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RESUMO 

 
 

TEIXEIRA, Rafaela R. Crescimento de Nanocompósitos Formados por Nanopartículas 
de Prata e Complexo Luminescente Ancorados em Substrato de Sílica para Aplicação 
em Sensores Ópticos. 2017. Mestrado em Química – Programa de Pós-Graduação 
em Química, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 

Nanopartículas (NPs) metálicas são uma classe importante de nanomateriais que têm 
fascinado cientistas pelas suas propriedades ópticas extraordinárias devido sua 
ressonância plasmônica de superfície. A frequência dessa ressonância depende 
fortemente do tamanho, forma, interações entre partículas vizinhas, propriedades 
dielétricas e meio em que as NPs se encontram. Sendo assim, as NPs tornaram-se 
materiais importantes para aplicações em sensoriamento óptico, pois podem melhorar 
a sensibilidade e, também, a seletividade desses sensores. Neste trabalho é reportado 
o crescimento de nanocompósitos formados por nanopartículas de prata (AgNPs) 
recobertas pelo complexo β-dicetonato de európio, [Eu(tta)3(H2O)2], em que o ligante 
tta é o β-tenoiltrifluoracetonato, em um substrato de sílica para futura aplicação em 
sensores de fibra óptica. Especificamente, esse trabalho oferece a oportunidade de 
estudar a interação entre a SPR das AgNPs e a fluorescência do complexo 
luminescente, bem como as mudanças nas propriedades ópticas do material como a 
intensificação da fluorescência pela presença da superfície metálica nanoparticulada 
(metal enhanced fluorescence - MEF) ou ainda a intensificação da absorção. Os 
resultados obtidos pelas caracterizações realizadas pelas técnicas de DRX, FT-IR e 
MET indicam que a rota química de síntese do nanocompósito proposta mostrou-se 
funcional e, além disso, os resultados obtidos por espectroscopia UV-Vis e por 
fotoluminescência mostraram a existência da interação entre a banda de absorção do 
complexo e a banda de absorção plasmônica das AgNPs. Nos espectros UV-Vis, 
foram observados deslocamentos para valores de maiores comprimento de onda da 
banda do complexo referente a transição π-π* do ligante tta, devido à interação 
eletromagnética entre as AgNPs e o [Eu(tta)3(H2O)2], quando as moléculas do 
complexo recobrem de maneira organizada a superfície das NPs, formando 
agregados J. Nos espectros de emissão, essa interação converteu-se em supressão 
da luminescência pela concentração do complexo, ou seja, pela perda de energia 
caracterizada pela formação de agregados J na superfície das AgNPs e, também, pela 
a perda de energia para a superfície metálica, competição de absorção entre as 
AgNPs e o complexo de európio no comprimento de onda de excitação. No entanto, 
quando a concentração do complexo é cerca de 10 vezes maior, foi observada a 
intensificação da luminescência, pois a SPR excita os emissores de luz próximo ao 
metal, por interações dipolo-dipolo. Sendo assim, as propriedades ópticas dos 
nanocompósitos estudados aqui mostram que tais materiais são excelentes 
candidatos para aumentar a sensibilidade dos sensores baseados em fibras ópticas.  
 
Palavras-chave: Nanopartículas metálicas, propriedades ópticas, sensoriamento, 
nanocompósito, complexo luminescente.  



  

 
 

ABSTRACT 

 

 

Metallic nanoparticles (NPs) are an important class of nanomaterials that have 
fascinated scientists due to their extraordinary optical properties owing to their surface 
plasmon resonance (SPR). The SPR frequency is strongly dependent of the size, 
shape, interparticle interactions, dielectric properties and local environment of the 
nanoparticle. Therefore, NPs have been recognized in optical sensors application 
mainly due to their high sensitivity and selectivity displayed on devices. Herein, we 
report the growth of a nanocomposite formed by silver nanoparticles (AgNPs) coated 
with europium complex, [Eu(tta)3(H2O)2], onto the surface of silica substrate. For future 
application in fiber optic sensors. Specifically, this work offers the opportunity to study 
the interaction between the SPR of the AgNPs and the fluorescence of the luminescent 
complex and the changes in the optical properties of the material such as metal 
enhanced fluorescence (MEF) or the intensification of the absorption. The proposed 
route of synthesis of the nanocomposite was functional and the results showed the 
existence of the interaction between the complex absorption band and the surface 
plasmon band of the AgNPs. In the UV-Vis spectra, red shifts of the π-π* absorption 
were observed due to electromagnetic interaction between AgNPs and [Eu(tta)3(H2O)2] 
when the complex cover the surface of the NPs in an organized way (J-aggregates). 
In photoluminescence spectra, this interaction quenched the luminescence by 
concentration, that is, by the loss of energy characterized by the J-aggregation on the 
surface of the AgNPs and by the loss of energy for the metal surface due to absorption 
competition between the AgNPs and the europium complex. However, when the 
concentration of the complex is higher, metal enhanced fluorescence was observed 
because the SPR excites the light emitters near the metal, by dipole-dipole 
interactions. Thus, the optical properties of the nanocomposite studied here show that 
this material is an excellent candidate for increasing the sensitivity of the sensors. 
 
