáveis 

independentes e dependentes. Esse é o caso da regressão de componente principal (PCR), regressão 

de mínimos quadrados parciais (PLSR) e regressão de curva multivariada (MCR) (BRO et al., 2014). 

Baseado nesses métodos há adaptações para a classificação, caso onde o espaço de variáveis 

dependentes é discreto. Ou seja, o procedimento de uma análise multivariada quantitativa é 
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adaptado de modo a fornecer um resultado qualitativo. Nesses casos, em uma etapa correspondente 

ao treinamento de uma rede neural, a determinação do classificador é feita usando-se o espaço de 

características e a informação de pertencimento a classes. Em relação ao PCA este tipo de algoritmo 

tem como vantagem o fato de se levar em conta a captura da variância tanto na variável 

independente, como na variável dependente, como critério de convergência. Diferente de uma 

regressão em que obtém-se uma curva de calibração, é obtido um modelo de transformação que, 

quando aplicado aos dados originais, gera um coeficiente de pertencimento a uma determinada 

classe. 

Especialmente no domínio da química analítica, o algoritmo amplamente usado, e disponível 

na grande maioria dos pacotes de software, é a classificação baseada nos mínimos quadrados 

parciais (Partial Least Squares – Discriminant Analysis - PLS-DA). Há alguma controvérsia a respeito 

de sua real vantagem em relação a métodos mais simples e que em situações específicas seriam 

capazes de fornecer o mesmo desempenho (BRERETON; LLOYD, 2014). Entretanto, o mesmo ocorre 

para outros métodos de classificação que combinam a classificação à redução de dimensionalidade 

como Funções Potenciais (POTFUN), Soft Independent Modelling of Class Analogy (SIMCA), Unequal 

Class Spaces (UNEQ) e Parallel Factor Analysis (PARAFAC), cujos relatos de desempenho são 

específicos de cada nicho de utilização (OLIVERI et al., 2011), (NI; KOKOT, 2008). 

O PLS-DA, apesar de ser mais um método linear de separação, e dado o seu histórico de 

evolução, é mais comumente descrito em termos algorítmicos do que estatísticos. O algoritmo PLS1 

é aplicado a casos binários de separação, isto é, apenas duas classes, enquanto que o PLS2 é uma 

extensão para um cenário multiclasses. Em situações específicas, sua simplificação torna o 

desempenho similar a simples distância euclidiana ou a análise de discriminante linear (LDA) 

(BRERETON; LLOYD, 2014).  

O fato de ser uma combinação de redução de dimensionalidade com determinação de um 

classificador ótimo faz com que o método seja aplicado em problemas para os quais há um pequeno 

espaço amostral com muitas dimensões no espaço de características. Esse cenário é comum em 

casos nos quais a obtenção de um grande espaço amostral é dificultada por questões experimentais. 

O exemplo mais representativo na química analítica é o ramo na metabolômica. Neste ramo, a partir 

de um pequeno conjunto de amostras com muitas varáveis medidas, almeja-se determinar os 

melhores descritores para a classificação de processos metabólicos. O PLS-DA também é usado para 

classificação exploratória como auxílio especificamente para a fase de seleção de características e 

planejamento das medidas experimentais para levantamento do espaço amostral de treinamento. 

De uma maneira geral, o PLS pode ser descrito pelas Equações 32 e 33. 



94 
 

             (32) 

              (33) 

Nessas equações, X é uma matriz de preditores de dimensões n x m e Y uma matriz de 

respostas de dimensão n x p. Ou seja, tem-se n amostras com um espaço de características de m 

dimensões e p variáveis dependentes para cada uma das n amostras. No caso de classificação a 

matriz Y é um vetor categórico, isto é, uma matriz coluna que representa um rótulo de classe. 

A implementação do método busca a determinação das matrizes de carga (loading) P e Q, de 

modo a maximizar a covariância das matrizes de Score T e U. As variáveis latentes correspondem às 

dimensões resultantes da aplicação do método. Os Scores correspondem às medidas já projetadas 

neste novo espaço de características e as matrizes E e F correspondem aos resíduos do ajuste. De 

posse das matrizes de rotação P e Q, que capturam o modelo, pode-se realizar a predição da classe 

de novas amostras. Isto é, o resultado da análise que é a classificação propriamente dita. 

Um dos detalhes relevantes a respeito do modelo gerado é que, diferente do PCA, a variância 

capturada na forma de variáveis latentes (LV) não segue uma regra necessariamente monotônica. 

Além disso, as LV não seguem a propriedade aditiva na qual seria possível calcular o modelo 

completo e simplesmente usar as primeiras componentes que capturam a maior parcela da variância 

representada no espaço amostral de entrada. Para o PLS-DA o modelo deve ser calculado para um 

número específico de variáveis latentes definido de antemão. Na etapa de treinamento, a partir de 

uma métrica como a taxa de erro de classificação, por exemplo, define-se o melhor número de 

variáveis para o cálculo do modelo. 

2.4.5 Seleção do modelo 

Durante o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento de padrões, para o cálculo do 

modelo, a estratégia de separação das amostras entre conjunto de treinamento e validação faz parte 

das decisões a serem tomadas. Normalmente são utilizadas estratégias de deixar alternadamente 

uma ou mais amostras para validação enquanto o restante é usado para o treinamento. Exemplos de 

separação seriam Leave One Out (deixar um de fora), divisão entre blocos ou divisão entre 

subconjuntos aleatórios. Essa escolha impacta diretamente no resultado final do classificador e deve 

se obter uma estimativa confiável do desempenho a partir do uso em dados reais de teste. Por conta 

disso os dados de teste, em geral, não são utilizados no treinamento. No algoritmo de validação 

Venetian Blind, por exemplo, é retirada para validação cada s-ésima amostra do conjunto de dados 

de treinamento. O número s corresponde à quantidade de blocos repartidos. Se os dados que serão 
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divididos entre treinamento e validação têm distribuição aleatória entre classes, o método Venetian 

Blind se assemelha ao de blocos contínuos. Entretanto, se o conjunto de dados segue agrupamentos, 

ou corresponde a uma série temporal, a validação pode fornecer estimativas otimistas (BALLABIO; 

CONSONNI, 2013) 

2.4.6 Avaliação de desempenho de classificadores 

Durante a fase de treinamento de um sistema de reconhecimento de padrões a convergência 

para seleção do modelo mais adequado pode ser feita segundo os próprios critérios do algoritmo 

usado. Exemplo de métricas são o erro quadrático médio ou taxa de erro de classificação. O 

desempenho do sistema é um dado importante para se poder comparar diferentes modelos obtidos 

por diferentes algoritmos e estimar a aplicabilidade do sistema. Para uma classificação categórica 

essa informação pode ser obtida a partir de diferentes indicadores, com diferentes propósitos, tais 

como Matriz de Confusão e grandezas delas derivadas, como a Taxa de Verdadeiro Positivo, Taxa de 

Falso Positivo, Taxa de Verdadeiro Negativo, Taxa de Falso Negativo. A seguir são apresentados 

alguns detalhes sobre essas métricas e a forma como se relacionam. 

A matriz de confusão, originária de estudos de medicina e que passou a ser utilizada em 

sistemas de reconhecimento de padrões (FAWCETT, 2014), apresenta de maneira consolidada, na 

forma de uma matriz para um dado espaço amostral, os resultados de classificação. Nas origens do 

método é utilizado o jargão de indivíduos doentes e sadios e classificação do exame para a presença 

da doença como positivo e negativo. No caso de amostras de água elas podem ser consideradas 

contaminadas ou não contaminadas e classificação feita correta ou incorretamente. Existem, 

portanto, 4 índices: 

 Verdadeiro positivo (VP): uma amostra contaminada classificada corretamente como tal;  

 Falso positivo (FP): uma amostra não contaminada classificada erroneamente como 

contaminada; 

 Verdadeiro Negativo (VN): uma amostra não contaminada classificada corretamente 

como tal; 

 Falso Negativo (FN): uma amostra contaminada classificada erroneamente como não 

contaminada. 

O jargão para essas e outras métricas derivadas pode, em algumas referências, confundir-se 

com os termos usados em química e metrologia. Termos como sensibilidade, acurácia, especificidade 

podem ser encontrados na literatura referenciando a essas relações (BALLABIO; CONSONNI, 2013). 
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Serão utilizadas, portanto, as siglas definidas anteriormente. A partir desses resultados, podem ser 

calculados os valores das taxas de erro de classificação. A Figura 26 apresenta um exemplo de matriz 

de confusão e as Equações 34 e 35 expressam os valores obtidos a partir dos dados nela 

apresentados. O TVP e TFP correspondem à Taxa de Verdadeiro Positivo e a Taxa de Falso Positivo, 

respectivamente.  

 

Figura 26 – Representação da matriz de confusão indicando os resultados de classificação. 

     
  

     
       (34) 

     
  

     
      (35) 

Os valores de TVP e TFP se relacionam da seguinte maneira com a matriz de confusão. O TVP 

dá capacidade do sistema em classificar corretamente as amostras verdadeiramente contaminadas.  

O TFP é uma indicação da capacidade do sistema em indicar corretamente amostras não 

contaminadas. O erro de classificação de positivo também é chamado de um erro do Tipo I, ou α, 

enquanto que o erro de classificação de negativo também é chamado de erro Tipo II, ou β. Em 

casos onde os grupos de amostras de cada classe não é balanceado, uma métrica que seja calculada 

em termos dos dois cenários de classificação pode dar uma visão mais realista do desempenho. Para 

isso é definida a Acurácia de Classificação (Acc ) dada pela Equação 36, também conhecida na 

literatura como acurácia geral ou desempenho de classificação (THEODORIDIS; KOUTROUMBAS, 

2009). Existem ainda muitas outras métricas que se propõe a descrever o desempenho de sistemas 

classificadores e se baseiam em proporções derivadas dos mesmos indicadores básicos. Exemplos 

são o índice DER (Detector Error Rate), Índice F1, precisão, entre outros. Cabe ressaltar a importância 

de não confundir esses parâmetros, apesar dos mesmos nomes em alguns casos, com as definições 

metrológicas (MAGNUSSON; ORNEMARK, 2014), (JCGM, 2012).   

    
       

 
          (36) 

A Figura 27 apresenta exemplos classes definidas por uma dimensão e com distribuição 

gaussiana com diferentes médias e desvios padrão. A Figura 27(a) representa um caso ideal para 

Resultado da classificação

total de amostras sim não
classe 

verdadeira sim : P VP FN

não: F FP VN
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classes praticamente não sobrepostas, a Figura 27(b) um caso intermediário, com alguma 

sobreposição e a Figura 27(c) para classes sobrepostas e praticamente indistinguíveis nesta dimensão 

única, sendo um classificador baseado apenas nesta informação próximo da escolha aleatória. Para 

estes casos, o os valores de Acc são 0,98, 0,82 e 0,53 respectivamente.  

 

Figura 27 – Exemplos diferentes sobreposições das funções unidimensionais de distribuição das classes: (a) 
classes com pequena sobreposição; (b) classes com média sobreposição; (c) classes praticamente coincidentes. 

Adaptado de (BERRIZBEITIA, 2017). 

A análise química qualitativa é definida pela IUPAC como: “ análise na qual substâncias são 

identificadas ou classificadas com base em suas propriedades físicas ou químicas tais como 

reatividade química, solubilidade, peso molecular, ponto de fusão, propriedades radiativas (emissão 

ou absorção) espectro de massa, meia vida nuclear, etc.” (IUPAC, 2014). Nesse caso o resultado é 

apresentado como uma atribuição categórica, ao invés de uma escala numérica. A Figura 28 mostra 

uma relação entre o LOD de um método e um critério de classificação definido por um limite de corte 

baseado nesse mesmo método. Este limite para a classificação de modo a fornecer uma resposta 

binária está acima do LOD do ponto de vista de mensuração (VALCÁRCEL et al., 2002). 

 

Figura 28 – Relação entre o LOD e o limiar de decisão de um sistema classificador. Fonte: Adaptado de 
(MAGNUSSON; ORNEMARK, 2014). 
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A relevância de um erro de classificação, um falso positivo ou um falso negativo, depende de 

um cenário mais amplo, isto é, qual a aplicação que será dada à informação gerada. O caso mais 

comum é o uso da classificação como uma forma de triagem, onde todos os resultados positivos são 

sistematicamente confirmados por um processo analítico quantitativo. Nesse caso, o impacto de um 

falso positivo é baixo. Entretanto, em casos onde uma resposta negativa pode ter impacto crucial, 

como em amostras clínicas ou resultados que possam gerar perdas ou contaminação de 

equipamentos, por exemplo, a avaliação da qualidade da classificação e o ajuste de limiares deve ser 

feito levando-se em conta todo o processo de garantia de qualidade (VALCÁRCEL et al., 2002).  

2.5 AMOSTRAGEM  

A teoria estatística que cobre as questões de amostragem de modo a garantir a relevância de 

dados analíticos é abordada pela Sociedade Americana de Química, por intermédio de seu Comitê de 

Química Analítica para Uso Ambiental. Esta instituição publica um guia geral para aquisição e 

avaliação da qualidade de dados das análises. A recomendação é de que modelos bem estabelecidos 

para o planejamento de coletas, amostragem, medida, padronização de calibração, garantia da 

qualidade, procedimentos estatísticos e documentação sejam adotados. Essa iniciativa origina-se da 

dificuldade de, considerando critérios locais, fazer uso de dados inter-laboratoriais para a tomada de 

decisão (AMORE et al., 1980). Para o caso de emissão de laudos e liberação de lotes para o consumo, 

o arcabouço de documentação técnica, na forma de instruções de trabalho, procedimentos 

laboratoriais, pessoal treinado e cronogramas amostrais, faz parte dos ativos da corporação que 

executa a atividade. 

Além das questões de LOD, sensibilidade e seletividade, a busca por contaminantes em água 

apresenta uma dificuldade adicional que é a obtenção de amostras representativas. Idealmente, 

todas as amostras deveriam ser homogêneas e não haveria a dificuldade de se obter uma amostra 

representativa. Essa aproximação, entretanto, deve ser vista com cautela. No caso de amostras de 

água pode haver, por exemplo, uma menor concentração de um analito na superfície devido à 

volatilidade ou decomposição pela luz do sol, ou ainda alguma complexação e difusão no solo devido 

a chuva recente (GAUGLITZ; VO-DINH, 2003), (SILVA et al., 2017). Esses aspectos devem ser levados 

em conta, portanto, para cada tipo de analito e dependendo do tipo de decisão que será embasada 

pela caracterização da amostra. Outra questão importante, por exemplo, para se dar maior 

representatividade às análises, especificamente para o caso do glifosato, é a abrangência geográfica 

e temporal. A fim de se obter um panorama realista para embasar uma decisão, seja de política 

pública, seja de ação contingencial, estudos de ocorrência histórica e composição da matriz da 

análise podem se fazer necessários em conjunto com o calendário agrícola. 
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Do ponto de vista de reconhecimento de padrões e classificação, a definição de um conjunto 

representativo de amostras influencia diretamente na definição do conjunto de treinamento e na 

seleção do espaço de características. Na definição do conjunto de treinamento, o modelo pode ser 

alimentado deliberadamente com algum parâmetro do processo amostral e experimental de 

obtenção dos dados. Exemplos desses parâmetros são o efeito de interferentes mais comuns, o ruído 

dos equipamentos de medição e eventuais desvios de calibração, bem como erros sistemáticos de 

armazenamento e coleta. A possibilidade de se ter um sistema que possa ser colocado no ambiente 

industrial de garantia de qualidade de modo a capturar os resultados de um longo histórico de 

amostras com todos os descritores é uma estratégia a ser considerada, a despeito da enorme massa 

de dados correspondente. De maneira preliminar, a criação de um espaço amostral virtual de 

treinamento de modo a se realizar uma análise exploratória dos dados por meio algoritmos de 

classificação é discutível (MEVIK et al., 2004), (WANG et al., 2011), (ZHANG et al., 2012), (BRERETON 

et al., 2017). Entretanto, seu uso com parcimônia pode auxiliar na convergência do sistema 

classificador sem a necessidade de um número demasiado grande de amostras para treinamento 

(LEMLEY et al., 2017), (AHMAD et al., 2017). Nessa abordagem, o uso de técnicas de reconhecimento 

de padrões nos dados obtidos do processo de interrogação envolvendo SERS, pode ser capaz de 

contornar as dificuldades experimentais. Como argumentado por Kudelski (KUDELSKI, 2008) para a 

detecção de traços, a heterogeneidade da amostra ou do próprio substrato pode ser um problema 

menor, desde que levado em conta na definição do espaço amostral de treinamento do sistema de 

classificação. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os métodos e materiais utilizados para realização da parte 

experimental desta tese de doutorado. É realizada uma breve descrição dos equipamentos utilizados 

e do aparato ótico montado. Em seguida, são apresentados os procedimentos de síntese de 

nanopartículas e de preparação das amostras. Após a comprovação do princípio de transdução, os 

parâmetros de ablação das nanopartículas e interação com as amostras foram ajustados. Por fim, são 

descritos os passos para o tratamento de dados com vistas à implementação do sistema de 

reconhecimento de padrões. 

3.1 APARATO EXPERIMENTAL 

Para se atingir os objetivos descritos anteriormente, e com base nos conceitos apresentados 

na fundamentação teórica, os experimentos foram realizados utilizando-se como radiação de 

bombeamento lasers e uma lâmpada halógena incandescente como fonte banda larga. Um conjunto 

ótico, com guiamento a fibra e uma geometria de absorção de feixe simples e espalhamento lateral 

foi usado para a interação da radiação incidente com as amostras líquidas. A análise da radiação 

resultante da interação da radiação incidente com o analito na matriz aquosa foi feita utilizando-se 

dois espectrofotômetros. Todo o aparato é descrito em detalhes nas seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. 