Keywords: Metallic nanoparticles, optical properties, fiber-optic sensors, 
nanocomposite, luminescent complex.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma aplicação interessante e importante de nanopartículas (NPs) metálicas é 

o seu uso em sensoriamento óptico devido à sua ressonância plasmônica de 

superfície (SPR), que é a oscilação coletiva dos elétrons de superfície da NP em fase 

com um campo eletromagnético incidente6,8. A frequência dessa oscilação é 

fortemente dependente da forma das NPs, sendo que pequenos desvios na sua 

geometria e/ou no seu tamanho geram mudanças na cor3. Além disso, o índice de 

refração do meio em que as NPs estão inseridas e a distância de partículas vizinhas 

também influenciam no comprimento de onda da absorção plasmônica3. Assim, 

mudanças no espectro de absorção, como na intensidade, posição e largura da 

banda, podem relacionar-se diretamente com a concentração de determinada espécie 

no meio em que estão inseridas, sendo, então, um método rápido e simples de 

detecção em pequenas concentrações7,14,15. 

Prata, ouro e cobre são os principais metais sondados para sensoriamento 

óptico, pois suas SPR possuem frequências na região do visível do espectro 

eletromagnético6,8. Esse sensoriamento pode ser feito pelo monitoramento da banda 

plasmônica por si só, porém, essas NPs podem ter suas superfícies modificadas e/ou 

recobertas com o objetivo de torná-las altamente seletivas para determinada 

substância11,12,13. Ainda, se esse recobrimento for feito com um composto 

fotoluminescente, pode ocorrer uma interação entre a SPR das NPs metálicas e a 

fluorescência do centro luminescente, podendo assim resultar tanto na intensificação 

da absorção plasmônica, melhorando a sensibilidade de um sensor baseado em SPR, 

quanto na modificação das propriedades de um sensor baseado na MEF, termo 

utilizado para a intensificação da fluorescência por uma superfície metálica21,22. 

Um tipo específico de sensor em que essas NPs podem ser aplicadas são os 

sensores de fibras ópticas, FOS. As NPs são crescidas ou imobilizadas na casca da 

fibra e, pela interação do sinal com a SPR, intensificam o sinal transmitido 

aumentando, assim, a sensibilidade do sensor20,21. Neste trabalho, lamínulas de sílica 

foram utilizadas como substrato, devido sua semelhança estrutural com a fibra óptica, 

para construção de um sistema modelo que possa ser aplicado futuramente na fibra, 

e, para SPR, foram utilizadas nanopartículas de prata (AgNPs)16.  
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Embora as AgNPs sejam menos estáveis que as nanopartículas de ouro 

(AuNPs), são uma alternativa de menor custo e podem ser aplicadas em sensores de 

menor tempo de vida, além de suas propriedades ópticas serem tão ou mais 

interessantes que os demais metais. Para o crescimento dessas AgNPs na superfície 

da sílica é necessário a funcionalização do substrato, sendo que o aminosilano de 

nome 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) é comumente utilizado no acoplamento de 

um substrato de sílica e NPs metálicas por causa da forte interação entre o grupo 

amino e o metal26,27. Após a funcionalização, o metal pode ser reduzido na superfície 

do substrato formando um filme metálico nanoparticulado29,30,31. 

O ancoramento de um composto de coordenação luminescente na superfície 

do filme de AgNPs tem o objetivo de, pela interação entre a SPR e a fluorescência, 

pela MEF, aumentar a intensificação do sinal transmitido, construindo um sensor ainda 

mais sensível23. Os complexos β-dicetonatos de európio mostram intensa 

luminescência, ainda mais quando as β-dicetonas apresentam características como 

combinações de substituintes aromáticos e alifáticos64. Sabendo-se disso o 

[Eu(tta)3(H2O)2], tta (tenoiltrifluoracetonato), foi o utilizado neste trabalho. Além de sua 

intensa luminescência, o [Eu(tta)3(H2O)2] possui absorção eletrônica (de 310nm a 

380nm) em região próxima da absorção plasmônica das AgNPs (de 400nm a 670nm), 

características que promovem larga faixa de absorção como consequência da 

interação entre a SPR do metal e a excitação da luminescência do complexo34. 

Para estudo das características e propriedades das amostras sintetizadas, 

substrato de sílica com nanocompósito ancorado na sua superfície (filme de AgNPs e 

o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] recobrindo a superfície das NPs), foram utilizadas as 

seguintes técnicas de caracterização: Difração de Raios X, Espectroscopia 

Vibracional no Infravermelho, Microscopia Eletrônica de Transmissão, Espectroscopia 

de Absorção no Ultravioleta-Visível e Espectroscopia de Fotoluminescência. Assim, 

buscaram-se uma série de informações na tentativa de se relacionar a estrutura com 

as propriedades de cada amostra produzida, visando a sua otimização como material 

potencial na melhoria dos sensores já conhecidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 NANOMATERIAIS 

Um nanomaterial (NM) é um material sólido que possui pelo menos uma de 

suas dimensões espaciais na escala nano, de 1 a 1000nm, abaixo de um tamanho 

crítico1. Assim, as propriedades do material tal qual são conhecidas para tamanhos 

convencionais, um sólido estendido (Bulk), começam a sofrer alterações que são 

diretamente dependentes tanto do tamanho quanto da forma e composição. Este 

tamanho crítico, para um mesmo material, frequentemente é diferente para cada uma 

das suas propriedades e, para uma mesma propriedade, é diferente para materiais 

distintos2.  

A modificação no comportamento quando em escala nanométrica ocorre devido 

a efeitos de tamanho e de superfície, sendo efeitos de tamanho produzidos por efeitos 

quânticos (elétrons e buracos confinados em um “pequeno” espaço - níveis discretos 

de energia), e efeitos de superfície produzidos pelo grande aumento da superfície 

decorrente do menor tamanho do material3. A figura 1 ilustra a evolução da área 

superficial com a diminuição das dimensões de um cubo. 

  

 

Figura 1: Relação superfície/volume de um NM. Evolução da área superficial com a diminuição das 
dimensões de um cubo de lado de 1cm para cubos de lado de 1mm e, então, 1nm.                     

Figura adaptada da referência 3.                                                                                          

 

O primeiro a publicar um artigo científico em que novas propriedades são 

observadas quando o material, no caso o ouro, está finamente dividido em uma 
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dispersão coloidal foi Michael Faraday em 1857. Em seu trabalho sobre as relações 

do ouro com a luz, o pesquisador observou que uma dispersão com finas partículas 

de ouro possuía coloração rubi, avermelhada, roxa, violeta ou azul dependendo da 

aglomeração e também do meio4. Há algum tempo, então, estuda-se sobre esse 

comportamento advindo do tamanho extremamente reduzido e a Nanociência e 

Nanotecnologia têm atraído grande interesse de cientistas e tecnólogos, 

principalmente, devido ao desenvolvimento de novas rotas de síntese, caracterização 

e manipulação dos NMs com controle de forma e tamanho, de composição e estrutura 

da superfície, carga e funcionalidade1. 

Com relação à síntese dos NMs, diversos métodos têm sido desenvolvidos e 

podem ser agrupados em duas principais classes: os métodos físicos (ou bulk down) 

e os métodos químicos (ou bottom up). Os métodos físicos partem de materiais bulk, 

que sofrem quebras sucessivas até o tamanho desejado. Já nos métodos químicos, o 

crescimento se dá átomo a átomo ou molécula a molécula e pode ser interrompido no 

tamanho desejado, com possibilidade ainda da obtenção de nanopartículas (NPs), 

nanotubos, nanofios, nanofilmes, etc5. 

As NPs metálicas são uma classe importante de NMs e um de seus aspectos 

mais interessantes são suas propriedades ópticas e, principalmente, o fato dessas 

propriedades dependerem fortemente do tamanho, da forma e do meio em que essas 

partículas estão6. Esses efeitos são resultado de mudanças na chamada ressonância 

plasmônica de superfície (surface plasmon resonance – SPR)3,6. Quando ondas 

eletromagnéticas se propagam ao longo de uma interface metal/meio dielétrico, cria-

se um campo eletromagnético acoplado de maneira coerente à oscilação coletiva dos 

elétrons da banda de condução. As energias dessas oscilações são quantizadas e os 

respectivos quanta de energia são chamados de plasmon de superfície (surface 

plasmon – SP)6. No caso das NPs, o diâmetro da partícula é muito inferior ao 

comprimento de onda da radiação incidente e, portanto, o campo elétrico induz à 

polarização de cargas onde os elétrons de condução na partícula são deslocados 

relativamente em relação à posição original. A diferença na distribuição de cargas 

origina uma força restauradora (atração de Coulomb) gerando condições de 

ressonância em que a oscilação dos elétrons de condução está em fase com a 

radiação eletromagnética3,6. Na figura 2 tem-se esquematizado a representação da 

oscilação coletiva dos elétrons de superfície de uma nanoesfera frente à aplicação de 

um campo eletromagnético externo. 
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Figura 2: Representação da oscilação plasmônica para uma esfera em resposta à excitação 
eletromagnética, mostrando o deslocamento da nuvem dos elétrons de condução relativa à partícula7. 