3.1.1 Fontes de radiação 

Para a execução dos experimentos foram usados uma fonte banda larga e três tipos de 

lasers. Dentre os lasers, o Nd:YAG (Neodimium, Ytrium Aluminium Garnet) pulsado foi usado para a 

preparação das nanopartículas de prata em suspensão. Os demais, a gás, hélio-neônio (HeNe) e íon 

de argônio (Ar+), operando no modo Continuous Wave (CW), foram usados como fonte de radiação 

para a medição do espectro de espalhamento Raman. 

O laser Nd:YAG funciona a partir de um bombeamento ótico por uma lâmpada flash. A 

emissão natural do neodímio, em 1064 nm, tem a frequência dobrada com um cristal de KTP 

(potássio-titânio-fósforo) gerando radiação pulsada em 532 nm. O equipamento utilizado, modelo 

Tempest-20 fabricado pela New Wave Research, Inc. funciona apenas no modo pulsado e a 

frequência de repetição pode ser ajustada para até 20 Hz. O diâmetro do feixe é 5 mm e a energia de 

pulso pode ser ajustada entre 0,6 e 40 mJ com largura temporal de 5 ns, resultando em uma 

potência máxima de pico de aproximadamente 8 MW. É possível usar sinais de sincronização e 

disparadores do pulso do laser de modo a sincronizar sinais externos ao experimento. No presente 
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trabalho, entretanto,  o laser foi usado apenas com taxa de repetição fixa. Devido à alta potência da 

radiação, cuidado especial deve ser tomado com a radiação espalhada pelo alvo ou acidentalmente 

refletida no processo de ablação. A operação desse equipamento conta com uma espécie de 

intertravamento para que não seja possível ligar o laser com a energia do pulso ajustada para algum 

valor diferente do mínimo. Ainda assim, de maneira a controlar o risco para o operador, o uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é especialmente importante. Nesse caso, foram usados os 

óculos da marca, Thorlabs modelo LG3.  

O funcionamento dos lasers a gás é baseado em uma cavidade ressonante onde ocorre 

amplificação de luz pela emissão estimulada de radiação em átomos de gás ionizado. São lasers com 

uma largura de banda espectral bastante estreita, em geral menor que décimos de nanômetros, se 

contada a largura plena a meia intensidade máxima (FWHM), e que, por conta disso, podem fornecer 

um espectro de espalhamento com boa resolução e estabilidade temporal (CSELE, 2004, pp. 101–

104). Os lasers a gás possuem linhas de plasma que podem ser confundidas com linhas de 

espalhamento Raman quando espalhadas de modo elástico pela amostra. Para isso foram 

empregados filtros passa faixa para o laser de HeNe e uma simples íris para filtragem espacial do 

feixe do laser de Ar+. O uso da íris é baseado no fato de que as linhas de plasma têm uma maior 

divergência e grande parte de sua intensidade pode ser bloqueada fazendo-se o feixe passar por um 

orifício. 

O laser HeNe tem um comprimento de onda fixo em 632,8 nm. Trata-se de um equipamento 

pequeno, sem refrigeração forçada, fabricado pela Uniphase, modelo 1337P, e que não dispõe de 

ajuste de potência. Depois de um período de aquecimento de cerca de meia hora, sua potência é 

estabilizada em torno de 10 mW. Após o banco ótico usado para o direcionamento do feixe sobre a 

amostra a potência é de cerca de 8 mW. O banco ótico é composto por espelhos, uma lâmina de 

quarto de onda para tornar a polarização circular e um filtro de linha para remover as linhas de 

plasma do laser (Thorlabs FL05632.8-1, banda passante de 10 nm FWHM em torno de 632,8 nm). 

O laser de Ar+ pode ser ajustado para operar em diferentes comprimentos de onda na região 

do azul ao verde do espectro ótico. O modelo Inova 70, fabricado pela Coherent, é um equipamento 

mais sofisticado, também refrigerado a água e com a possibilidade de se regular a potência de saída, 

bem como a linha a ser sintonizada. Nas medidas realizadas, a potência foi ajustada para um valor de 

100 mW incidindo sobre a amostra. Esse valor já desconta o efeito do banco ótico, composto por 

espelhos para direcionamento, íris para filtragem espectral e lâmina de quarto de onda para o 

controle de polarização.  
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Uma fonte banda larga, modelo LS-01 fabricada pela Ocean Optics, foi empregada para a 

medição do espectro e extinção UV-Vis das amostras. Esse dispositivo trata-se de uma lâmpada 

halógena de filamento de tungstênio e seu espectro, principalmente na região próxima ao UV, tende 

a variar em função do equilíbrio térmico. Por conta disso, e devido ao fato de se utilizar uma 

interrogação por feixe simples, além de se esperar 1 hora para o aquecimento, faz-se necessário 

realizar entre as medidas um ajuste da referência de branco a partir da qual o espectro de extinção é 

calculado. A referência de branco corresponde a uma amostra de água deionizada. 

3.1.2 Espectrofotômetros 

Para a determinação da composição espectral da radiação, espalhada ou absorvida pela 

amostra, foram utilizados dois espectrofotômetros. São equipamentos integrados nos quais a 

dispersão da radiação de entrada, coletada e guiada até equipamento por uma fibra ótica, e a 

medida da intensidade em cada comprimento de onda, são feitos de maneira combinada. O princípio 

da seleção para mensuração de apenas uma estreita banda espectral, de toda a faixa que compõe a 

radiação em seus diferentes comprimentos de onda, é baseado em uma rede de difração que 

dispersa a radiação de entrada. Com o auxílio de um grupo de espelhos, a radiação dispersada é 

projetada sobre a uma matriz de pixeis de um dispositivo de carga acoplada (Charged Coupled Device 

- CCD) (GAUGLITZ; VO-DINH, 2003). Cada pixel, ou conjunto contíguo deles, quando atingido pela 

radiação dispersada, atua como se fosse uma fenda de saída e sensor. Por conta disso os 

espectrofotômetros com matriz de pixeis também são chamados de espectrofotômetros multicanal. 

Ou seja, em uma única medida, ou posição angular da rede de difração é possível medir a 

intensidade, lida na forma de counts, referentes à intensidade em cada comprimento de onda em 

uma faixa espectral de interesse cuja largura depende do equipamento. A unidade de medida counts 

corresponde à leitura de cada pixel do sensor CCD por um conversor analógico digital interno, que 

para 16 bits de resolução resulta em um máximo valor de 65535 counts. Devido ao fato de as 

medidas não serem absolutas, a unidade counts equipara-se à “unidade arbitrária” normalmente 

utilizada nesses casos. A comunicação de ambos os espectrofotômetros com o sistema de controle, 

um computador pessoal no qual um programa fornecido por cada um dos fabricante é executado, se 

dá por meio de interface USB. 

O primeiro equipamento, mais simples, robusto e com desempenho menor do ponto de vista 

de sensibilidade e resolução espectral, é o modelo HR4000 fabricado pela Ocean Optics. Esse 

equipamento conta com uma rede de difração fixa com 300 linhas/mm e um CCD linear de 3648 

pixeis que cobre a faixa espectral de 200 a 1.100 nm. Essa empresa fornece, também, um programa 
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para operação do equipamento, chamado Spectra Suite®, no qual todas as funções estão disponíveis. 

Nesse ambiente são feitos os ajustes de tempo de integração e médias para melhorar relação sinal-

ruído do espectro. O programa conta também com a medida direta de extinção. Para essa medida, 

em se tratando de um espectrofotômetro de feixe simples, é necessário gravar o espectro de uma 

referência de escuro, para se poder descontar o ruído térmico, e uma referência de branco, para se 

descontar a resposta de todo o sistema. A curva de resposta envolve desde a sensibilidade do CCD, a 

curva de emissão da fonte de radiação até as curvas de absorção da cubeta e das fibras óticas que 

guiam a radiação de banda larga até o suporte para amostras e deste para o espectrofotômetro. 

A Figura 29 apresenta o esquema desse espectrofotômetro no qual estão evidenciados a 

rede de difração (5), o CCD (7), a eletrônica de controle (8, 9 e 10), os espelhos (4 e 6) e porta de 

entrada para fibra ótica (1, 2 e 3). Para os experimentos foi usada uma fibra ótica com 200 µm de 

diâmetro do núcleo. Nessa configuração obtém-se uma resolução de aproximadamente 1,8 nm, 

largura medida à meia altura (FWHM).  

  

Figura 29 – Espectrofotômetro Ocean Optics HR4000: (a) Fotografia do gabinete. (b) Esquema interno de 
difração pela rede (5), espelhos (4) e (6) e CCD (7). Fonte: OceanOptics.com. 

O segundo espectrofotômetro utilizado é o modelo iHR550 fabricado pela Horiba. Por se 

tratar de um espectrofotômetro em nível científico, apresenta um maior desempenho, tanto do 

ponto de vista de resolução espectral, quanto de sensibilidade. Esse equipamento, entretanto, tem 

uma operação mais complexa e, por conta disso, não é o mais adequado para medidas rápidas como 

um espectro de absorção UV-Vis, sendo usado exclusivamente para medidas de espalhamento 

Raman. A Figura 30 apresenta uma foto do equipamento onde é possível verificar o sensor CCD 

modelo Synapse, peça azul conectada ao lado do gabinete, também fabricado pela Horiba. O CCD 

conta uma matriz de 1024 x 256 pixeis e, de modo a melhorar sua sensibilidade, conta com 

resfriamento termoelétrico a -70 oC. Sua curva de reposta espectral é apresentada na Figura 31.  
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Figura 30 – Fotografia do espectrofotômetro Horiba iHR550. Fonte: Horiba.com. 

 

 

Figura 31 – Resposta espectral típica do sensor CCD Synapse que equipa o espectrofotômetro Horiba iHR550. 
Fonte: Horiba.com. 

O controle do iHR550 é feito a partir de uma ferramenta de software chamada Synerjy®, para 

o ambiente OriginLab®. Nessa ferramenta são controlados todos os parâmetros da aquisição, tais 

como tempo de integração, largura da fenda de entrada, número de mediações e parâmetros de 

sensibilidade do CCD. Os espectros medidos podem ser tratados diretamente no OriginLab®. O 

iHR550 conta com 3 redes de difração cada uma com um comprimento de operação ótimo, chamado 

blaze. As redes de difração instaladas nesse equipamento têm 2.400, 1.200 e 950 linhas por mm e 

são otimizadas para operação em 250, 630 e 900 nm, respectivamente. O número de linhas por mm 

define a dispersão da radiação de entrada e que, associada ao comprimento do caminho ótico, 

determinam a resolução espectral obtida. Uma vez que a fenda de saída corresponde ao tamanho de 

cada pixel, com valor de 26 µm no caso do CCD Synapse, a resolução espectral desse equipamento 

depende da regulagem da fenda de entrada e de como os pixeis são agrupados para leitura. A partir  

do programa de controle a fenda pode ser ajustada para valores a partir de 2 µm. Há uma relação de 

compromisso entre a resolução obtida e intensidade do sinal. Se a fenda de entrada for muito 

aberta, bandas de espalhamento podem se sobrepor. Se ela estiver muito fechada, apesar de se ter 

uma resolução melhor, a intensidade do sinal medido pode ficar muito baixa pois uma parcela menor 

da radiação entra no equipamento. Com o uso de um cabo de fibra ótica de coleta com diâmetro do 
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núcleo de 500 µm, descrita em conjunto com o suporte de amostras, e um CCD configurado sem 

combinação de pixeis como fenda de saída, a resolução é ajustada pela abertura da fenda de entrada 

e a densidade de linhas da rede de difração utilizada. 

A rede de difração utilizada em todas as medidas foi a de 1.200 linhas/mm com blaze em 630 

nm. Pela característica construtiva do equipamento, é necessária a movimentação angular da rede 

de difração por um motor de passo de modo a cobrir diferentes sub-bandas do espectro ótico para a 

radiação de entrada. Por exemplo, usando a Equação 19, para um comprimento de onda central 

ajustado para 700 nm, equivalente ao deslocamento Raman de 1.500 cm-1 quando o bombeamento 

se dá em 632,8 nm, a medida sem mover a rede de difração se dá na faixa de 682 a 715 nm, 

correspondendo a banda de 1.150 a 1.828 cm-1 no deslocamento Raman, ou seja, uma faixa de 678 

cm-1. Já para o bombeamento em 488 nm e o comprimento de onda central ajustado em 526 nm, 

equivalente aos mesmos 1.500 cm-1 de deslocamento Raman, a medida se dá na faixa de 508 a 543 

nm, correspondendo à banda de 836 a 2.111 cm-1 no deslocamento Raman, isto é, uma faixa mais 

ampla de 1.277 cm-1. 

Em todas as medidas de espalhamento Raman com o laser de HeNe, em 632,8 nm, a fenda 

de entrada foi ajustada para 0,5 mm. Esse valor resulta em uma resolução espectral de 0,6 nm, 

equivalente a 12 cm-1 para esta faixa espectral. Para as medidas de espalhamento Raman com o laser 

de Ar+, nos comprimentos de onda de linhas de 488 e 457,9 nm, foi usada a mesma fenda de 500 µm, 

porém, para essa faixa de interrogação a resolução é equivalente a 18 cm-1. A resolução espectral 

máxima do equipamento é em torno de 0,1 nm, equivalente a 3,7 cm-1 para esta faixa (“Grating Tools 

- HORIBA,” 2016). 

3.1.3 Suporte para amostras e elementos óticos 

Para as medidas de extinção ótica, e espalhamento Raman de amostras líquidas, utilizou-se 

um suporte para cubetas fabricado pela Ocean Optics. O modelo CUV-ALL-UV tem quatro portas e a 

possibilidade de se empregar um banho térmico com circulação de água de modo a estabilizar a 

temperatura da amostra. O banho térmico não foi utilizado pois a temperatura da sala foi mantida 

em (21 ± 1) oC. A Figura 32 apresenta uma fotografia do suporte onde são instaladas as fibras óticas. 

Cada uma das 4 portas para fibra conta com um conector do tipo SMA 905 e uma lente colimadora 

de sílica com faixa de operação de 200 a 2000 nm. Utilizaram-se cubetas plásticas descartáveis com 

caminho ótico de 4,5 mm e volume de 1,5 mL (Kasvi modelo K42-015). Empregaram-se três portas do 

suporte, duas para as medições do espectro de extinção UV-Vis e uma para a coleta do 



107 

  

espalhamento lateral com o bombeamento a laser com polarização circular incidindo verticalmente 

sobre a cubeta. 

 

Figura 32 – Fotografia do suporte para amostras com 4 portas para a medição de espectros de extinção e 
espalhamento Raman. O feixe de laser foi destacado em vermelho e indicada a polarização. 

Ainda que o objetivo seja o reconhecimento de padrões nos espectros de espalhamento 

Raman medidos, ao invés da interpretação das bandas e assinalamento de modos de vibração 

característicos de grupos de átomos das moléculas do analito, uma precaução tomada nesse caso foi 

o controle da polarização da radiação de bombeamento. De modo a neutralizar os efeitos de 

depolarização do espalhamento, utilizaram-se lâminas de quarto de onda específicas para cada 

comprimento de onda, em 632,8 nm para o laser de HeNe e 488 nm e 514,5 nm para o laser de Ar+. A 

radiação espalhada é coletada pela lente colimadora e acoplada à fibra de entrada do 

espectrofotômetro iHR550. Nesse equipamento, a radiação guiada pela fibra é focalizada 

diretamente sobre a fenda através de um acessório fornecido pelo fabricante. O cabo de fibra ótica 

de 2 m de comprimento e conectores SMA em ambas as terminações, fornecido pela Thorlabs, 

modelo M37L02, abriga uma fibra com um diâmetro do núcleo de 500 µm e opera na região 

espectral entre 400 e 2200 nm. 

Para as medições da extinção UV-Vis, a radiação banda larga incidente é acoplada ao suporte 

para amostras por cabo de 2 m com conectores SMA e com uma fibra ótica de 200 µm de diâmetro 

do núcleo, modelo P200-2-UV-VIS fornecido pela Ocean Optics. A radiação transmitida pela amostra 

líquida acondicionada na cubeta é coletada na porta oposta e guiada ao espectrofotômetro HR4000 
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por um cabo ótico de 2 m, com conectores SMA e fibra ótica também de 200 µm de diâmetro, 

modelo M25L02 fornecido pela Thorlabs. Ambos os cabos operam na região do visível. O cabo da 

Ocean Optics tem uma resposta plana, alcançando a região do UV com uma transmissividade de 60% 

para o comprimento de onda de 200 nm. Já o cabo da Thorlabs tem uma faixa de comprimentos de 

onda de operação de 400 a 2200 nm. Para essa fibra, a atenuação em 400 nm, por exemplo, chega a 

200 dB/km. Isso é equivalente a transmissividade acima de 90% para os 2 m de cabo.  

A Figura 33 apresenta uma fotografia de todo o aparato ótico. São mostrados o laser de 

HeNe, os espectrofotômetros, bem como os espelhos, polarizadores e filtros. O laser de Ar+, 

instalado em outra bancada e guiado com o auxílio de espelhos, não é apresentado. 

 

Figura 33 – Fotografia do aparato ótico completo para interrogação das amostras: (a) Laser HeNe; (b) Filtro de 
linha; (c) Espelhos; (d) Lâmina de quarto de onda; (e) Íris de filtro espacial; (f) Suporte de amostras; (g) 

Espectrofotômetro HR4000; (h) Espectrofotômetro iHR550; (i) Fonte banda larga LS-01. O feixe de laser foi 
destacado em vermelho. 

3.2 FABRICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA EM SOLUÇÃO 

A fabricação de nanopartículas de prata em solução coloidal foi realizada utilizando-se a 

técnica de Ablação por Laser Pulsado em Líquidos (PLAL – Pulsed Laser Ablation in Liquids) (VINOD; 

GOPCHANDRAN, 2014), também conhecida na literatura como LaSis (AMENDOLA; MENEGHETTI, 

2013). A radiação pulsada proveniente do laser Nd:YAG foi focalizada por uma lente convergente 

com distância focal de 15 cm, posicionada à frente de um espelho que direciona os pulsos para o 

fundo de um becker de volume de 25 mL. A Figura 34 apresenta uma fotografia do aparato 
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experimental utilizado para a síntese. Antes de cada ablação, o becker foi cuidadosamente limpo 

com sabão neutro e álcool etílico. O becker foi preenchido com 10 mL da solução aquosa de 

surfactante composta de citrato de trissódio (Na3C6H5O7·2H2O), padrão analítico, adquirido da 

Biotech. Conforme o lote de nanopartículas, o surfactante foi diluído em diferentes concentrações 

em água deionizada com condutividade inferior a 5 µS/cm adquirida da Cloroquímica. O ajuste da 

posição da lente foi feito de modo que, mesmo levando-se em conta a refração na interface água ar, 

o foco esteja sobre a superfície do metal. 

Como matriz para ablação foi utilizado uma folha de prata com 1 mm de espessura e pureza 

de 99,99%, obtido da Sigma Aldrich (código de produto 265543). O laser, Nd:YAG em 532 nm, foi 

regulado para uma fluência de 17 mJ por pulso e taxa de repetição de 10 Hz. A energia do pulso foi 

medida com auxílio de um medidor de potência ótica Newport, modelo 1835-C equipado com uma 

ponta de prova para radiação pulsada modelo 818E-05-25-S. Os tempos de ablação e concentrações 

de surfactante utilizados são elencados na seção 3.3, que trata especificamente das amostras. 

Durante a produção, foi necessário posicionar pequenos apoios, confeccionados com lâminas de 

microscópio cortadas, ao lado da folha de prata. Esses apoios garantem que a folha de prata 

permaneça no mesmo local durante todo o processo de ablação, a despeito do fato de as ondas de 

choque mecânicas geradas pela energia do pulso ótico serem capazes de movimentá-la. A 

movimentação do alvo pode ser percebida pela variação do ruído acústico durante a ablação. 

 

Figura 34 – Fotografia do aparato experimental usado para a fabricação das nanopartículas de prata: (a) Lente 
convergente; (b) Espelho; (c) Alvo de prata. O feixe de laser foi destacado em verde.  
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A solução coloidal de nanopartículas de prata obtida (AgNP) foi usada diretamente nos 

experimentos com as amostras sem nenhuma etapa de preparação posterior. A posição do pico da 

banda de ressonância de plasmon foi verificado pela medição do espectro de extinção UV-Vis de uma 

alíquota de 1 mL transferido para uma cubeta. De modo a caracterizar a morfologia e a composição 

atômica do coloide produzido, uma alíquota de 30 µL da solução foi depositada em uma lâmina de 

microscópio e deixada secar em temperatura ambiente por 24 horas. Essa amostra foi inspecionada 

no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), Zeiss modelo EVO-MA15 equipado com 

espectroscopia de energia dispersiva (Energy Dispersive Spectroscopy – EDS), disponível Laboratório 

de Imagem da UTFPR. Apesar da composição metálica das amostras secas, a lâmina de microscópio 

foi recoberta por uma camada de ouro de 15 nm de modo a melhorar o contraste da imagem. As 

imagens foram tomadas em regiões da lâmina com concentração natural pelo efeito anel de café. 

Este efeito faz com que a concentração de nanopartículas em solução coloidal estável seja 

aumentada à medida que a água evapora (JAFARI KANG et al., 2016). O efeito da ablação sobre a 

morfologia do alvo de prata, bem como o tamanho do spot do laser, que trazem indicações sobre o 

regime de ablação, foram inspecionados por MEV sem nenhuma preparação adicional do alvo após o 

processo de ablação. 

Para inspecionar a morfologia e tamanho individual das nanopartículas produzidas foi 

utilizado um Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) marca JEOL, modelo 1200EX-II, disponível 

no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As amostras 

para esta inspeção foram preparadas pingando-se alíquotas de 10 µL da solução coloidal em grades 

de cobre revestidas com carbono e aguardando a secagem à temperatura ambiente. 

3.3 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS LÍQUIDAS 

As amostras foram preparadas diretamente em cubetas plásticas descartáveis. As amostras 

preparadas para a verificação do efeito SERS e alinhamento do banco ótico são descritas na seção 

3.3.1. As amostras de glifosato e interferentes para a verificação do princípio de transdução são 

descritas na seção 3.3.2. A estratégia adotada e amostras preparadas para o ajuste de parâmetros da 

síntese e da interação das nanopartículas com o analito são descritos na seção 3.3.3. A seção 3.3.4 

apresenta detalhes das amostras de água in natura. Como cada grupo de amostras foi preparado 

com propósitos diferentes, os mesmos são apresentados em tabelas distintas.  

Em todos os passos em que foi necessário mensurar a massa das substâncias em estado 

sólido para a sua diluição foi utilizada uma balança analítica da marca Shimadzu, modelo AUW220D 

com resolução de 0,1 mg. Nas etapas que envolveram alíquotas de líquido, foram utilizadas 

micropipetas ajustáveis de 100 µL, com resolução de 0,5 µL (marca Labtex, modelo VAP500) e 5 mL 
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com resolução de 0,1 mL (marca Kasvi, modelo K1-5000B). Durante todas as medidas e 

armazenamento das amostras a temperatura da sala foi mantida em (21 ± 1) oC. Todas as amostras 

foram preparadas com água deionizada obtida da Cloroquímica com condutividade inferior a 5 

µS/cm. 

O uso de cubetas plásticas descartáveis auxilia na redução do risco de contaminação das 

amostras. Ainda nesse sentido, a água deionizada é mantida fechada no galão original e todas as 

soluções foram preparadas em beckers cuja limpeza foi realizada cuidadosamente utilizando 

detergente neutro e álcool etílico. 

3.3.1 Amostra de corante 

A partir da amostra de rodamina 6G obtida da Sigma Aldrich, número do produto 83697, lote 

BCBM3142V, em pó na quantidade de 250 mg, foi preparada uma solução primária na concentração 

de 1 mM. Para isso, diluíram-se 16,6 mg em 34 mL de água deionizada. Essa solução primária foi 

adicionada às nanopartículas de prata diretamente na cubeta, na composição de 100 µL para 0,9 mL 

de AgNP ou água deionizada, resultando em uma concentração final de 100 µM de R6G. A 

composição deste grupo de amostras é apresentada na Tabela 3. As nanopartículas de prata em 

solução foram preparadas por 10 minutos de tempo de ablação em 10 mL de solução de surfactante 

a 100 µM em água deionizada.  

Tabela 3 – Composição das amostras usadas para verificação da ocorrência do efeito SERS e alinhamento do 
banco ótico. 

Amostra Composição Concentração de analito 

AgNP#0 Nanopartículas de prata preparadas por ablação a laser 

 

0 

R6G#0 Rodamina 6G diluída em água deionizada 100 µM 

AgNP#R6G AgNP + rodamina 6G 100 µM 

3.3.2 Amostras com glifosato e potenciais interferentes 

Foi preparado um conjunto de amostras com o intuito de verificar o processo de interação 

das nanopartículas com o analito. Esse conjunto, de nomenclatura atribuída com o prefixo AgNP#, 

contém amostras com glifosato padrão analítico em diferentes concentrações, um sal para se avaliar 

a desestabilização do coloide via mudança da força iônica da solução, potenciais interferentes 
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elencados de acordo com a literatura para a detecção do glifosato por agregação mediada (ZHENG et 

al., 2013), bem como formulações comerciais contendo o herbicida glifosato. 

Glifosato padrão analítico (Número CAS 10-71-83-6), sal de glufosinato-amônio (Número CAS 

77182-82-2) e AMPA (número CAS 1066-51-9) foram obtidos da Sigma Aldrich (códigos de produto 

45521, 45520 e 05164, respectivamente). Dos sais testados, o cloreto de sódio padrão analítico foi 

obtido da Biotec e o tiossulfato de sódio foi obtido diretamente de amostras de campo com 

resultado negativo fornecidas pela Prestadora de Serviços de Saneamento. A Figura 35 mostra a 

estrutura molecular dessas substâncias. 

Glifosato:      Glufosinato-amônio:  

AMPA:      Citrato de sódio:  

Ácido acético:    Tiossulfato de sódio:  

Figura 35 – Estrutura molecular do glifosato e demais interferentes utilizados: glufosinato-amônio, AMPA, 
citrato de sódio, ácido acético e tiossulfato de sódio. 

Uma solução primária de glifosato foi preparada na concentração de 6,5 g/L (40 mM), valor 

próximo ao limite de solubilidade a 20 oC. Para isso, dos 250 mg da substância comprados na forma 

de um pó cristalino, foram diluídos 58,0 mg em 40 mL de água deionizada. Essa solução foi usada 

para um processo de titulação na solução coloidal de nanopartículas e também diluída nas 

proporções de 1:10 (4 mM) e 1:100 (0,4 mM) para preparação das outras amostras. AMPA e 

glufosinato-amônio foram diluídos para a concentração de 4 mM. O cloreto de sódio foi diluído para 

a concentração de 150 mM. 

As nanopartículas foram preparadas pela ablação por 20 minutos em 10 mL de solução de 

surfactante a 100 µM em um becker. Amostras contendo os analitos foram preparadas diretamente 

nas cubetas plásticas. Inicialmente as cubetas foram preenchidas com 0,9 mL da solução de AgNP. 

Então, em cada cubeta, adicionou-se um volume definido da solução de analito previamente 

preparada de modo a atingir a concentração desejada. Depois disso, as cubetas foram completadas 

com água deionizada até um volume final de 1,1 mL para manter a concentração de nanopartículas 

de prata entre as amostras. 



113 

  

Duas formulações comerciais distintas de glifosato foram obtidas no mercado local de 

produtos para jardinagem. Para a primeira delas não foi possível obter a composição exata, apenas a 

proporção de princípio ativo em 0,48 v/v. Para a segunda consta em sua bula a mesma proporção de 

0,48 v/v de glifosato na forma de sal de monoisopropilamina, porém os outros componentes da 

formulação, como adjuvantes e surfactantes, não são divulgados. Os produtos foram diluídos em 

água de torneira de acordo com as recomendações de cada fabricante. Utilizou-se 200 µL dessas 

amostras, diluídos em 900 µL da solução coloidal de nanopartículas. Adicionalmente, uma amostra 

com água de torneira com glifosato padrão analítico também foi preparada. A Tabela 4 apresenta o 

conjunto de amostras preparadas e a concentração final dos analitos. Importante citar que a água de 

torneira disponível no laboratório, é tratada com a adição de cloro. 

Tabela 4 – Conjunto de amostras usadas para verificar o princípio de transdução. 

Amostra Analito 
Concentração 

(µM) 

AgNP#0 - 0 

AgNP#1 Glifosato 120 

AgNP#2 Glifosato 181 

AgNP#3 Glifosato 243 

AgNP#4 Glifosato 545 

AgNP#H Glifosato 4,000 

AgNP#N Cloreto de sódio  4,000 

AgNP#A AMPA 243 

AgNP#G Glufosinato-amônio 243 

AgNP#M Formulação comercial 1 300
 (1)

 

AgNP#C Formulação comercial 2 300
 (1)

 

AgNP#B Água de torneira 0 

AgNP#X Água de torneira com glifosato 243 

AgNP#T Tiossulfato de sódio 87 µM
 (2)

 

Notas: 
(1) estimado em função do indicado pelo fabricante e a diluição da solução na amostra; 
(2) estimado em função da concentração de preservante nos frascos de coleta. 
 

De modo a descartar a hipótese de ocorrência de alguma reação química do glifosato 

durante a interação na solução de nanopartículas, o procedimento padrão adotado pela Prestadora 

do Serviços de Saneamento, qual seja, a cromatografia líquida acoplada a espectroscopia de massa 

por armadilha de íons (LC-MS), foi usado para a confirmação da concentração de glifosato. Esse 

procedimento foi realizado em um grupo reduzido de amostras, visto que o equipamento em 

questão, Sciex Q-trap 5500, é usado no ambiente de produção da companhia. A Tabela 5 lista as 

amostras que foram preparadas especificamente para este fim.  
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Tabela 5 – Amostras usadas para verificação da ocorrência de reação química entre glifosato e o substrato. 

Amostra Composição Concentração de analito 

AgNP#0 Nanopartículas de prata preparadas por ablação a laser 

(20 min em 10 mL de solução de surfactante a 100 µM) 

0 

Glif#0 Glifosato PA diluído 60 mg/L (360 µM) 

AgNP#Q AgNP + glifosato 60 mg/L (360 µM) 

3.3.3 Amostras para o ajuste do processo de transdução  

Tendo sido feita a avaliação inicial, fabricaram-se nanopartículas com diferentes tempos de 

ablação e concentrações de surfactante de modo a realizar o ajuste dos processos de síntese e 

interação com o analito. O tempo de ablação e a concentração mais adequados foram definidos de 

acordo com o melhor resultado de interação de 900 µL das nanopartículas com 100 µL de glifosato 

na concentração de 4 mM, resultando em 400 µM de glifosato (amostras de prefixo A, C e B). A 

interação foi verificada pelos espectros UV-Vis e Raman. As amostras da série A, com diferentes 

tempos de ablação mas ainda sem a adição de glifosato, foram interrogadas em condições de 

repetibilidade, isto é, três lotes foram fabricados em sequência no mesmo dia e nas mesmas 

condições experimentais. As amostras da série C foram preparadas em um lote com diferentes 

concentrações de surfactante durante a ablação. As amostras da série B, também em um único lote, 

têm diferenças de pH durante a interação com o glifosato. 

A partir deste ponto, para determinação do limite de detecção, foi preparado um conjunto 

de amostras para uma faixa de concentração menor (entre 0 e 70 µM) e com ajuste de pH a partir do 

uso de uma solução tampão (série W). A solução tampão, com pH 4, foi preparada usando-se 815 µL 

de ácido acético e 35,9 mg de acetato de sódio em um balão volumétrico de 250 mL. Ambos foram 

obtidos da Biotec em pureza de padrão analítico. O pH da solução tampão foi verificado com uso de 

uma fita medidora da marca Macherey-Nagel. 

De modo similar ao primeiro conjunto de amostras, as cubetas foram preenchidas com 0,9 

mL da solução coloidal de nanopartículas de prata e, dessa vez, adicionou-se 33 µL da solução 

tampão diretamente na cubeta e o pH foi confirmado com auxílio da fita. Em seguida foi adicionado 

em cada cubeta um determinado volume da solução diluída de glifosato com 4 mM de concentração 

e completadas com água deionizada até um volume final de 1,133 mL. Desse modo, a concentração 

de nanopartículas de prata entre as amostras foi mantida. 
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As amostras da série W foram preparadas em condição de precisão intermediária com a 

síntese de 3 lotes em dias diferentes e usadas na determinação do limite de detecção pelo 

levantamento de curvas de calibração lineares, de acordo com a recomendação descrita na seção 

2.3.2. O ajuste foi calculado para as interrogações pelo espectro de extinção UV-Vis e espalhamento 

Raman de forma independente. A amostra W0’ foi mantida como controle, sem a adição da solução 

tampão. A Tabela 6 lista as amostras preparadas para fins de ajuste da ablação e interação. As 

amostras da série W também foram usadas para o treinamento e validação do sistema de 

classificação. 

Tabela 6 – Composição das amostras contendo nanopartículas de prata e glifosato preparadas para ajuste do 
processo de transdução  

Amostra 

Ablação (10 mL água) Volume de interação (mL) 
Concentração final do 

Analito 

Tempo 

 (minutos) 

Surfactante 

 (µM) 

AgNP 

(±0,004 mL) 

Glifosato 

 (+0,09 µL) 

Tampão 

 (+0,09 µL) 
(mg/L) (µM) 

A20 20 100 0,9 0 0 0 0 

A10G
(1)

 10 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

A20G
(1)

 20 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

A40G
(1)

 40 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

A60G
(1)

 60 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

C00G 40 0 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

C50G 40 50 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

C100G 40 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

C1kG 40 1000 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

B4G 20 100 0,9 0,100
(2)

 0,033 66 387 

B7G 20 100 0,9 0,100
(2)

 0 68 400 

W0’ 40 100 0,9 0 

 

0 0 0 

W0
(3)

 40 100 0,9 0 

3 

0,033 0 0 

W1
(3)

 40 100 0,9 0,005 0,033 0,298 1,8 

W2
(3)

 40 100 0,9 0,010 0,033 0,597 3,5 

W3
(3)

 40 100 0,9 0,020 0,033 1,194 7,1 

W4
(3)

 40 100 0,9 0,033 0,033 1,970 11,7 

W5
(3)

 40 100 0,9 0,067 0,033 3,999 23,7 

W6
(3)

 40 100 0,9 0,100 0,033 5,969 35,3 

W7
(3)

 40 100 0,9 0,150 0,033 8,953 53,0 

W8
(3)

 40 100 0,9 0,200 0,033 11,93 70,6 
Notas: 
(1) amostras preparadas em condição de repetibilidade; 
(2) volume da solução primária a 4 mM. As demais empregaram a solução diluída a 0,4 mM; 
(3) amostras preparadas em condição precisão intermediária. 
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3.3.4 Amostras de água in natura 

Para o teste do sistema de classificação foi preparado um conjunto de amostras com os 

mesmos parâmetros de fabricação para as nanopartículas de prata, porém com uma matriz aquosa 

de água in natura para a fase de interação. Com da presatadora de serviço de saneamento local, 

obteve-se amostras de 5 localizações distintas, denominadas por questões de sigilo industrial 

simplesmente como Pontos A, B, C, D e E. Durante o desenvolvimento do trabalho, verificou-se que o 

preservante tiossulfato de sódio interfere no processo de transdução mediado pelas nanopartículas 

de prata em solução, tendo efeito similar ao que ocorre na titulação com cloreto de sódio. Mais 

informações a esse respeito são apresentadas na seção 4.2.3. As amostras de água in natura diferem, 

portanto, do que é utilizado para a quantificação rotineira de glifosato segundo a Instrução de 

Trabalho vigente por não possuírem preservante. O papel do preservante, neste caso é reagir com o 

cloro eventualmente presente de modo que não haja interferência na análise seguindo o método 

analítico. Atualmente, por LC-MS é utilizado ácido ascórbico para este fim em substituição ao 

tiossulfato de sódio conforme o preconizado para determinação por HLPC. O preservante é enviado 

para campo nos frascos de polietileno utilizados para coleta.  