Figura adaptada da referência 7. 

 

A frequência dessa oscilação, como já dito anteriormente, é fortemente 

dependente da forma, sendo que pequenos desvios na geometria esférica podem 

ocasionar mudanças impressionantes na cor. NPs alongadas, como elipsoides e 

nanobastões, apresentam duas bandas plasmônicas distintas, referentes as 

oscilações transversais e longitudinais6,8. A figura 3 ilustra estas mudanças na 

absorção plasmônica dependendo do tamanho, forma ou material das NPs. 

 

 

Figura 3: Representação de I) de nanoesferas de ouro II) de nanobastões de ouro III) e de 
nanoprismas de prata. Ilustração da variação das cores (comprimento de onda) das dispersões em 

função do IV) aumento do diâmetro das nanoestruturas, V) aumento da relação comprimento/largura 
dos nanobastões e VI) aumento no tamanho lateral dos prismas6.                                                        

Figura adaptada da referência 6. 

 

(III) 

(I) 

(II) 

(IV) 

(V) 

(VI) 
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O índice de refração do meio e a distância média entre NPs vizinhas também 

influenciam o espectro de absorção. Quando as NPs estão suficientemente próximas, 

formando um filme, por exemplo, surgem interações dipolo-dipolo entre elas e as suas 

respostas ópticas, então, diferenciam-se das encontradas para partículas isoladas6,8. 

A figura 4 ilustra espectros de absorção de NPs coloidais de ouro, onde o comprimento 

de onda de absorção varia em função do tamanho das NPs e dos índices de refração 

do meio em que as NPs se encontram. 

 

 

Figura 4: Ilustração de espectros ópticos demonstrando fatores que afetam a frequência de oscilação 
da banda plasmônica, A) diâmetro das NPs de ouro e B) o índice de refração do meio em que as NPs 

se encontram3.                                                                                                                                  
Figura adaptada da referência 3. 

 

Outro ponto importante de ser observado, ainda, é o fato de apenas prata, ouro, 

cobre e metais alcalinos apresentarem o comprimento de onda da absorção 

plasmônica na região do visível do espectro eletromagnético, o que está relacionado 

com a configuração eletrônica destes metais, que possuem apenas um elétron no 

nível mais energético e todos os níveis internos totalmente preenchidos6,8. A figura 5 

indica o posicionamento destes metais na tabela periódica e também sua configuração 

eletrônica. 

A SPR em NPs metálicas gera várias possibilidades de aplicação como, por 

exemplo a construção e otimização no funcionamento de sensores e biosensores, 

visto que as mudanças na banda de absorção (intensidade, posição e largura) 

permitirão análises detalhadas em relação ao ambiente químico, sendo que as 

alterações podem estar diretamente relacionadas às concentrações de determinada 
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espécie7. Outra aplicação extremamente interessante das NPs metálicas é o efeito 

SERS (surface enhanced raman scattering) que está relacionado à espectroscopia 

Raman, técnica que mede a quantidade de luz espalhada inelasticamente pela 

amostra e é pouco sensível quando comparada à absorção no infravermelho ou à 

fluorescência. No entanto, quando a espécie química a ser analisada está próxima ou 

adsorvida sobre uma superfície metálica rugosa nanoparticulada, o sinal é 

intensificado devido aumento do número de espalhadores. As superfícies metálicas 

nanoestruturadas de Ag, Au e Cu, que possuem a SPR na região do visível do 

espectro eletromagnético, região que coincide com comprimentos de onda dos lasers 

disponíveis nos espectrômetros Raman (geralmente, lasers emitindo no vermelho e 

no verde), apresentam a propriedade de intensificar o sinal Raman por fatores da 

ordem de 106 vezes, já tendo registros de intensificações da ordem de 1014 vezes9,10. 

 

 

Figura 5: Posicionamento dos metais alcalinos e dos metais cobre, prata e ouro na tabela periódica e 
suas configurações eletrônicas.                                                                                                       

Fonte: a autora (2017). 