As amostras para o presente estudo foram coletadas em frascos de polietileno, porém sem 

preservante, no dia 18 de setembro de 2017, de acordo com o cronograma amostral já em 

andamento na Prestadora de Serviços de Saneamento. A este conjunto de amostras foi aplicado 

também o protocolo padrão para verificação de glifosato. Mesmo o limite de quantificação do 

método sendo de 25 µg/L (LC-MS com armadilha de íons), não foi detectado glifosato em nenhuma 

das amostras. Nessas matrizes aquosas foi adicionado glifosato padrão analítico. 

Para a preparação, depois de filtragem por filtro de membrana de polivinildeno difluorido 

(PVDF) de 0,22 µm conectado a uma seringa com o intuito de remover corpos particulados, foram 

separadas duas alíquotas. A primeira foi mantida como controle, sem adição de glifosato. Na 

segunda alíquota, antes da mistura com as nanopartículas, foi adicionado glifosato PA a partir da 

solução primária cuja preparação foi descrita na seção 3.3.2. As proporções entre amostras de água e 

nanopartículas em solução foram mantidas iguais aos outros grupos de amostras. O volume final da 

cubeta foi de 1,133 mL, sendo 0,933 mL da solução de nanopartículas com solução tampão e 200 µL 

das amostras de água in natura, com ou sem glifosato. As amostras preparadas para o teste do 

sistema de classificação e a sua concentração final de glifosato são apresentadas naTabela 7. 
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Tabela 7 – Composição das amostras de água in natura preparadas para o teste do sistema de classificação. 

Amostra Descrição 
Concentração 

glifosato 
(µM) 

@8#0 Ponto A 0 

@8#L Ponto A 70 

@8#H Ponto A 140 

@9#0 Ponto B 0 

@9#L Ponto B 70 

@9#H Ponto B 140 

@0#0 Ponto C 0 

@0#L Ponto C 70 

@0#H Ponto C 140 

@1#0 Ponto D 0 

@1#L Ponto D 70 

@1#H Ponto D 140 

@2#0 Ponto E 0 

@2#L Ponto E 70 

@2#H Ponto E 140 

@X#0 Referência de AgNP 0 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS  

As amostras, cuja preparação foi descrita na seção 3.3, foram caracterizadas por microscopia 

eletrônica e espectroscopicamente com o aparato descrito na seção 3.1. A Tabela 8 resume os 

conjuntos de amostras preparados e o propósito de cada um. 

A caracterização por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada na UTFPR, 

enquanto que as medidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram realizadas na 

UFPR. Para o primeiro caso foi empregada, também, uma análise elemental fornecida por um 

acessório do microscópio eletrônico de varredura, a ponta de espectroscopia por energia dispersiva. 

Este tipo de espectroscopia analisa os raios-X espalhados quando o feixe de elétrons de varredura 

atinge a amostra em análise. Nesse caso, para elementos leves, de baixo número atômico, a 

resolução espacial fica em torno de 1 µm3, enquanto que, para elementos pesados como a prata, por 

exemplo, essa resolução tende a melhorar chegando a 0,3 µm3 nas mesmas condições experimentais 

(RUMYANTSEV et al., 2010). No segundo caso, a inspeção por MET, as micrografias obtidas foram 

processadas com o auxílio do pacote de Software Fiji, uma implementação do ImageJ (SCHINDELIN et 
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al., 2012), de modo a evidenciar a morfologia e determinar a distribuição de tamanhos. Para esta 

inspeção, também foram obtidas imagens de difração de elétrons em área selecionada (SAED). 

Para as medidas do espectro de extinção UV-Vis com o espectrofotômetro HR4000 foi 

utilizado um tempo de integração de 4 ms e 100 mediações. As medidas do espectro de 

espalhamento Raman foram realizadas no espectrofotômetro iHR550 com o tempo de integração de 

15 s e 2 mediações. Especificamente para o caso das amostras preparadas por titulação (AgNP#H e 

AgNP#N), as medidas foram feitas apenas no espectro de extinção UV-Vis, cujo tempo de medição 

com o aparato experimental utilizado é muito menor que o tempo de medição do espectro de 

espalhamento Raman, permitindo acompanhar a evolução da estabilidade do coloide à medida que o 

analito é acrescentado. Nas amostras resultantes da titulação os espectros de espalhamento Raman 

foram medidos para as concentrações finais atingidas. 

Para as amostras com rodamina 6G (AgNP#R6G e R6G#0) foi medido apenas o espalhamento 

Raman 2 horas após a interação. Nesse caso específico, foi utilizado bombeamento em 632,8 nm, 

medição na janela espectral de 1043 a 1734 cm-1 e fenda ajustada em 0,1 mm resultando em uma 

resolução de 3 cm-1. O tempo de integração utilizado foi de 30 s com 4 médias. Para todas as demais 

amostras os espectros foram medidos logo após a adição do analito à cubeta previamente 

preenchida com a solução de nanopartículas em suspensão, 3 horas depois da interação e no dia 

seguinte, 24 h depois da interação. Para algumas amostras, ainda, foram feitas medições em 

intervalos de tempo menores e 7 dias após a interação. Os resultados do ponto de vista espectral e 

temporal são apresentados no capítulo 4. Os espectros de extinção para todas as amostras foram 

medidos para a faixa de 193 a 1132 nm. Dessa faixa, devido principalmente a baixa intensidade da 

fonte banda larga abaixo de 300 nm, foi utilizada apenas a região de 300 a 1100 nm. Os espectros de 

espalhamento Raman foram medidos para uma posição fixa da rede de difração resultando em uma 

janela espectral de 1574 a 2200 cm-1. Os ajustes de curvas foram realizados no software OriginLab® 

versão 8.6, que emprega o método de mínimos quadrados para ajuste aos pontos experimentais, 

configurado para desconsiderar o peso do desvio padrão dos dados experimentais (No Weigthing). 

3.5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES  

A aplicação do reconhecimento de padrões sobre os espectros resultantes da interação entre 

as amostras e as nanopartículas de prata, para a classificação quanto à presença de glifosato, foi 

implementado no ambiente Matlab® sendo executado em um microcomputador pessoal (PC). 

Das diversas ferramentas disponíveis no mercado, foi escolhido o Toolbox Milano 

Chemometrics, versão 5.0 (BALLABIO; CONSONNI, 2013). Esse conjunto de ferramentas se destacou 
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pela maturidade (a versão citada no artigo é a 2.0) e por contar com uma documentação razoável e 

atualizada. Além disso, esse Toolbox conta com um número razoável de referências de uso em 

diferentes aplicações (MARCELO et al., 2014), (GONÇALVES et al., 2015), (MARTINS et al., 2017). O 

método utilizado foi o PLS-DA, amplamente difundido em sistemas de medição integrados e muito 

usado no âmbito da quimiometria para a análise a partir de dados de espectroscopia de absorção. 

O conjunto de amostras utilizado para o treinamento supervisionado e validação do modelo 

foi o mesmo que foi utilizado para a determinação das curvas de calibração com o propósito de 

determinação do LOD, qual seja, a série W listada na Tabela 6.  A classificação das amostras entre 

contaminada e não contaminada foi feita em função de um nível arbitrário definido na fase de 

treinamento supervisionado. Para cada amostra foi atribuído um grupo de pertencimento em função 

da concentração de glifosato. O teste do modelo de classificador, referente à etapa de predição, foi 

realizado com os espectros de um conjunto de amostras não utilizadas no treinamento. Essas 

amostras de água in natura foram preparadas conforme a descrição da seção 3.3.4, interrogadas no 

mesmo aparato experimental e seguindo o mesmo procedimento das demais amostras, descrito na 

seção 3.4. Todos os espectros UV-Vis e Raman passaram por um mesmo pré-processamento inicial 

para adequação dos sinais medidos antes de serem usadas no treinamento, validação ou teste. O 

propósito dessa etapa é remover erros sistemáticos sem reduzir a informação presente nos 

espectros. Inicialmente selecionou-se uma faixa espectral para o espectro UV-Vis de 328 a 1072 nm. 

Para o espectro de espalhamento Raman, manteve-se a janela medida na interrogação, de 1575 a 

2200 cm-1. Os espectros foram suavizados utilizando um filtro convolucional Savitzki Golay de 7ª 

ordem e janela de 301 amostras para o espectro de extinção UV-Vis e 151 para os espectros de 

espalhamento para o Raman. Com esses parâmetros, o ruído foi removido sem distorção dos 

espectros de acordo com a resolução do espectrofotômetro. Nessa etapa, de modo a não forçar uma 

suavização dependente do ruído inicial da janela espectral para o UV-Vis, a janela espectral foi 

reduzida para 350 a 1072 nm. 

Para a fusão dos espectros, o ajuste de amplitudes foi feito de modo que as amplitudes 

máximas de ambos, extinção UV-Vis e espalhamento Raman, tivessem valores similares. Do ponto de 

vista de número de descritores espectrais, correspondente ao espaço de características, foi realizada 

uma subamostragem de fator 4. Dessa maneira, as informações Raman e UV-Vis passam a ter 

aproximadamente o mesmo número de características. O resultado final após a fusão de dados 

resultou em um espaço de características com 1992 dimensões. De modo a tornar o processo de 

validação mais robusto, a composição do espaço amostral de treinamento foi acrescida de réplicas 

de amostras reais porém com adição de ruído gaussiano (MEVIK et al., 2004), (ZHANG et al., 2012), 

(SILVESTRI et al., 2014) e mantendo-se a classe de pertencimento inicialmente atribuída. O espaço 
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amostral resultante é composto de 429 amostras de treinamento e validação e 16 amostras de teste 

compostas por água in natura. 

A Figura 36 apresenta de um diagrama do processo de treinamento, validação e teste do 

sistema de reconhecimento de padrões. As amostras são preparadas a partir da água, com ou sem 

glifosato, adicionadas às nanopartículas de prata (AgNP), preparadas por PLAL utilizando um laser 

pulsado em 532 nm. Os conjuntos de amostras foram interrogados por uma fonte de radiação de 

banda larga, gerando o espectro de extinção UV-Vis, e um laser em 632,8 nm, gerando o espectro de 

espalhamento intensificado (SERS). Os dados foram fundidos após o pré-processamento e, em 

conjunto com o vetor de classes, foram replicados para o treinamento e validação. Para o teste é 

aplicado o mesmo pré-processamento e fusão para, a partir do modelo PLS-DA, ser realizada a 

classificação de amostras de água in natura. 

 

Figura 36 – Diagrama do processo de construção do sistema de reconhecimento de padrões com as amostras 
de laboratório e teste com amostras de água in natura.   
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3.6 SUMÁRIO DAS AMOSTRAS E MÉTODOS 

De modo a facilitar o acompanhamento do capítulo seguinte, referente aos Resultados e 

Discussões, a Tabela 8 apresenta um sumário das amostras preparadas, o aparato utilizado, bem 

como o propósito de realização. 

Tabela 8 – Sumário das amostras, o aparato de medida utilizado e o propósito. 

Conjunto de amostras Aparato de medida Propósito 

Nanopartículas de prata 

AgNP#0 em solução 

Extinção UV-Vis Caracterizar a banda de plasmon 

Alíquota de AgNP#0 sobre 

lâmina de microscópio ótico 

MEV Verificar qualitativamente o tamanho e 

homogeneidade das nanopartículas 

Alíquota de AgNP#0 sobre 

grade de cobre 

MET Inspecionar a forma e medir do tamanho das 

nanopartículas  

Folha de prata  MEV Verificar o tamanho da região do alvo exposta 

durante a ablação e sua morfologia para 

determinação do regime de ablação 

AgNP#0, AgNP#R6G e R6G#0 Raman espalhamento 

lateral em solução 

Verificar o efeito SERS em solução coloidal de prata 

e alinhar o banco ótico 

AgNP#N Titulação UV-Vis Verificar a agregação descontrolada com cloreto de 

sódio 

Amostras de nanopartículas 

com glifosato AgNP#H 

Titulação UV-Vis Verificar a agregação mediada pelo analito  

AgNP#H MEV e MET Verificar a morfologia da agregação 

Interferentes 

AgNP#G, A e T 

UV-Vis e Raman Verificar preliminarmente da seletividade do 

método 

Glifosato em formulação 

comercial AgNP#C, M, B e X 

UV-Vis e Raman Testar o método em matriz aquosa complexa 

AgNP#1 a AgNP#4 UV-Vis e Raman Verificar o processo de transdução 

AgNP#0, Glif0, AgNP#Q LC-MS Verificar a integridade das moléculas de glifosato 

em solução 

Séries A, C e B UV-Vis e Raman Ajuste no processo de transdução 

W0 a W7 (3 lotes) UV-Vis e Raman Determinar a curva de calibração para se obter o 

LOD 

W0 a W7 (3 lotes) Processamento dos 

sinais para adequação 

Treinar e validar de maneira cruzada o sistema de 

classificação 

@x#y,(onde ‘x’ é a origem da 

amostra e ‘y’ a concentração) 

UV-Vis e Raman + 

sistema treinado no 

passo anterior 

Testar do sistema de classificação  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 PREPARAÇÃO DE COLOIDE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA  

Após o tempo de ablação a laser do alvo de prata colocado no fundo do becker com solução 

de surfactante, o resultado é um líquido translúcido de coloração amarelada. A inspeção por MEV de 

uma alíquota da amostra AgNP#0, seca sobre uma lâmina de microscópio, é mostrada na Figura 

37(a). Embora a resolução da imagem impeça a determinação da distribuição de tamanhos, nela é 

possível verificar uma distribuição heterogênea de partículas esferoides, com uma estimativa 

grosseira de diâmetro médio de 100 nm, além alguns cristais maiores. Na imagem com menor 

ampliação mostrada na Figura 37(a) é possível verificar que, após a evaporação da água, é formado 

um anel com uma maior concentração espacial de nanopartículas. Essa concentração espacial facilita 

a inspeção visto que em um campo de visão reduzido pela ampliação, pode ser observada uma 

grande quantidade de nanopartículas.  

    

Figura 37 – Micrografia da amostra AgNP#0 seca sobre uma lâmina de microscópio, obtida por microscopia de 
varredura da amostra: (a) inspeção do anel de café; (b) ampliação evidenciando qualitativamente a composição 

de tamanhos. 

O resultado de EDS é apresentado na Figura 38 na forma de um relatório de composição 

atômica para diferentes posições no plano na lâmina de microscópio. O ponto 1 e a região 2 estão 

localizados sobre o filme formado pela evaporação, enquanto que a região 3, como referência, sobre 

a lâmina sem as nanopartículas. Devido à espessura do filme, os valores de composição são 

subestimados visto que a resolução espacial do EDS é em torno de 1 µm3. O relatório de composição 

apresenta outras substâncias como oxigênio, que podem ser considerados onipresentes nas 

medidas, além do silício (um dos principais componentes da lâmina de vidro), sódio e carbono, 
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resquícios do surfactante utilizado durante a ablação. Na região 3 não é reportada a ocorrência de 

prata, confirmando que a borda do anel inspecionada contém uma amostra representativa. 

 

Spectrum In stats. C O Na Mg Al Si S K Ca Ag Total 

             

1 Yes 8.82 43.24 6.77 1.86 0.55 26.11 0.91 0.27 3.61 7.85 100.00 

2 Yes 8.12 42.47 7.46 2.06 0.46 30.01 0.68 0.35 4.53 3.88 100.00 

3 Yes  52.70 9.22 2.30 0.62 30.46  0.27 4.43  100.00 

             

Max.  8.82 52.70 9.22 2.30 0.62 30.46 0.91 0.35 4.53 7.85  

Min.  8.12 42.47 6.77 1.86 0.46 26.11 0.68 0.27 3.61 3.88  

Figura 38 – Resultado da análise EDS apresentando a micrografia que indica as posições selecionadas da 
amostra e a tabela de composição elemental para cada área. 

A mesma amostra (AgNP#0) quando inspecionada por MET, revela a forma das 

nanopartículas e permite a medição de tamanhos. Nessa medida, as amostras são gotejadas na grade 

de cobre com carbono e, após a secagem, levadas à câmara de vácuo do equipamento. Nesse caso, 

não há uma pré-concentração espacial das nanopartículas como ocorre na deposição em lâmina de 

microscópio. Esse comportamento se deve ao fato de que a cobertura de carbono, hidrofílica, tende 

a espalhar a gota antes da secagem. Foi necessário inspecionar várias regiões do alvo de modo a 

encontrar grupos representativos de nanopartículas. A Figura 39 mostra a composição de 

micrografias do MET. Nesta imagem foram encontrados esferoides com diâmetros de 3 a 20 nm, 

confirmando não se tratar de uma solução monodispersa.  
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Figura 39 – Micrografia da amostra AgNP#0 obtida por microscopia eletrônica de transmissão. 

A partir dos resultados da MET, com a combinação de diferentes micrografias e 

processamento de imagens, realizou-se uma estimativa da distribuição de tamanhos para as AgNP 

por meio do histograma mostrado na Figura 40. Apesar do espaço amostral de exemplares de 

nanopartículas ser relativamente pequeno, pode-se verificar que há um grande número de 

nanopartículas com tamanhos em torno de 5 nm e outras populações acima do 10 nm, bem como 

exemplares de tamanho em torno de 20 nm. Esse tipo de distribuição é bem diferente de um caso 

mono disperso, no qual, por exemplo, tem-se uma variação de tamanho inferior a 5% (PARAMELLE et 

al., 2014). 

 

Figura 40 – Histograma de tamanhos da amostra AgNP#0 obtido pelo processamento das imagens fundidas das 
micrografias MET. 

Ainda sobre a caracterização das nanopartículas produzidas, no mesmo MET foi obtida uma 

imagem de difração de elétrons em área selecionada (SAED) de um exemplar de nanopartícula de 

prata. A Figura 41 apresenta a imagem de SAED,  no qual são visíveis alguns pontos que indicam uma 

composição policristalina para a nanopartícula. Esse resultado é um indício da formação pela 

agregação de fragmentos previamente ejetados por ablação explosiva. Caso a região inspecionada 

tivesse um padrão contínuo, sem pontos ou discos, isso seria indício de composição amorfa para a 

superfície inspecionada, resultado de um processo predominantemente térmico e interação com a 

solução de surfactante (AMENDOLA; MENEGHETTI, 2013). 

5 10 15 20
0

5

10

15

 
 

C
o
n
ta

g
e
m

Diâmetro de Feret (nm)



126 
 

 

Figura 41 – Difratograma de campo escuro de uma das nanopartículas da amostra AgNP#0 localizadas no alvo 
indicando algum nível de cristalinidade. 

A Figura 42 apresenta o resultado da inspeção por MEV do alvo de prata após a ablação. 

Nessa imagem foi possível medir o tamanho da cratera gerada pela focalização do laser em 500 µm. 

Com base nessa dimensão e na energia do pulso do laser de 17 mJ, foi obtido um valor de 8,5 J/cm2 

para a fluência por pulso. Com a inspeção do alvo sob uma maior magnificação, foi possível verificar 

a morfologia da cratera e também a presença de nanopartículas de diversos tamanhos sobre a 

superfície da mesma. 

De maneira similar ao estudo realizado por Nichols e seus colaboradores especificamente 

para a platina (NICHOLS et al., 2006), devido ao fato de se usar radiação na região visível, em 532 nm, 

e para a fluência empregada, tem-se uma combinação de dois regimes de ablação, derretimento e 

ejeção explosiva. Esta combinação leva a uma distribuição bimodal de tamanhos. A presença de 

moléculas de citrato de sódio como surfactante durante a ablação aumenta a complexidade do 

processo físico-químico que ocorre durante os relativamente longos pulsos de 5 ns de duração cada. 

Após o resfriamento dos fragmentos, a formação de uma fina camada de óxido na superfície das 

nanopartículas, em torno de 0,14 nm, confirmada por ICP-OES, também é reportada na literatura 

(GIORGETTI et al., 2015).  

     

Figura 42 – Micrografias obtidas por MEV do alvo após o processo de ablação: (a) cratera escavada pela 
exposição, (b) inspeção da morfologia da superfície exposta ao laser. 
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 A inspeção por espectroscopia UV-Vis da amostra de nanopartículas em solução revela o 

resultado médio do conjunto volumétrico interrogado. A obtenção do mesmo resultado quando 

interrogado por UV-Vis em intervalos de tempos maiores, de até 1 mês, atesta a estabilidade 

conferida pelo surfactante à solução coloidal. A Figura 43 apresenta o espectro de extinção da 

amostra AgNP#0 com o pico da banda LSPR próximo a 400 nm, de acordo com a previsão para 

nanopartículas de prata. O tamanho das nanopartículas estimado apenas pela posição do pico da 

banda de plasmon, conforme a literatura (PARAMELLE et al., 2014), seria 16 nm. Entretanto, essa 

aproximação se baseia na premissa de que há uma distribuição estreita de tamanhos, isto é, a 

solução coloidal seria monodispersa. Nas imagens de microscopia eletrônica apresentadas 

anteriormente percebe-se que este não é o caso. A posição e simetria da banda, bem como a sua 

largura, também são resultados da composição de tamanhos gerada pelo processo de ablação e da 

cobertura superficial das nanopartículas. Uma aproximação poderia ser feita ajustando-se duas 

funções Lorentzianas partindo-se do fato que a distribuição é bimodal, resultado da interação entre o 

laser e as nanopartículas já em suspensão (RESANO-GARCIA et al., 2015). Na Figura 43 é apresentado 

também um ajuste com concordância razoável ao modelo a partir da equação 34, similar ao que foi 

realizado por Bian Fei e seus colaboradores (FEI et al., 2008). Nela A e A2 são as amplitudes de cada 

modo, x0 e x20 são as posições dos picos das bandas LSPR, w e w2 correspondem à largura, 

enquanto que y0 é um fator de offset. Esse ajuste, com correlação de 0,96, realizado por meio de 

uma função customizada criada no software OriginLab® não incorpora distribuições de tamanhos 

com largos desvios em cada modo. 
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  (     )
     

   (34) 

 

Figura 43 – Espectro de extinção UV-Vis para a amostra AgNP#0 e o ajuste pela soma de duas funções 
lorentzianas.  
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4.2 INTERAÇÃO DA SOLUÇÃO COLOIDAL COM ANALITOS 

4.2.1 Verificação do efeito SERS em solução  

A Figura 44 apresenta o resultado da interação das nanopartículas de prata com o corante de 

referência quando interrogadas diretamente em solução. As medidas com rodamina 6G 

evidenciaram as mesmas bandas citadas na literatura (SHARMA et al., 2016), confirmando a 

capacidade do substrato preparado de gerar SERS e o fato do espectro poder ser interrogado 

diretamente em solução com o aparato montado. A partir do espectro da rodamina 6G pura em 

solução, interrogada sob as mesmas condições experimentais, e levando-se em conta a banda em 

1508 cm-1, conforme a equação 21, o Fator de Intensificação (FI) é a razão entre as intensidades 

nessa banda, descontada a linha base que pode ser estimada pelo valor médio da intensidade em 

1450 cm-1. No caso do volume de interação interrogado, pode-se considerar que, para uma solução 

homogênea, em ambas as situações o número de moléculas é igual. Dessa maneira, o FI para este 

sistema pode ser estimado em 500. Apesar de este valor muito distante do potencial de 

intensificação já reportado na literatura para este analito (SHARMA et al., 2013), o mesmo foi 

utilizado como referência para o alinhamento do sistema ótico. Dessa forma, tornou-se possível 

maximizar o sinal de espalhamento intensificado. Entretanto, devido ao fato de que o desempenho 

FI depende fortemente da química entre substrato e analito (ISRAELSEN et al., 2015), e dado que o 

foco da investigação é o glifosato, e os ajustes de outros parâmetros do sistema foram realizados 

apenas com o analito de interesse. 

 

Figura 44 – Espectros de espalhamento Raman para a rodamina 6G pura (R6G#0), nanopartículas de prata 

(AgNP#0) e o espectro intensificado para a rodamina 6G em solução de nanopartículas (AgNP#R6G). 
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4.2.2 Verificação da estabilidade coloidal 

O efeito de desestabilização do coloide foi verificado primeiramente com a adição de cloreto 

de sódio e o resultado é apresentado na Figura 45. A linha preta corresponde à amostra de 

nanopartículas puras. As outras curvas sobrepostas correspondem à titulação até a desestabilização 

da amostra AgNP#N. Nela a concentração de cloreto de sódio atingiu 4 mM e foi possível verificar, 

além do aparecimento de uma cauda longa no espectro, a diminuição repentina da amplitude da 

banda LSPR. A acentuada diminuição da banda LSPR em torno de 400 nm é uma evidência de que, 

devido à formação de aglomerados maiores, o plasmon não é mais localizado e o espectro de 

extinção é dominado pelo espalhamento elástico. A olho nu, em menos de 1 hora após titulação, é 

possível verificar a sedimentação de um particulado cinza no fundo da cubeta. A este tipo de 

comportamento atribuiu-se o nome de agregação não mediada. Este efeito está ligado à mudança da 

força iônica da solução fazendo com que a agregação se dê majoritariamente em aglomerados 

maiores seguindo o modelo DVLO. Nesse caso, levando-se em conta a concentração e a carga 

superficial, um limite de força iônica para a estabilidade poderia ser definido. Conforme a teoria 

DVLO, entretanto, o cálculo desse limite depende de uma distribuição homogênea de tamanhos para 

que seja estimado este limiar (TREFALT; BORKOVEC, 2014). Nesse caso, experimentalmente, o limite 

é da ordem de 4 mM para o cloreto de sódio. 

 

Figura 45 – Espectro de extinção para o processo de titulação de nanopartículas de prata (AgNP#0) com cloreto 
de sódio a 150 mM. Ao final da titulação a concentração de cloreto de sódio é 4 mM (AgNP#N). 
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Ao ser realizada a titulação com glifosato em uma concentração de 40 mM este 

comportamento é bastante diferente. A Figura 46(a) apresenta o resultado obtido onde é 

nitidamente visível o aparecimento de uma segunda banda de plasmon com centro em 

aproximadamente 600 nm. A concentração atingida nesta amostra (AgNP#H) foi de 4 mM. Após 

atingido esse patamar de concentração, a evolução temporal da amostra AgNP#H foi monitorada e o 

resultado é mostrado na Figura 46(b). Assim como para o cloreto de sódio, em menos de 1 hora, 

ocorre a quase completa desestabilização da solução e sedimentação das nanopartículas. A despeito 

da agregação mediada pelo analito, pode-se concluir que, para a concentração atingida, a agregação 

não mediada ocorre de maneira concomitante. Além disso, a proporção entre esses processos 

depende da concentração de analito e de outros parâmetros do coloide tais como a concentração de 

nanopartículas e a carga superficial conferida pelo surfactante. 

  

Figura 46 – Espectros de extinção UV-Vis para a titulação de nanopartículas com o glifosato a 40 mM: (a) 
durante a titulação; (b) evolução temporal da amostra AgNP#H com concentração de 4mM de glifosato. 

A Figura 47 apresenta imagens de microscopia eletrônica de transmissão e varredura (MET e 

MEV) de amostras após a interação com glifosato. É possível verificar a formação de dímeros e 

trímeros até grandes aglomerados de nanopartículas de tamanhos variados. Como a interrogação 

espectroscópica diretamente em meio aquoso é feita em uma região volumétrica relativamente 

grande em relação ao tamanho das nanoestruturas evidenciadas pelo feixe de elétrons do MET, o 

que se obtém espectroscopicamente é um resultado médio, que é função das populações em 

solução, por mais heterogêneos que sejam os aglomerados. 
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Figura 47 – Micrografias da amostra AgNP#H apresentando o efeito de aglomeração das nanopartículas, 
inspecionado por MET (a), (b) e (c) e por MEV (d). 

4.2.3 Glifosato e interferentes  

A Figura 48 apresenta uma fotografia das amostras AgNP#0 a AgNP#4 24 horas após a 

interação com o glifosato. É possível perceber que para a amostra de mais alta concentração, 

AgNP#4 com 545 µM de glifosato, ocorre a completa desestabilização e sedimentação no fundo da 

cubeta, causando a perda da coloração esverdeada. Para as outras amostras a solução permanece 

estável, com uma coloração tendendo para o verde com o aumento da concentração de glifosato, 

resultado do surgimento da segunda banda LSPR originária da agregação mediada pelo analito.  

 

Figura 48 – Fotografia das amostras com diferentes concentrações de glifosato (AgNP#0, AgNP#1, AgNP#2, 
AgNP#3, AgNP#4), tomada 24 h após a interação. 
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A confirmação de que não ocorre reação química foi obtida submetendo-se as amostras de 

glifosato com nanopartículas de prata ao processo padrão baseado em cromatografia líquida 

acoplada a espectroscopia de massa por armadilha de íons (LC-MS). Os resultados são apresentados 

na Tabela 9. As concentrações medidas para o glifosato, e seu subproduto AMPA, permanecem 

praticamente inalterados após a interação com as nanopartículas.  

Tabela 9 – Resultado da análise de concentração de glifosato e AMPA em amostras de nanopartículas por meio 
de LC-MS. 

Amostra Componente glifosato (mg/L) AMPA (mg/L) 

AgNP#0 Nanopartículas 0,00 0,00 

Glif#0 Glifosato 60 mg/L 57,97 5,99 

AgNP#Q Nanopartículas + glifosato 60 mg/L 61,31 5,02 

 

A Figura 49 apresenta o espectro de extinção UV-Vis das amostras AgNP#0 a AgNP#4 

medidos 24 horas após a interação. Percebe-se que quando a concentração do analito está abaixo de 

um limiar de completa desestabilização, a mudança no espectro, com o surgimento da nova banda 

LSPR em torno de 600 nm, depende da concentração do analito. Isso ocorre para as amostras 

AgNP#1 a AgNP#3 mas não para a amostra AgNP#4. A evolução temporal da banda em 600 nm é 

apresentada no inset do gráfico. As amostras com 545 e 4000 µM apresentam este mesmo 

comportamento, sendo o efeito mais acentuado no segundo caso. 

 

Figura 49 – Espectro de extinção UV-Vis das amostras com diferentes concentrações de glifosato (AgNP#0 a 
AgNP#4) e a evolução temporal incluindo a amostra de titulação AgNP#H. As linhas ligando os pontos de 

extinção em função do tempo são apenas guias visuais. 
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A interrogação desse mesmo conjunto de amostras a partir do espectro de espalhamento 

Raman, medido 3 horas após a interação, evidencia o surgimento de uma banda em 1800 cm-1, cuja 

intensidade é dependente da concentração de glifosato. Nota-se, ainda, que a intensidade do 

espalhamento fora da banda em 1800 cm-1 também depende do estado de agregação do coloide. 

Esse efeito é resultado do aumento do espalhamento elástico devido à formação de aglomerados de 

maior tamanho, responsáveis pelo aumento da turbidez da solução. O espectro de espalhamento 

Raman para a amostra de maior concentração, AgNP#4, apresentou um comportamento similar ao 

verificado na medida do espectro de extinção UV-Vis. Em um período inferior a 24 horas os 

aglomerados maiores decantam no fundo da cubeta e a banda em 1800 cm-1 diminui de intensidade. 

Além disso, como indicação de algum tipo de saturação do processo de transdução, 3 horas após a 

interação, a intensidade da banda em 1800cm-1 para a amostra AgNP#4 é pouco maior que para a 

amostra AgNP#3, a despeito da concentração de analito ser mais que o dobro. 

 

Figura 50 – Espectro de espalhamento Raman para amostras de nanopartículas com diferentes concentrações 
de glifosato (AgNP#0 a AgNP#4). 

Os espectros, tanto Raman quanto de extinção UV-Vis, apenas do glifosato, do citrato de sódio, 

bem como suas combinações sem a presença da prata, não apresenta o mesmo efeito. A verificação 

de que se trata, de fato, de um efeito de espalhamento Raman intensificado, e não de alguma banda 

de fluorescência, foi realizada a partir da medição do espectro Raman para outros comprimentos de 

onda de bombeamento. A Figura 51 apresenta o resultado dessas medidas, para as quais, a banda 

em questão apresenta o mesmo comportamento, tanto do ponto de vista da posição, quanto da 

forma da banda (largura e simetria), corroborando a hipótese de os sinais medidos serem de fato 

espalhamento Raman. 

1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200

2000

2500

3000

3500

4000

4500

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
n
id

. 
a
rb

.)

Deslocamento Raman (cm
-1
)

 AgNP#4 (545 M)

 AgNP#3 (243 M)

 AgNP#2 (181 M)

 AgNP#1 (120 M)

 AgNP#0



134 
 

 

Figura 51 – Espectro de espalhamento Raman para a amostra AgNP#3, com diferentes comprimentos de onda 
de bombeamento (488, 514,5 e 632,8 nm).  

Do ponto de vista de interpretação dos resultados de espalhamento Raman intensificado em 

superfície, devido à impossibilidade de se detectar alguma banda apenas do glifosato em solução, 

mesmo para a solução primária com 40 mM, próxima ao limite de solubilidade, não foram realizadas 

análises quanto ao fator de intensificação e eficiência em função do comprimento de onda de 

bombeamento. 

Ainda sobre a intensificação do espectro Raman, se for levado em conta o comprimento de 

onda ótimo de bombeamento em função do pico da banda de ressonância de plasmon para 

nanopartículas em deposição, este deve estar ligeiramente abaixo do mesmo (ROELLI et al., 2016), 

(NGUYEN et al., 2012). Nesse caso, os resultados para comprimentos de onda menores (514,5 e 

488 nm) deveriam ser mais intensos em relação à linha de base do que para o bombeamento em 

632,8 nm. No presente cenário, entretanto, a nova banda LSPR decorrente da formação de 

aglomerados, e que foi usada como grandeza de transdução na interrogação UV-Vis, tem uma 

ressonância em torno dos 600 nm, mais próximo da sintonia para o bombeamento em 632,8 nm. 