 

Além dessas aplicações, existe um crescente interesse na interação de NPs 

metálicas com centros luminescentes, pois as propriedades espectrais destes 

compostos luminescentes são mudadas dramaticamente quando eles estão próximos 

de uma superfície metálica nanoestruturada. Essas mudanças acontecem por 

influência da SPR e são frequentemente observadas como intensificação da 

fluorescência, aumento da absorção e tempo menor de decaimento radiativo. Esse 
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efeito é chamado de fluorescência intensificada pelo metal (metal enhanced 

fluorescence – MEF) e o que ocorre é que o centro luminescente transfere energia 

não radiativa para o metal, que está em forma de filme não-contínuo, filme de NPs, 

por acoplamento de campo próximo centro luminescente-SPR, e a SPR, por sua vez, 

excita os emissores de luz que estão próximos ao metal, promovendo o aumento nas 

taxas de emissão radiativa11,12,13. 

 

2.2 SENSORIAMENTO – SENSORES ÓPTICOS 

O monitoramento da banda plasmônica de NPs metálicas por si só pode ser 

utilizado como sensoriamento. Wang e Yu, 2013, em seu trabalho de revisão sobre a 

detecção de poluentes químicos em água utilizando como sensor nanopartículas de 

ouro (AuNPs) citam, entre outros exemplos, a detecção de organofosfatos, analitos 

que são importantes para a determinação da qualidade da água14. A SPR de AuNPs, 

com sua superfície quimicamente modificada com compostos que têm alta afinidade 

com os compostos organofosfatos, foi monitorada. Após o analito ser adsorvido na 

superfície dessas NPs, observaram-se deslocamento da banda para menores 

comprimentos de onda (para o azul), demonstrando, assim, um método rápido e capaz 

de detectar esses analitos em concentrações micro14,15. 

Já um tipo de sensor específico em que as NPs metálicas podem ser aplicadas 

são os sensores ópticos de fibras ópticas (Fiber-Optic Sensors – FOS). A fibra é 

composta, geralmente, de um núcleo de sílica, por onde caminham os feixes de luz, e 

possui uma casca, também de sílica, porém com índice de refração menor, fazendo 

com que os sinais fiquem “aprisionados”, por reflexão total, e percorram longas 

distâncias. Os FOS, então, são formados por um cabo de fibra acoplado a um 

amplificador de sinais e funcionam “detectando mudanças que ocorrem no feixe 

transmitido pela fibra devido ao meio que circunda o sensor, sejam estas alterações 

físicas (pressão, temperatura) ou químicas (concentração de um analito)”16,17. 

Dentre esses sensores ópticos existem os baseados em grades inscritas em 

fibras ópticas. Essas grades são gravadas pelo efeito fotorefrativo, que consiste na 

mudança do índice de refração de um material induzida por um feixe de luz incidente 

com variação de intensidade, ou seja, a fibra é exposta a um padrão de interferência 

da luz ultravioleta (UV) emitida por um laser. A luz UV varia o índice de refração do 

núcleo da fibra nas regiões em que a intensidade de luz é maior e como a intensidade 
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da luz UV é espacialmente periódica, é gerada uma variação periódica no índice de 

refração no núcleo da fibra óptica, que é a grade ou rede19. 

Existem dois tipos principais de grade, as grades de Bragg em fibras ópticas 

(Fiber Bragg Grating – FBG) e as grades de período longo em fibras ópticas (Long 

Period Fiber Grating – LPG). Elas são formadas por uma parte sensora e por uma 

parte interrogadora. Um fator externo modifica as propriedades físicas da grade e da 

fibra alterando as características da radiação da luz que é recebida pela parte 

interrogadora. No interior do núcleo da fibra a luz pode seguir diferentes trajetórias 

que são os modos de propagação, dependentes de fatores como índice de refração 

do núcleo e da casca, raio do núcleo e comprimento de onda da radiação incidente19. 

A figura 6 ilustra as grades inscritas em fibras ópticas, as faixas de coloração mais 

clara indicam a região onde o índice de refração do núcleo é diferente, ou seja, indica 

a grade/rede gravada. 

  

 

Figura 6: Esquema de uma grade gravada na fibra óptica.                                                            

Figura adaptada da referência 19. 

 

Esses sensores possuem diversas vantagens como, por exemplo, ampla área 

de aplicação, resposta rápida a mudanças no ambiente, são de fácil fabricação, 

possuem projetos simples do dispositivo, potencial para monitoramento do sinal em 

tempo real, podem ser portáteis e flexíveis e não sofrem interferência de outros 

sinais21. No entanto, eles também possuem desvantagens e uma dessas 

desvantagem é a baixa seletividade desses sensores, eles são sensores globais, ou 

seja, monitoram mudanças que ocorrem no meio e não um único analito. Portanto, 

uma proposta de melhoria desses sensores é a modificação da fibra com NMs, pois 

pode agregar ao sensor tanto sensibilidade quanto seletividade. 
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Então, um sensor de fibra óptica baseado na ressonância plasmônica de NPs 