Além disso, nestes aglomerados é que o analito se encontraria em regiões de intenso campo 

eletromagnético, os chamados hotspots. A presença de heterodímeros em solução, nos quais as 

moléculas de analito estão adsorvidas nos hotspots, já que mediaram a sua formação, pode ser o 

ponto importante no processo de interrogação por espalhamento Raman intensificado para o 

glifosato. Romo-Herrera reporta que a formação de heterodímeros apresenta um resultado de 

intensificação maior do que o caso da formação de hotspots por nanopartículas monodispersas, os 

homodímeros (ROMO-HERRERA et al., 2011). Há também estudos específicos dessa conformação em 

deposição, bem como suas consequências no acoplamento da ressonância de plasmon entre as 

nanopartículas (BROWN et al., 2010). 
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Adicionalmente, em relação à mais comumente utilizada interrogação com a deposição sobre 

substratos sólidos, a medida diretamente em solução apresenta como vantagem o fato de se 

interrogar um volume macroscopicamente homogêneo. Nesse caso, o espectro medido é o resultado 

médio da interação com diferentes aglomerados em solução. Para o SERS em deposição, após a 

evaporação da matriz aquosa, são interrogadas áreas distintas com um tamanho definido pela lente 

objetiva usada. Esse procedimento se apresenta como limitação em relação a reprodutibilidade e ao 

uso do método para a quantificação devido aos diferentes resultados de intensificação do espectro 

Raman para diferentes posições no substrato (NIE, 1997). 

Os resultados das medições de espectros de extinção UV-Vis para os potenciais interferentes 

são apresentados na Figura 52, na qual os espectros das amostras AgNP#0 e AgNP#3 também são 

mostrados como forma de comparação. Os espectros das amostras com glufosinato-amônio 

(AgNP#G), e AMPA (AgNP#A), não apresentam o aparecimento da nova banda LSPR. Já para a 

amostra de água de torneira (AgNP#B) é possível verificar uma modificação no espectro UV-Vis com 

um aspecto diferente dos espectros com glifosato. Nesse caso, apesar do aumento da extinção em 

torno de 600 nm o resultado parece mais com a agregação não mediada devido surgimento de uma 

cauda longa em vez de uma nova banda LSPR. Se transdução for feita, entretanto, apenas pela razão 

do valor da densidade ótica em 600 e 400 nm, essa medida indicaria de maneira incorreta a presença 

do glifosato. O mesmo ocorre para o caso da amostra com tiossulfato de sódio, o preservante usado 

nas amostras coletadas pelo protocolo padrão para análise de amostras de água in natura. 

 

Figura 52 – Espectro de extinção UV-Vis das amostras de nanopartículas de prata com potenciais interferentes: 
tiossulfato de sódio, água de torneira, AMPA e glufosinato-amônio (AgNP#T, AgNP#B, AgNP#A, AgNP#G). As 

amostras de nanopartículas recém produzidas e com glifosato (AgNP#0 e AgNP#3) foram incluídas como 
referência. 
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Ao ser medido o espectro de espalhamento Raman para as mesmas amostras, percebe-se 

que apenas na amostra com glifosato é possível verificar o aparecimento da banda em 1800 cm-1. 

Esse comportamento é mostrado na Figura 53. Neste conjunto de espectros é mostrado também o 

resultado para a amostra resultante da titulação com cloreto de sódio (AgNP#N) e os interferentes 

AMPA (AgNP#A), glufosinato-amônio (AgNP#G), água de torneira (AgNP#B) e água in natura com 

preservante (AgNP#T) para as quais, independente da ocorrência da agregação descontrolada, não 

se verifica o aparecimento da banda em 1800 cm-1. Esse comportamento é mais uma indicação que a 

banda em questão é decorrente da aglomeração mediada pelo glifosato. 

 

Figura 53 – Espectro de espalhamento Raman das amostras de nanopartículas de prata com potenciais 
interferentes: tiossulfato de sódio, água de torneira, AMPA e glufosinato-amônio (AgNP#T, AgNP#B, AgNP#A, 

AgNP#G). As amostras de nanopartículas recém produzidas e com glifosato (AgNP#0 e AgNP#3) foram incluídas 
como referência. 

A Figura 54 apresenta o resultado das medições do espectro de extinção UV-Vis para as 

amostras de glifosato comercial (AgNP#C e AgNP#M) e de água de torneira com glifosato (AgNP#X). 

Assim como no caso anterior, são apresentados como referência os espectros das amostras AgNP#0 

e AgNP#3. Nesse caso, percebe-se que o resultado do espectro de extinção UV-Vis parece ser 

influenciado pelos demais componentes da formulação comercial visto que, para ambos os casos, 

não há o aparecimento de uma segunda banda LSPR. O resultado assemelha-se ao padrão de 

comportamento para uma agregação não mediada. No caso da água de torneira com glifosato 

adicionado intencionalmente (AgNP#X), é possível verificar um pequeno aumento da extinção em 

600 nm indicando que o princípio de transdução se manifesta, entretanto, com menor intensidade a 

despeito da mesma concentração da amostra AgNP#3. Uma provável causa é a presença de 
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interferentes tais como cloro, utilizado para o tratamento da água que abastece o laboratório na 

UTFPR, campus Curitiba, sede centro. 

 

Figura 54 – Espectros de extinção UV-Vis para as amostras de nanopartículas de prata com glifosato comercial 
(AgNP#M e AgNP#C). 

A Figura 55 apresenta o resultado da medição do espectro de espalhamento Raman das 

amostras de glifosato comercial (AgNP#C e AgNP#M) e água de torneira com glifosato padrão 

analítico (AgNP#X). Nela pode-se perceber, pela intensidade do espalhamento e nível de ruído, e a 

despeito das concentrações finais de glifosato serem da mesma ordem de grandeza que a amostra 

AgNP#3, o resultado da transdução, na forma da intensidade da banda em 1800 cm-1, é subestimado. 

Novamente, a provável causa desse resultado é a presença de outros interferentes não identificados 

na formulação comercial e na água de torneira. No caso das amostras de glifosato comercial (AgNP#C 

e AgNP#M), notadamente, as substâncias de transporte que são incluídas na formulação de modo a 

facilitar a aplicação do produto, têm um efeito não desprezível sobre a amostra. Importante 

ressaltar, também, a presença de uma substância oleosa, não miscível e de maior densidade que 

decanta sobre o fundo da cubeta, praticamente na altura da lente de interrogação do aparato ótico. 

Nesse caso, tratamentos físico-químicos da amostra seriam necessários para separação, antes de 

poder obter alguma informação quantitativa da interrogação. 
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Figura 55 – Espectros de espalhamento Raman para as amostras de glifosato comercial (AgNP#C e AgNP#M) e 
de água de torneira com glifosato PA (AgNP#X). 

A Figura 56 consolida o resultado da detecção do glifosato via agregação mediada e 

consequente surgimento do SERS. Para o método colorimétrico, baseado apenas na interrogação via 

espectro de extinção UV-Vis, foi feita a razão dos valores da extinção em 600 nm e 400 nm. As barras 

de erro foram determinadas a partir do desvio padrão inferido pelo ruído do espectrofotômetro em 

ambas as bandas, 400 e 600 nm, que foram consideradas como dependentes já que o aumento do 

sinal em uma banda ocorre com a diminuição na banda original. Nessa aproximação em que as 

bandas são totalmente correlacionadas, o desvio padrão da razão torna-se uma soma simples dos 

desvios padrão das bandas individuais. O outro extremo, para o caso de grandezas totalmente 

descorrelacionadas, recairia em uma soma quadrática dos desvios padrão das medidas nas duas 

bandas, o que seria uma estimativa mais otimista (JCGM, 2012). Para o método baseado no espectro 

de espalhamento Raman intensificado pelas nanopartículas de prata, a intensidade da banda em 

1800 cm-1 é relacionada à concentração de glifosato. Nesse caso, subtraiu-se a linha de base 

referente ao ruído térmico do sensor e espalhamento elástico das nanopartículas e aglomerados em 

suspensão. A amplitude da linha de base foi considerada em 1700 cm-1, o ombro da banda de 

interesse. As barras de erro, como uma expressão da incerteza, foram determinadas em função do 

ruído pico a pico do sinal gerado pelo espectrofotômetro. 

Na Figura 56 é possível perceber que, embora ambos os processos de transdução sejam 

sensíveis a glifosato, para o caso do espectro UV-Vis, usando a razão dos valores de extinção em 

comprimentos de onda pré-definidos (600 e 400 nm) não é possível distinguir entre a agregação 

mediada pelo analito e a agregação descontrolada. O espectro de espalhamento Raman intensificado 

pela proximidade com as nanopartículas de prata, se usado em conjunto com o espectro de extinção 

UV-Vis, é capaz de trazer mais informação sobre o estado do sistema. 
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Figura 56 – Comparação dos resultados de transdução UV-Vis e Raman para as amostras de nanopartículas com 
glifosato PA (AgNP#3), com interferentes (AgNP#B, AgNP#A e AgNP#G), glifosato comercial (AgNP#M e 

AgNP#C) e água de torneira com glifosato padrão analítico (AgNP#X). 

Levando em conta os resultados apresentado, é proposto um esquema de interação entre as 

nanopartículas de prata e o glifosato em solução apresentado na Figura 57. As nanopartículas são 

estabilizadas pela formação de uma camada de íons de citrato que adsorvem fracamente nas 

nanopartículas logo após a ablação e tornam a solução coloidal estável por conta da carga superficial 

negativa (VILELA et al., 2012). A presença de glifosato em solução faz com que os íons de citrato, que 

são fracamente ligados à superfície, formando a camada elétrica dupla, sejam deslocados e ocupados 

pelo glifosato. O glifosato promove a agregação das nanopartículas por meio das ligações de 

hidrogênio via os radicais carboxila e fosfonila presentes na suas formas monoiônica e diônica em 

solução para o pH na faixa de 4 a 7 (PICCOLO A.; CELANO G., 1994). A distribuição de tamanhos 

resultante do processo de fabricação das nanopartículas utilizado no presente trabalho pode 

resultar, além da agregação mediada, na formação de hotspots. Nestas áreas, onde o campo elétrico 

é concentrado, se dá a intensificação do espalhamento Raman (KLEINMAN et al., 2013). 

Em uma proposta para a atribuição tentativa dos modos vibracionais da molécula de glifosato 

neste cenário, de acordo com a simulação por DFT, a banda em questão corresponde ao modo de 

vibração do estiramento assimétrico no grupo carboxila, COOH, mais especificamente à ligação dupla 

carbono oxigênio, C=O (JIN et al., 2012), alargado pelas ligações de hidrogênio à matriz aquosa, 

deslocado para o vermelho e intensificado pela proximidade com as nanopartículas de prata em 

solução (COSTA et al., 2012). 
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Figura 57 – Diagrama esquemático do processo de detecção indicando a fabricação das nanopartículas de prata 
por ablação a laser em líquidos e sua estabilização por citrato, bem como o processo de agregação mediada 

pelo glifosato. 

4.3 AJUSTE DA SOLUÇÃO COLOIDAL PARA A DETECÇÃO DE GLIFOSATO 

Uma vez tendo sido verificado o processo de interação dos analitos (glifosato e potenciais 

interferentes) descrito na seção anterior, a seguir são apresentados os resultados para o ajuste da 

produção e interação das nanopartículas de prata em solução coloidal com o glifosato. Para essa 

avaliação foram usados ambos os espectros, extinção UV-Vis e SERS, como informações 

complementares do resultado da interação. 

O conjunto de amostras apresentado na Tabela 6 foi utilizado para o ajuste da produção das 

nanopartículas especificamente para a detecção de glifosato. Os resultados da interrogação para as 

amostras das séries A e C, que contém a mesma quantidade do analito e para as quais foi variado o 

tempo de ablação e a concentração de citrato de sódio como surfactante, correspondem a ajustes na 

fase de produção das nanopartículas.  

Do ponto de vista do tempo de ablação, a quantidade de pulsos acumulados influencia na 

concentração de nanopartículas em solução. Além disso, devido ao fato de não se usar agitação 

durante a ablação, o tempo influencia também na distribuição de tamanhos e características de 

superfície, o que pode se inferir a partir dos resultados apresentados na Figura 58. Percebe-se que a 

densidade ótica aumenta à medida que o tempo de ablação aumenta. Também ocorre um 

concomitante aumento no comprimento de onda da posição do pico da banda LSPR, consequência 

do aumento da população de nanopartículas maiores, o segundo modo de distribuição. O fato de 
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não haver agitação do líquido durante a ablação faz com que haja sobre-exposição de nanopartículas 

já produzidas e em solução, isto é, ocorre uma pós-irradiação reduzindo o tamanho de 

nanopartículas já em suspensão. Sob irradiação também ocorre a coalescência de outros fragmentos 

menores (BARCIKOWSKI; COMPAGNINI, 2013). Além disso, para essa situação, a turbidez da solução 

aumenta, fazendo com que a energia de cada pulso que atinge o alvo de prata diminua ao longo do 

tempo de ablação. Entretanto, apesar de ser reportado que para a utilização de ablação sem 

agitação da solução, os resultados são menos reprodutíveis (RESANO-GARCIA et al., 2015), na 

condição particular utilizada, a saber, a combinação do volume de líquido e concentração de 

surfactante empregados, bem como as características do laser utilizado, obtém-se uma razoável 

reprodutibilidade para a posição e intensidade do pico da banda LSPR. Essa reprodutibilidade é 

expressa pelo pequeno desvio padrão, representado pelas barras de erro em ambos os gráficos da 

Figura 58(b). Esse resultado pode ser atribuída ao fato de que, para a concentração atingida, o 

processo de ablação entra em regime quanto a ejeção de novas partículas do alvo, bem como a 

formação partículas pela interação do laser com os precursores e o surfactante em solução.  

 

Figura 58 – (a) Espectro de extinção UV-Vis para as amostras de nanopartículas com diferentes tempos de 
ablação antes da interação com analitos (A10, A20, A40 e A60, o número corresponde ao tempo em minutos); 
(b) Evolução da posição e intensidade do pico da banda LSPR com o aumento do tempo de ablação. As linhas 

tracejadas ligando os pontos são apenas guias visuais. 

Ao se utilizar essas soluções de nanopartículas com diferentes tempos de ablação para a 

detecção de glifosato, percebe-se que se por um lado tem-se uma densidade ótica maior, resultante 

do aumento da concentração de nanopartículas por unidade de volume produzidas, há a 

consequência de se ter um equilíbrio mais frágil da estabilidade do coloide em relação à mudança da 

força iônica da solução. Isso ocorre pois a distância entre as partículas carregadas é menor, 

aumentando a componente da força de Van der Waals (ELIMELECH et al., 1995).  

Do ponto de vista da métrica adotada para o ajuste, qual seja, a transdução para o glifosato 

segundo as técnicas de interrogação espectroscópica apresentadas, verificou-se a sensibilidade em 
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relação à interação com o analito para cada uma das amostras com diferentes tempos de ablação. 

Para as AgNP produzidas por 10 minutos (amostra A10G), o espectro de extinção não apresenta 

mudanças após a adição de glifosato a uma concentração final de 400 µM. O mesmo ocorre para o 

espectro de espalhamento Raman. Na Figura 59, esses espectros são apresentados sem nenhum 

tratamento do sinal. Nota-se, também, que como a turbidez também é menor, o espalhamento 

elástico, correspondente à linha base do espectro, tem valores menores. Para as nanopartículas em 

maiores concentrações (amostras A20G, A40G e A60G) a partir da adição do glifosato ocorre a 

mudança no espectro de extinção UV-Vis, com o aumento da extinção em 600 nm ao custo da 

redução da banda LSPR original em 400 nm. Nesse caso, a sensibilidade da transdução foi calculada 

pela pela razão A600/A400, que quantifica a agregação mediada pelo analito conforme descrito na 

seção 4.2. 

  

Figura 59 – Espectros de (a) extinção UV-Vis e (b) espalhamento Raman para amostras de nanopartículas de 
prata com diferentes tempos de ablação (de 10 a 60 minutos) ao interagir com glifosato (A10G, A20G, A40G e 

A60G). 

Baseado nos resultados obtidos, uma sensibilidade dada pela razão de bandas UV-Vis pode 

ser estimada em 0,68 e 1,17 unidades de razão por µM de glifosato para as amostras A20G e A40G, 

respectivamente. Para a amostra A60G, para a mesma concentração de glifosato, o coloide não 

permanece estável sendo possível verificar a decantação de aglomerados de nanopartículas no fundo 

da cubeta em um intervalo de tempo inferior a 24 horas. Para o caso do espalhamento Raman, a 

sensibilidade pode ser estimada em 1,88, 3,5 e 4,2 counts de medição por µM de glifosato para as 

amostras A20G, A40G e A60G, respectivamente. Isto é, dobrando-se o tempo de 20 para 40 minutos 

praticamente dobra-se a sensibilidade. Para a amostra com 60 minutos de ablação (A60G) esta 

progressão não se mantém. 

A Figura 60 apresenta os resultados para o passo seguinte, referente à variação da 

concentração de surfactante (Amostras C00G, C50G, C100G e C1kG), mantido o tempo de ablação de 
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40 minutos, determinado como o mais adequado no passo anterior. A amostra C00G, sem 

surfactante, apresenta mudanças no espectro de extinção UV-Vis mesmo sem a adição de glifosato já 

a partir de 10 minutos após o processo de ablação. Nesse caso, a adição de glifosato logo após a 

ablação desestabiliza completamente o coloide. Para a amostra produzida com 50 µM de surfactante 

durante a ablação (C50G), esse efeito não ocorre. Se comparado à amostra produzida com 100 µM 

de surfactante durante a ablação (C100G), a densidade ótica no pico da banda de plasmon nesse 

caso é menor, bem como e a sensibilidade ao glifosato. 

Para a amostra produzida com 1 mM de surfactante (C1kG), a densidade ótica em 400 nm é 

maior. Entretanto, para esse caso, não se observa a ocorrência da transdução devido provavelmente 

a um excesso de estabilização das nanopartículas. O mesmo ocorre para o espectro de espalhamento 

Raman no qual não se observam mudanças com a adição de glifosato. Desses resultados, conclui-se 

que uma alta concentração de surfactante impede a agregação mediada. Isso ocorre pois, na 

concentração de citrato utilizada durante a ablação, o glifosato não é capaz de deslocar os íons de 

surfactante devido a uma maior carga superficial, resultando em uma menor sensibilidade.  

 

Figura 60 – Espectros de (a) extinção UV-Vis e (b) espalhamento Raman para amostras de nanopartículas com 
diferentes concentrações de surfactante (de 0 a 1 mM) durante a ablação e após a interação com o glifosato 

(C00G, C50G, C100G e C1kG). 

Os experimentos da fase de interação do analito com as nanopartículas a partir da mudança 

de pH, conforme (ZHENG et al., 2013), foram realizados apenas para o tempo de ablação de 20 

minutos e 100 µM de concentração de surfactante. A Figura 61 apresenta o resultado da 

interrogação na qual o espectro das nanopartículas sem glifosato (A20) foi incluído como referência. 

Pelos espectros das amostras sem mudança de pH (B7G) e com a adição da solução tampão (B4G), 

pode ser verificado que para a mesma concentração de glifosato a amostra B4G apresenta mudanças 

mais acentuadas tanto no espectro de extinção, quanto no espectro de espalhamento Raman. Outro 

ponto importante de ser ressaltado nesse caso, é que poderia se inferir que a mudança de pH atuaria 
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no equilíbrio do coloide por aproximá-lo do ponto isoelétrico. Entretanto, as amostras de controle 

apenas com mudança de pH não apresentam as características espectrais de aglomeração 

observáveis pelo espectro de extinção UV-Vis nem o surgimento da banda em 1800 cm-1 no espectro 

de espalhamento Raman. 

 

Figura 61 – Espectros de (a) extinção UV-Vis e (b) espalhamento Raman para amostras de nanopartículas sem 
adição de solução tampão (A20), apenas com glifosato e pH em 7 (B7G) e com ajuste de pH para 4 com solução 

tampão e adição de glifosato (B4G). 

Do ponto de vista da transdução para a presença do glifosato, o resultado da fase de 

interação pode ser interpretado em função comportamento da molécula do analito com a redução 

do pH. Em valores mais baixos, a protonação deixa expostos pontos de ancoragem do analito que 

aumentam a eficiência da agregação mediada. 

Tendo sido definidos os parâmetros da PLAL como 40 minutos de duração em uma solução 

de citrato de sódio como surfactante a 100 µM e o ajuste de pH para 4 para a interação com o 

analito, uma curva de calibração foi levantada para cada um dos processos de interrogação, quais 

sejam, os espectros de extinção UV-Vis e espalhamento Raman. Para o conjunto de amostras da série 

W foram medidos os espectros logo após a mistura, 4 horas depois e 24 horas depois. A Figura 62 

mostra uma foto de um dos lotes das amostras W0 a W8, listadas na Tabela 6, após um intervalo de 

24 horas após a interação. Os resultados mostram que está se trabalhando em uma faixa estável de 

concentração pois nenhuma amostra apresentou a decantação de aglomerados (similar à amostra 

AgNP#4, mostrada na Figura 48), mesmo se verificado uma semana após da interação. Este cuidado é 

importante visto que, no caso em que ocorre a desestabilização total do coloide concomitante à 

agregação mediada, os resultados espectrais são diferentes, ocorrendo também o efeito de calda 

longa no caso do UV-Vis. Para a interrogação pelo espalhamento Raman a desestabilização do 

coloide acarreta uma diminuição da densidade de nanopartículas e aglomerados em suspensão, fato 

que poderia ser percebido pela redução do espalhamento Raman fora da banda em 1800 cm-1 

mesmo com o aumento da concentração de glifosato. 
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Figura 62 – Fotografia das amostras de nanopartículas fabricadas com os parâmetros ajustados da PLAL e 
ajuste de pH em 4 e diferentes concentrações de glifosato (W0' a W8), 24 horas após a interação com o analito. 

A Figura 63 apresenta os espectros sem nenhum tratamento inicial. Para determinação das 

curvas de calibração, para o UV-Vis adotou-se o mesmo critério de processamento dos dados 

utilizado anteriormente, qual seja, a razão entre os valores de extinção em 600 e 400 nm. Para o 

espectro de espalhamento Raman, levando-se em conta a janela espectral relativamente estreita foi 

adotado um processo de normalização. Para isso, inicialmente removeu-se a linha base com a 

subtração do espectro pelo espalhamento em 2200 cm-1. Em seguida o resultado é dividido pelo 

espalhamento em 1570 cm-1, utilizado como uma referência interna. 

 

Figura 63 – Espectros de (a) extinção UV-Vis e (b) espalhamento Raman para um dos lotes das amostras da 
série W (W0 a W8), medidos 3 h após a interação com glifosato e sem pré-processamento. As setas indicam o 

efeito do aumento da concentração de glifosato. 

A Figura 64 apresenta a variação das grandezas de transdução em função do tempo. 

Percebe-se que, adotando o critério de normalização, há um comportamento assintótico dos valores 

normalizados com o tempo. Logo após a interação a sensibilidade, representada pela inclinação da 

curva, é menor. Com o passar do tempo a sensibilidade tende a estabilizar. Experimentos realizados 

em relação à estabilidade temporal (Figura 49) mostram que este comportamento só ocorre até um 

certo limite de concentração, acima do qual os aglomerados de nanopartículas tendem a decantar no 

fundo da cubeta. Por conta disso, e visto que se está trabalhando em uma região de concentração 

abaixo do limiar de estabilidade, para efeitos da obtenção da curva de calibração em condição de 
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precisão intermediária todas as amostras foram interrogadas 24 horas após a interação. Uma vez que 

o foco nesses experimentos foi determinação do LOD para guiar um processo de detecção em vez de 

quantificação, o limiar de estabilidade e a região de operação não foram determinados para a 

combinação de parâmetros utilizada. 

  

Figura 64 – Evolução temporal (0, 4 e 24 horas) das grandezas de transdução obtidas dos espectros de (a) 
extinção UV-Vis e (b) espalhamento Raman para um dos lotes da série W (W0 a W8) As linhas ligando os 

pontos são apenas guias visuais. 

A Figura 65 apresenta as curvas de calibração nas quais a barra de erro, correspondente ao 

desvio padrão da medida, foi determinada usando os 3 lotes produzidos em condição de precisão 

intermediária. O limite de detecção foi calculado conforme um dos critérios apresentados na seção 

2.3.2. Consequentemente, o LOD é de 3,3 vezes o desvio padrão da interseção em y da linha de 

regressão, divido pela inclinação da mesma. A inclinação é determinada para amostras com 

concentrações próximas ao limite de detecção, conforme descrito na seção 2.3.3. Nesse caso 

específico, por avaliação visual do início da região linear, utilizou-se apenas as amostras com 

concentrações abaixo de 30 µM para a regressão, sendo descartadas, portanto, as amostras W6, W7 

e W8.  

  

Figura 65 – Curvas de calibração na região do limite de detecção para as grandezas de transdução levantadas 
para os 3 lotes de amostras W0 a W8. A linha vermelha ligando os pontos corresponde ao ajuste linear. 
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A partir desses dados, e aplicado o critério apresentado na seção 2.3.2, os valores calculados 

para o LOD são de 6 µM e 7,5 µM (1 ppm e 1,3 ppm) para as interrogações em extinção UV-Vis e 

espalhamento Raman, respectivamente. Esses valores, de maneira independente, como grandeza 

unidimensional para o limiar de decisão, servem de métrica de desempenho do método de 

transdução apresentado. Este valor, cerca de duas vezes maior que o limite de presença de glifosato 

para consumo humano de 500 µg/L (500 ppb), tem potencial de ser melhorado com o 

desenvolvimento do aparato experimental de interrogação. 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

A seguir são apresentados os resultados obtidos durante a implementação do sistema de 

classificação baseado na fusão de ambos os espectros, UV-Vis e Raman. A justificativa para a 

realização da fusão de dados está baseada no princípio de funcionamento das técnicas de 

interrogação desenvolvidas. Por um lado, a interrogação UV-Vis, se tomada apenas pela  razão entre 

o valor da extinção em 600 e 400 nm, pode ser influenciada pela agregação não mediada das 

nanopartículas de prata em solução. Essa agregação pode ser disparada por substâncias iônicas como 

o cloreto de sódio, como demonstrado anteriormente. Por outro lado, o espectro de espalhamento 

Raman obtido em solução contém apenas uma banda em em 1800 cm-1. Essa banda, que foi 

demonstrada como dependente da concentração de glifosato, tem origem na ligação dupla entre 

carbono e oxigênio da molécula de glifosato, não contém a mesma quantidade de informação de 

uma assinatura vibracional completa, com diversas bandas características. Para os potenciais 

interferentes testados (glufosinato-amônio e AMPA), entretanto, essa banda não foi observada. 

A Figura 66 apresenta separadamente a sobreposição dos espectros UV-Vis e Raman das 

amostras de treinamento da maneira como foram medidos. Devido a pequenas variações do 

posicionamento da cubeta no sistema de interrogação ótica, foi possível perceber uma parcela 

aditiva nos espectros de extinção UV-Vis que não segue apenas um padrão de offset constante e que 

teve uma variação entre os conjuntos de amostras medidos em dias distintos. De modo que esse 

valor não interfira no cálculo do modelo, um intervalo ligeiramente mais estreito da janela espectral 

de 328 a 1072 nm inicialmente atribuída, foi selecionado a janela de 350 a 1072 nm antes da 

aplicação do filtro convolucional. Esse tipo de informação, quando detectada na fase exploratória 

inicial do desenvolvimento do sistema de classificação auxiliou a guiar a estratégia de pré-

processamento dos sinais. 
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Figura 66 – Espectros para o grupo de amostras de treinamento e validação (3 lotes de W0 a W8) antes do pré-
processamento: (a) extinção UV-Vis; (b) espalhamento Raman. 

A Figura 67 apresenta os espectros Raman e UV-Vis já processados e fundidos de modo a 

representar um único vetor de características para cada amostra. Esse conjunto de características 

corresponde às variáveis independentes. Para cada amostra é atribuída uma classe a priori. O 

conjunto de atribuições de classe para todas as amostras forma um vetor de categorização, que 

corresponde às variáveis dependentes. O valor de limiar entre classes foi definido como 10 µM em 

função do LOD determinado na etapa anterior de ajuste do princípio de transdução. Esses dados, 

correspondentes à fusão em baixo nível, foram usados para a fase de treinamento e validação do 

sistema de classificação implementado segundo o método PLS-DA.  

  

Figura 67 – Conjunto de espectros de extinção UV-Vis e espalhamento Raman pré-processados e fundidos em 
um único espaço de características para treinamento. 

Devido ao próprio princípio de funcionamento da validação, que utilizou a separação das 27 

amostras em subgrupos de treinamento e validação a partir do algoritmo Venetian Blind, o processo 

de cálculo do erro de classificação não resultou em uma função monotônica decrescente com o 

aumento do número de variáveis latentes retidas no modelo. A Figura 68(a) apresenta um gráfico da 

taxa de erro de classificação na etapa de validação com a variação do número de blocos repartidos 

na separação por Venetian Blind. Percebe-se que para um aumento de variáveis latentes, para os 

mesmos dados de entrada, em alguns casos a taxa de erros aumenta e em outros diminui a partir da 

sétima variável latente retida. Esse é um indício de que o espaço amostral não é grande o suficiente 
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para garantir a robustez da validação (BALLABIO; CONSONNI, 2013). Com o uso do artifício de 

ampliação do espaço amostral a partir da replicação das medidas, adicionadas de um nível de ruído 

branco gaussiano, a questão da indefinição do número mais adequado de variáveis latentes foi 

contornada conforme apresentado na Figura 68(b). Esse resultado foi obtido pela separação em 10 

blocos de Venetian Blind, valor padrão sugerido pela ferramenta, e um conjunto amostral de 429 

amostras, obtidas a partir da réplica com adição de ruído das 27 amostras originalmente medidas. 

 

Figura 68 – Curvas da taxa de erro de classificação em função do número de variáveis latentes retidas no 
modelo para diferentes valores de separação (de 4 a 27) de amostras entre treinamento e validação por 

Venetian Blind: (a) espaço amostral original; (b) espaço amostral aumentado. 

A partir do resultado da etapa de treinamento e validação, o uso de 6 variáveis latentes para 

o sistema de classificação foi definido e o modelo PLS-DA foi calculado no Toolbox Milano 

Chemometrics. A Figura 69(a), resultado intermediário do Toolbox, apresenta de maneira sobreposta 

todo o conjunto de amostras utilizadas no treinamento do lado esquerdo e o resultado da aplicação 

de um ajuste automático no espaço amostral de entrada do lado direito. Especificamente nessa 

apresentação gerada automaticamente, os dados em azul representam a classe de amostras 

contaminadas, enquanto que os dados em vermelho as amostras não contaminadas. Os dados de 

cálculo do modelo são apresentados na Figura 69(b), que corresponde a uma captura de tela da 

interface gráfica do Toolbox. Na coluna da esquerda são listados os nomes e tamanhos dos dados de 

entrada, composto de 429 amostras com 1.992 variáveis cada, e o número de 2 classes possíveis. Na 

coluna da direita é mostrado o resultado do cálculo do modelo PLSDA para o qual, a partir de 6 

variáveis e sem ajuste de dados, foi capturada 100% da variância do espaço amostral de treinamento 

e validação com uma taxa de erro de 0. Nesse caso, portanto, nenhum critério de normalização da 

ferramenta foi usado, mantendo-se apenas o pré-processamento aplicado anteriormente na 

composição do espaço de características, resultado da fusão do espectro de espalhamento Raman 

com o espectro de extinção UV-Vis.  
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Figura 69 – Capturas de tela do Toolbox de classificação Milano Chemometrics mostrando: (a) o espaço 
amostral de entrada utilizado para o treinamento e validação; (b) relatório de resultado do treinamento. 

Para o caso em questão, a Figura 70 apresenta o resultado do cálculo do modelo em termos 

da variância do espaço amostral, tanto na variável dependente X quanto na variável independente Y, 

que é capturada em função do número de variáveis latentes. Percebe-se que para as variáveis 

independentes a grande maioria da variância já está na primeira componente, decrescendo 

rapidamente para a segunda e sendo desprezível já da terceira em diante. Para a variável 

dependente, Y, esse comportamento começa em 50% para a primeira variável latente permanece 

relativamente estável para as demais. 

 

Figura 70 – Representação da variância retida para cada variável latente do modelo e a soma acumulada para 
as variáveis independente (X) e dependente (Y). 

A Figura 71 apresenta a matriz de confusão para as etapas de treinamento e validação. O 

resultado dessas fases apresenta uma avaliação inicial do desempenho do sistema. O valor de 1 para 

o TVP da classe contaminada de amostras, calculado a partir da equação 34 para a fase de 

treinamento do modelo, é indício de um sobreajuste. Entretanto, para a fase de validação, os valores 
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que são apresentados na figura são ligeiramente menores. Isso indica que no processo de separação 

de amostras por Venetian Blind, em um dos casos, o resultado não foi assinalado corretamente. Para 

as amostras de treinamento, portanto, os valores de TVP e TFP foram calculados como 0,99 e 1,00, 

respectivamente.  

 

Figura 71 – Matriz de confusão do sistema de classificação obtido durante o processo de validação. 

Passando à fase de predição, a Figura 72 apresenta os espectros de teste, medidos das 

amostras de água in natura, já pré-processados e fundidos segundo o mesmo procedimento utilizado 

para as amostras de treinamento e validação, porém sem a criação de réplicas. 

 

Figura 72 – Espectros das amostras de água in natura sem (@x#0) e com a adição de glifosato (@x#L, @x#H 
com 70 e 140 µM, respectivamente), onde x corresponde à origem da amostra, pré-processados e fundidos 

para a etapa de predição. 

A Figura 73 apresenta de forma gráfica o resultado da predição do modelo, tanto da fase de 

treinamento e validação, quanto para a fase de predição para as amostras de água in natura. Para as 

amostras de teste e validação são marcadas por círculos verdes para a classe não contaminada e 

círculos vermelhos para a classe contaminada, classificadas conforme o limiar de decisão 

representado pela linha vermelha tracejada em 0,38. Essas amostras correspondem aos dados 

totalizados na matriz de confusão da Figura 71. As amostras de água in natura são representadas por 

um ‘*’ adicionado do identificador de origem e de concentração grafado na cor da classe verdadeira. 

Confrontando com as amostras apresentadas na Tabela 7, percebe-se que apenas as amostras das 

localidades @9, @0 e @2 foram classificadas corretamente, enquanto que as amostras da localidade 

Resultado da classificação

total = 429 contaminado não contaminado
classe 

verdadeira contaminado 164 1 165

não contaminado
0 264

264

164 265
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@1 foram classificadas incorretamente para a concentração mais baixa e as amostras da localidade 

@8 foram classificadas incorretamente para os dois patamares de concentração de glifosato. 