metálicas pode ser construído com crescimento de NPs de tamanho controlado na 

superfície da sílica. No trabalho de Heidemann e colaboradores, 2015, ancorou-se 

AuNPs em um transdutor LPG para uso como sensor de índice de refração. As AuNPs 

foram imobilizadas na fibra óptica por procedimento químico e possuíam de 2 a 7nm 

de diâmetro. Os autores buscaram a interação entre a banda plasmônica (neste caso 

centralizada em 544nm) e o modo operante da LPG próximo (em cerca de 550nm), 

garantindo assim melhor acoplamento. Este sensor quando comparado com um não 

modificado pela presença das NPs metálicas mostrou-se ser 18 vezes mais sensível 

(para índices de refração próximos a 1,39)20. Vale mencionar aqui que parte desse 

trabalho foi desenvolvido no GQNano-UTFPR, onde vem sendo desenvolvido o 

presente trabalho. A figura 7 ilustra um transdutor LPG com AuNPs ancoradas na 

superfície da fibra. 

 

 

Figura 7: Ilustração da LPG com AuNPs ancoradas na superfície da fibra óptica.                          
Figura adaptada da referência 20. 

 

Este tipo de sensor, baseado em SPR localizada (local surface plasmon 

resonance – LSPR), têm ampla área de aplicação e, além disso, a superfície das NPs 

pode ser modificada tornando-as, por exemplo, altamente seletivas para um 

determinado analito21 e, ainda, com o uso da MEF (recobrindo a NP metálica com um 

composto luminescente), aprimorar as características da técnica como alta 

sensibilidade e simplicidade22.  

A intensificação da fluorescência por uma superfície metálica, a MEF, se dá 

pela interação de uma NP metálica com um composto luminescente, interação entre 

a absorção plasmônica e a fluorescência. A transferência de energia entre elas é 

dominada por interações dipolo-dipolo sendo determinada pela distância que separa 

o metal do centro luminescente. Se estão em torno de 1 a 10nm de distância um do 



25 
 

outro o campo local não radiativo de um dipolo pode excitar o outro, isso é conhecido 

como transferência de energia de ressonância Föster (Föster resonance energy 

transfer – FRET)23. A figura 8 ilustra, em uma NP esférica a dependência da MEF com 

a distância de separação e o raio da esfera. 

 

 

Figura 8: Ilustração da MEF quando a excitação é intensificada (a) e quando a emissão é 
intensificada (b): (a) Se a absorção plasmônica se sobrepõe com a absorção um aumento na 

excitação é possível pela excitação de campo próximo (FRET) ou por espalhamento (Purcell), (b) Se 
a absorção plasmônica se sobrepõe com a emissão um aumento na emissão é possível por FRET ou 

Purcell. Figura adaptada da referência 23. 

 

O FRET é dependente da distância de separação e da sobreposição espectral 

entre a emissão do estado excitado do doador e a absorção do estado fundamental 

do aceitador. Isso pode ocorrer tanto da absorção plasmônica para o fluoróforo quanto 

do fluoróforo para a absorção plasmônica23. Além disso, o plasmon pode intensificar 

a taxa de radiação do fluoróforo pelo efeito Purcell. Se um dipolo radiativo está em 

uma cavidade ressonante, a intensidade de emissão será amplificada quando ele está 

em ressonância e extinguida quando está fora de ressonância. Isso porque a cavidade 
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modifica a densidade local dos estados ópticos (local density of optical states – LDOS). 

A absorção plasmônica aumenta a LDOS e age como uma cavidade ressonante para 

o fluoróforo, podendo absorver a energia transferida ou espalhar resultando em 

supressão ou intensificação da emissão do fluoróforo. Esse efeito é geralmente 

observado quando a distância de separação é maior que 10nm, diferente do que é 

observado para o FRET23.  

Entendendo esses mecanismos e suas implicações o projeto de um sensor 

MEF deve considerar alguns fatores como prever a intensificação do campo 

eletromagnético induzido pelo plasmon, buscar a melhor sobreposição espectral entre 

absorção e espalhamento plasmônico e bandas de absorção e emissão do fluoróforo 

e, ainda, modificar o espaço/distância entre eles23. Alguns estudos têm sido 

desenvolvidos para aplicação destes sensores como, por exemplo, para melhorar o 

nível de detecção em análises de fluorescência em sensoriamento bioquímico e 

diagnósticos médicos22.  