O score dos espectros rotacionados pelo modelo PLS das amostras projetados na primeira 

variável latente (LV1) corresponde ao eixo horizontal. Essa dimensão responde por 

aproximadamente 93% da variância do modelo. Nessa representação, verifica-se o efeito do ruído 

adicionado às réplicas na forma de aglomerados, bem como o agrupamento das amostras por 

similaridade de lotes. Esse tipo de representação além de apresentar a separabilidade das amostras 

segundo o modelo treinado, pode guiar o refinamento dos experimentos e a estratégia de pré-

processamento. Esse tipo de interpretação faz parte, normalmente, de uma análise exploratória dos 

dados para refinamento experimental e que pode ser realizada por meio de treinamento 

supervisionado ou não supervisionado. 

 

Figura 73 – Representação dos scores de todo conjunto de amostras de laboratório usadas em treinamento e 
validação (3 lotes de W0 a W3 e suas réplicas: pontos verdes e vermelhos) e amostras de água in natura sem 

(@x#0) e com a adição de glifosato (@x#L, @x#H), onde x corresponde à origem da amostra (marcados com ´*´ 
e o designador de origem e concentração na cor da classe real). 

O desempenho do sistema de classificação é apresentado na Figura 74 na forma da matriz de 

confusão. A partir da matriz de confusão, o TVP calculado foi 0,7 e o TFP foi 1. A partir desses valores 

a acurácia de classificação corresponde a 0,85. Esses resultados indicam que o sistema, mesmo não 

sendo capaz de diferenciar as amostras com uma taxa de acerto próxima de 1, que seria o caso ideal, 

apresenta um desempenho acima de um mero acaso, equivalente ao valor de 0,5 no qual a 

classificação se aproxima da escolha aleatória. Ainda assim, conforme o sistema de garantia de 

qualidade do processo industrial de verificação de conformidade, uma triagem é passível de ser 
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realizada de modo a indicar amostras com contaminação acima de 1,7 mg/L (10 µM) com potencial 

para contaminar a coluna de separação de um aparato de cromatografia, por exemplo. 

 

Figura 74 – Matriz de confusão do sistema de classificação obtido durante a fase de teste. 

Uma fotografia das amostras de água in natura com adição de glifosato, 24 horas após a 

interação com as AgNP, é apresentada na Figura 75. Nessa imagem, onde as ampolas maiores são as 

amostras coletadas segundo o protocolo vigente para esse tipo de teste, e as cubetas contém as 

nanopartículas de prata após a interação com as amostras com e sem a adição de glifosato. É 

possível verificar a olho nu pela coloração que, de fato, há diferenças na sensibilidade no processo de 

transdução em função da origem da amostra. Após a interação das nanopartículas com a amostra de 

água, mesmo com a adição a posteriori de glifosato em concentração mais alta (Amostras @x#H de 

140 µM), não foram verificadas mudanças no espectro UV-Vis ou Raman para uma das amostras para 

o caso da origem @8. Esse comportamento tem provável origem no fato de que espécies iônicas em 

solução estejam competindo com o glifosato pela adsorção nas nanopartículas e estabilizando o 

coloide. Essa hipótese é proposta visto que não há agregação nem mediada nem descontrolada.  

 

Figura 75 – Fotografia das amostras de água in natura em frascos de vidro e a interação com nanopartículas de 
prata em cubetas descartáveis. 

  

Resultado da classificação

total = 16 contaminado não contaminado
classe 

verdadeira contaminado 7 3 10

não contaminado
0 6

6

7 9
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

5.1 CONCLUSÕES 

Dentro do contexto de detecção de contaminantes em água, o presente trabalho 

concentrou-se no glifosato devido à relevância desse herbicida e à dificuldade de verificação de sua 

presença pelos protocolos atuais. Técnicas óticas de pré-conformidade que possam ser aplicadas na 

triagem de amostras têm um elevado potencial de aplicabilidade nesse sentido.  

Foi montado um aparato experimental para a interrogação ótica de amostras líquidas 

diretamente em cubetas descartáveis. Esse aparato, que emprega dois espectrofotômetros a fibra 

ótica, um laser na região visível do espectro (632,8 nm) e uma lâmpada halógena, permitiu a 

medição dos espectros de extinção UV-Vis e espalhamento Raman. A interrogação por ambas as 

técnicas se mostrou viável de modo a se obter mais informações sobre o estado do sistema, quais 

sejam, o espectro vibracional do conjunto, bem como o estado de agregação das nanopartículas, que 

também pode ser usado como princípio de transdução. Apesar de haver alguma correlação entre as 

grandezas, o fato de a medida ser baseada em aspectos distintos do processo de transdução, seu uso 

concomitante traz, de fato, mais informação sobre as amostras sendo possível diferenciar a 

agregação mediada pelo analito da não mediada, decorrente do aumento da força iônica da solução. 

De modo a permitir a detecção de traços de contaminantes o uso da espectroscopia 

vibracional a partir do espalhamento Raman, livre de interferência da matriz aquosa na região de 

assinatura, é necessário lançar mão da técnica SERS para que a intensificação do espectro de 

espalhamento permita alcançar níveis de detecção da ordem de traços, isto é, menor do que 10 ppm 

(BROWN; MILTON, 2005). Com o uso da técnica de ablação a laser em líquidos, foi possível fabricar 

nanopartículas de prata, a partir de um bloco do metal puro, diretamente em solução. Nesse caso, 

tem-se as nanopartículas em solução coloidal mantida estável por uma camada iônica de surfactante, 

formando a EDL, sem ligação química e facilmente deslocável. Em comparação com a técnica de 

redução bottom-up a ablação a laser resulta ambiente químico mais simples, com menos 

interferentes em potencial. Além disso, a técnica permite a fabricação a baixo custo e sem 

subprodutos tóxicos. O protocolo desenvolvido, que utiliza apenas prata metálica, citrato de sódio e 

água destilada,  tem sido usado nos trabalhos em andamento no laboratório de pesquisa do grupo de 

Dispositivos Fotônicos e Aplicações. 

Com o aparato de ablação empregado e os parâmetros utilizados (laser em 532 nm, com 

pulsos de 17 mJ e duração de 5 ns, com taxa de repetição de 10 Hz) foram obtidas soluções coloidais 
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heterodispersas com esferoides menores, com diâmetros em torno 5 nm, e maiores, com diâmetro 

em torno de 20 nm, com ressonância de plasmon do conjunto em torno de 400 nm. De modo a aferir 

a atividade SERS em solução, foi realizada com êxito a medição do espectro SERS de um corante de 

referência, a rodamina 6G. Entretanto, como dados de intensificação para cada conjunto de analito e 

substrato são distintos, o resultado SERS precisa ser avaliado para o caso específico do glifosato. 

Devido à impossibilidade de se medir o espalhamento Raman do glifosato em solução sem a 

mediação das nanopartículas, não pôde ser obtido um fator de intensificação para o conjunto em 

questão.  

Dado que não foi usada a estratégia de funcionalização, de modo a promover a ligação 

química entre substrato e o analito, a formação de hotspots por agregação mediada mostrou-se 

determinante. A existência em solução, mesmo que em menor concentração, de estruturas 

plasmônicas com ressonância em torno do comprimento de onda de bombeamento em 632,8 nm, 

geradas pela agregação mediada, tornou possível obter no espectro SERS com uma banda 

dependente da concentração de glifosato em 1800 cm-1. O espectro de extinção UV-Vis indica a 

agregação mediada pelo analito, com o aparecimento de uma nova banda LSPR. 

A investigação da produção e uso de nanopartículas de prata para a detecção de glifosato 

diretamente em meio aquoso é a principal contribuição do presente trabalho. Esta rota abre o 

potencial para reduções de custo no processo de garantia de qualidade. Um ajuste foi realizado, 

tendo como métrica a intensidade do processo de transdução especificamente para esse analito. 

Variou-se o tempo de ablação, a concentração de surfactante para a fabricação de nanopartículas, 

bem como o pH da solução durante a interação com o analito. O tempo de ablação influencia 

diretamente na concentração de nanopartículas e indiretamente na composição de tamanhos. A 

concentração de surfactante deve evitar a agregação precoce do coloide, sem ser muito intensa a 

ponto de impedir a interação com o analito. Para a fase de interação, a mudança do pH da solução 

de modo a disponibilizar mais pontos de interação da molécula de glifosato também foi efetiva para 

melhorar o LOD, sendo que o valor para ambas as formas de interrogação ficou abaixo de 10 µM (1,7 

ppm).  

Para detecção de glifosato em solução aquosa com base nos espectros medidos, foi 

implementado um sistema de classificação baseado no método PLS-DA. O treinamento do sistema 

foi realizado utilizando os espectros UV-Vis e Raman das amostras contendo nanopartículas e 

glifosato PA em solução de água deionizada. A partir da fusão em baixo nível dos espectros medidos, 

foi necessária a ampliação do espaço amostral pela criação de réplicas das amostras adicionados a 

ruído de modo a definir um número de 6 variáveis latentes. O classificador foi testado com 16 
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amostras de água in natura e o resultado do teste indicou uma acurácia de classificação de 0,85 para 

amostras contaminadas e não contaminadas com um limiar de 10 µM para separação entre as 

classes. Para o espaço amostral criado, no qual amostras de água in natura foram usadas apenas no 

teste, enquanto que as amostras com água deionizada foram usadas para treinamento e validação, 

foi possível ter uma noção indireta da variabilidade do que está sendo incorporada no modelo de 

modo a repetir o ciclo de amostragem. Essa avaliação incial para guiar o ajuste da interrogação, além 

do espaço amostral, configura-se como um passo importante do conceito de DoE (Design of 

Experiments) (BRERETON et al., 2017). Nesse aspecto, cabe ressaltar que, tendo a ferramenta de 

interrogação, a definição de um espaço amostral representativo das variâncias esperadas em 

amostras de diferentes bacias hidrográficas confirmou-se ser de grande importância, fazendo parte 

dos ciclos de refinamento do método proposto. No estágio atual, a aplicabilidade do método 

restringe-se à pré-qualificação de amostras com níveis potencialmente altos de contaminação, 

originários de aplicação exagerada ou vazamentos do herbicida glifosato. Além disso, nesses níveis, 

uma triagem também pode ser usada para evitar a contaminação da coluna de separação, utilizada 

em métodos baseados em cromatografia líquida. 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

O domínio das técnicas envolvidas na fabricação e caracterização de nanopartículas para uso 

em SERS pode guiar novas investigações com outros analitos de interesse e outros metais 

nanoestruturados como substrato. 

Do ponto de vista de aparato experimental, a automação da seleção do bombeamento a 

partir da integração de obturadores, bem como a criação de rotinas de medição automática em 

lotes, podem permitir uma maior agilidade e confiabilidade no processo de interrogação. Com base 

nas métricas de LOD, novas iterações da melhoria do aparato de medição podem ser direcionadas. 

Um caminho natural seria a evolução do sistema para uso de ótica integrada em vez de ótica de 

espaço livre para os filtros polarizadores, espelhos e lentes. Equipamentos específicos para esse fim, 

tais como pontas de prova a fibra ótica e microscópio Raman parecem ser a estratégia mais 

adequada. Nesse sentido, outra frente a ser explorada é em relação aos volumes de interação e à 

concentração de nanopartículas de prata no substrato líquido a partir do uso de técnicas de 

microfluídica. Desse modo, é possível confinar em um volume menor, tanto a produção das 

nanopartículas quanto a fase de interação e interrogação, permitindo o uso de uma menor 

quantidade de amostras e o desenvolvimento de sensores portáteis segundo o conceito conceito de 

lab on a chip (ZHANG et al., 2017). Para o método proposto, a diminuição do volume pode ser 
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interessante se ainda mantiver a característica de interrogação como em um ensemble volumétrico. 

Esta vertente pode viabilizar a detecção em linha em tempo real.  

O desenvolvimento da técnica de funcionalização das nanopartículas obtidas pela ablação a 

laser, seja de prata ou outros metais, e do controle mais apurado da sua distribuição de tamanhos e 

formas, empregando-se pós-irradiação controlada, pode auxiliar a extensão da abordagem para 

outros contaminantes relevantes. O estudo mais detalhado do comportamento temporal da ablação, 

adicionando algum tipo de agitação controlada e concomitante verificação da dispersão de tamanhos 

pode dar mais informações a respeito da dependência da distribuição de tamanhos com os 

parâmetros da ablação. 

Os resultados obtidos para o glifosato indicam que a formação de hotspots é determinante 

para a interrogação via espalhamento Raman. Esse fato deve ser melhor investigado com meios 

alternativos de caracterização da solução quanto à sua dispersão de tamanhos e grau de agregação. 

O acesso a outras ferramentas de caracterização como DLS (Dinamic Light Scattering), caracterização 

da EDL por Zetâmetro, bem como um uso mais intenso do recurso de microscopia eletrônica de 

transmissão tendem a dar mais informações a esse respeito. Ainda nesse aspecto, é necessário 

ampliar o leque de interferentes testados de modo a se poder verificar de maneira mais abrangente 

a seletividade do princípio de transdução apresentado. Por exemplo, a verificação da interferência 

por ácido ascórbico, o preservante atualmente utilizado no processo industrial de verificação da 

presença de glifosato, seria um passo natural antes de avançar na linha de campanha de ensaios 

utilizando água in natura. 

De modo que o treinamento seja mais representativo, a implementação do sistema de 

classificação precisaria de mais amostras de água in natura de diferentes regiões. Do amplo cenário 

de análises da Prestadora de Serviços de Saneamento, dependendo da massa de dados que puder 

ser interrogada, conceitos de deep learning podem ser aplicados de modo a treinar sistemas de 

classificação que capturem as características de uma imensa quantidade de amostras reais. A criação 

de um espaço de treinamento mais amplo depende da interceptação mais efetiva e longeva com 

processo industrial de qualificação de amostras, incorporando dados e extraindo informação de 

outros ensaios já realizados na rotina de garantia de qualidade da água. Com esse propósito, o uso 

de um aparato de interrogação portátil, para ambiente industrial, de modo a capturar essas 

informações, realizar a triagem e realimentar o modelo parece ser um caminho promissor. Diferentes 

métodos de classificação e análise exploratória podem ser comparados do ponto de vista de 

desempenho nesse domínio de dados. Uma vez definido de maneira mais detalhada o contexto 

industrial da aplicação do método, trabalhos no sentido do desenvolvimento e caracterização de 
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aspectos metrológicos quantitativos, determinando as fontes de incerteza, passam a ter uma 

relevância ainda maior. 
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APÊNDICE  – PUBLICAÇÕES 

O presente projeto de pesquisa resultou na publicação de cinco artigos. Três artigos foram 

apresentados em congressos da área, um no âmbito nacional e dois internacionais. Dois artigos 

foram publicados em periódicos internacionais classificados como Qualis A1 na área de Engenharias 

IV. 

16. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICRO-ONDAS E OPTOELETRÔNICA (MOMAG2014) 

Modelos Baseados em Espectros Raman para Avaliação de Toxicidade de Misturas Etanol-

Metanol. 

Neste trabalho (DE GÓES et al., 2014) foi demonstrada a classificação de misturas binárias, 

contendo apenas etanol e metanol, a partir do espectro Raman medido por espalhamento lateral. 

Foi possível verificar que, para um sistema químico simples a Análise de Componente Principal e a 

Rede Neural Artificial de maneira isolada são capazes de classificar amostras segundo um limiar de 

presença de metanol. 

24TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBRE SENSORS (OFS24) 

Rapid Detection of Methanol in Artisanal Alcoholic Beverages.  

Neste trabalho (DE GÓES et al., 2015), como sequência do trabalho anterior, foram 

exploradas a partir dos espectros Raman sem intensificação, as classificações de bebidas reais onde 

os componentes a serem identificados formavam parte de uma mistura mais complexa, contendo 

água e outros componentes em menores quantidades. Neste caso foi usado apenas a análise de 

componente principal e um discriminador linear a partir dos espectros de espalhamento Raman. Para 

a interrogação ótica em meio aquoso foi utilizado o aparato experimental desenvolvido no âmbito 

desta tese. 

JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY 

Light Assisted Detection of Methanol in Contaminated Spirits. 

Apesar de não se tratar especificamente de contaminantes em água, neste trabalho (DE 

GOES et al., 2016a) podem ser ressaltados os aspectos de classificação usando espaços de 

características diferentes. Além de classificação pelo espectro Raman assistido por PCA, a partir de 

um espaço amostral aumentado de treinamento e teste em amostras reais, também foi realizada a 



174 
 

classificação com base em outro aspecto macroscópico das amostras, no caso refrato-densitometria. 

O artigo apresenta uma comparação do ponto de vista experimental dos métodos de classificação de 

amostras de aguardentes entre contaminadas e não-contaminadas por Metanol.  

25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS (OFS25) 

Optical Detection of Glyphosate in Water. 

Neste artigo (DE GOES et al., 2016b) foi apresentado o aparato para a interrogação de 

amostras de água utilizando espectrofotômetros a fibra ótica para a medição dos espectros de 

extinção UV-Vis e espalhamento Raman. Foi apresentado o princípio de transdução quanto a 

presença de glifosato diretamente em solução aquosa mediado por nanopartículas de prata 

fabricadas por ablação a laser em líquidos. 

SENSORS (BASEL)  

Spectroscopic Detection of Glyphosate in Water Assisted by Laser-Ablated Silver 

Nanoparticles. 

Nesta publicação (DE GÓES et al., 2017) os efeitos do glifosato na solução coloidal e o 

princípio de transdução foram estudados em mais detalhes. Foram avaliados o efeito de 

interferentes e testadas amostras de glifosato comercial. A avaliação foi feita por duas técnicas de 

interrogação ótica espectros de extinção UV-Vis e espalhamento Raman. Curvas de calibração para 

baixas concentrações foram usadas para a determinação do LOD. 
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