Klantsataya e colaboradores, 2016, em seu trabalho sobre os efeitos da 

rugosidade da superfície na MEF em substratos planares e fibras ópticas, revestiram 

os substratos com filme de prata variando a rugosidade desse filme. Polieletrólitos 

(PE) recobriram o filme de prata através de uma adsorção camada por camada (layer 

by layer - LBL) e, então, um corante orgânico fluorescente foi covalentemente ligado 

na última camada. Os autores observaram um aumento de intensidade da 

fluorescência de 47 vezes quando um substrato de vidro foi recoberto com um filme 

de prata de rugosidade alta, em torno de 8 nm. Na fibra óptica observaram um 

aumento na intensidade de 15 vezes para um filme de prata bastante fino, uma 

camada de partículas22. 

Esse estudo da MEF para amplificar o sinal de um sensor também é feito em 

sistemas baseados em solução. No trabalho de Aslan e colaboradores, 2007, NPs 

núcleo-casca (core-shell) monodispersas, com um núcleo de prata e casca de sílica 

(SiO2), foram preparadas variando a espessura da casca de sílica que foi dopada 

pelos fluoróforos. Fizeram-se uma comparação entre a fluorescência dessas NPs 

(nanobolas) com outras em que o núcleo de prata foi removido (nanobolhas) e 

observaram que a intensidade de emissão das NPs com a MEF foi, aproximadamente, 

20 vezes maior que a das nanobolhas, sem a MEF24.  

Uma possível aplicação para essas NPs de núcleo de prata e casca de sílica 

consiste no trabalho de Pang e colaboradores, 2015. Nele, elas foram utilizadas para 
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sensoriamento de mercúrio (Hg2+) em amostras de água. As NPs Ag@SiO2 foram 

sintetizadas e ácidos nucleicos ricos em tiamina (T) foram imobilizados em sua 

superfície. O composto selecionado para reportar a fluorescência foi o laranja de tiazol 

(thiazole orange – TO). Quando o Hg2+ é fixado pelo ácido nucleico o TO é fixado junto 

e, então, após ser excitado por um laser, emite fluorescência que é intensificada pela 

MEF, pela presença das NPs, sendo que, além da molécula fluorescente, há 

mecanismo de transferência de energia para o centro emissor. O experimento durou 

em torno de 30 minutos e o limite de detecção foi de 0,33nM, mesmo com interferência 

de altas concentrações de outros íons metálicos25. 

Visto que buscou-se para esse trabalho a utilização de um complexo de európio 

como centro luminescente para interação com a ressonância plasmônica de 

nanopartículas de prata, mostra-se mais um exemplo de intensificação da 

luminescência pela MEF, no entanto, no trabalho de Liu e colaboradores, 2010, 

observou-se a intensificação da luminescência do complexo Eu(fod)3 quando na 

presença de um filme de nanopartículas de prata. Nesse trabalho os autores 

buscaram uma separação ótima (para máxima intensificação) entre metal e complexo 

de európio de 7nm e, como separador, utilizaram um filme fino de álcool polivinílico77. 

No trabalho de Tan e Chen, 2012, observa-se uma aplicação da intensificação 

da luminescência de Eu3+ pela presença de NPs de prata. Nesse trabalho os autores 

propõem a detecção de tetraciclina no leite, pois a tetraciclina se coordena facilmente 

ao íon európio o que já intensifica a emissão, porém a presença das nanopartículas 

de prata, passivadas por citrato, intensifica 4 vezes mais o sinal mostrando-se um 

método de alta sensibilidade e seletividade78. 

 

2.3 FUNCIONALIZAÇÃO DO SUBSTRATO DE SÍLICA 

Pensando no crescimento do nanocompósito (NPs metálicas com moléculas 

do fluoróforo recobrindo sua superfície) em uma superfície vítrea, de sílica, entende-

se que há a necessidade de funcionalizar esta superfície. Os agentes de 

funcionalização mais utilizados em materiais baseados em sílica são os aminosilanos 

devido a sua natureza bifuncional26 e um exemplo é o 3-aminopropriltrietoxisilano 

(APTES), comumente utilizado como agente de acoplamento de NPs metálicas por 

causa da forte interação entre o agrupamento amino e o metal27. 
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O APTES pode interagir com a superfície de diversas maneiras como por 

ligação de hidrogênio, atração eletrostática e ligações siloxano. Algumas dessas 

conformações não são interessantes para as próximas etapas, pois são necessários 

grupos NH2 livres na superfície para o crescimento das AgNPs. Outras conformações 

ficam fracamente ligadas na superfície o que também não é o ideal. Ainda, o APTES 

possui três grupos etóxi por molécula que podem polimerizar-se na presença de 

água26. A figura 9 ilustra algumas das conformações possíveis de interação do APTES 

com superfícies de sílica.  

 

Figura 9: Tipos diferentes de interação entre o APTES e superfícies de SiO2: (a) molécula de APTES 
ligada na superfície por ligação covalente com o grupo amino longe da superfície, (b) molécula de 

APTES ligada na superfície por ligação covalente com o grupo amino interagindo com o grupo silanol 
da superfície, e (c-e) moléculas de APTES fazendo ligações fracas com a superfície26.                          

Figura adaptada da referência 26. 

 

A interação do APTES com a superfície de vidro inicia-se pela formação de 

hidroxilas na superfície do substrato de sílica (hidroxilação) e, então, ocorre a hidrólise 

dos grupos etóxi do APTES formando etanol como grupo de saída28. A figura 10 ilustra 

estas etapas de funcionalização. 

 

Figura 10: Hidroxilação da sílica com a solução H2SO4/H2O2 seguida da reação de silanização entre 
o APTES e a superfície hidroxilada gerando uma proposta superfície funcionalizada pelo APTES. 

Figura adaptada da referência 28.  
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O processo de hidrólise do substrato silano conduz a ligação com o APTES por 

meio de ligações siloxano e a quantidade de água, por exemplo, influencia na hidrólise 

inicial do substrato. Grande quantidade de água pode resultar em excesso de 

polimerização e pouca quantidade pode resultar na formação de uma camada 

incompleta27. 

Ainda, devido sua natureza bifuncional, o APTES pode formar a dipolar iônica 

(separação de grupos positivos e negativos na molécula) em solução e na superfície 

do filme resultando na formação de várias camadas e em aglomeração e 

desorganização dessas camadas, isso sendo influenciado pelo tempo de reação27. 

Como já dito, a conformação das camadas depositadas podem afetar a estabilidade 

e eficácia das etapas seguintes dependendo da aplicação desejada, como o 

aprisionamento do cátion metálico e posterior redução e crescimento das NPs. 

Portanto, precisa-se otimizar as condições de silanização como o tipo de solvente, 

quantidade de água presente, concentração do APTES, temperatura, tempo de 

reação e condições de secagem/cura26. 

Quanto ao solvente, ele influencia fortemente na densidade e conformação da 

camada de APTES ligada covalentemente à superfície. A água facilita a formação 

dipolar iônica então, utilizam-se solventes apróticos afim de se produzir uma camada 

de deposição mais uniforme, como a mostrada na figura 10 em que o grupo amino 

está para o lado de “fora”, livres para as etapas seguintes28. Ainda, com a presença 

de água no sistema os grupos etóxi são hidrolizados podendo desencadear 

polimerização horizontal e na vertical podem ser formadas multicamadas devido 

interações entre moléculas de APTES com a superfície já funcionalizada28. A figura 

11 ilustra de maneira simplificada a polimerização horizontal e a formação de 

multicamadas. 

O próprio APTES é higroscópico e, então, mesmo utilizando solventes anidros 

sempre haverá certa quantidade de água adsorvida. Por isso, o processo de secagem 

também influencia na funcionalização. Secagem ao ar forma uma ou duas ligações 

siloxano, já a cura em forno forma três ligações siloxano além de remover solvente 

em excesso28. Outro ponto que deve ser observado é o tempo de reação, maior tempo 

resulta em uma maior densidade de APTES na superfície, maior aglomeração. Além 

disso, a concentração do APTES em solventes como tolueno anidro também deve ser 

considerada para uma deposição de uma camada com maior quantidade de grupos 

amino na superfície, menor aglomeração28. Alguns trabalhos indicam solução de 2% 
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em volume (APTES/Tolueno anidro) como a concentração ótima de funcionalização, 

no entanto, depende muito do sistema em estudo como um todo28.  

 

 

Figura 11: Polimerização horizontal, ligações siloxano entre APTES vizinhos, e formação de 
multicamadas por interações de APTES com a superfície já funcionalizada.                                   

Figura adaptada da referência 26. 

 

2.4 CRESCIMENTO DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

Muitos métodos foram desenvolvidos para a síntese de NPs metálicas, 

incluindo a redução química, o método poliol e o processo radiolítico. Entre estes, o 

método da redução química se destaca por produzir NPs sem agregação, dispersão 

de tamanhos pequena, alto rendimento e baixo custo de preparação29. Este, para a 

produção de nanopartículas de prata (AgNPs) envolve redução de nitrato de prata 

(AgNO3) e essa redução em solução aquosa utilizando-se tetrahidridoborato de sódio 

(NaBH4), um forte agente redutor, é ilustrada na equação 1, a seguir. 

 

Ag+ + BH4
- + 3H2O  Ag0 + B(OH)3 + 3,5H2 (referência 29)                                       (1) 

Ag+ + e-  Ag0                                                                    E0
 = +0,800V 

BH4
- + 3H2O  B(OH)3 + 7H+ + 8e-                        E0 = +0,481V 
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O tamanho das partículas formadas é dependente da concentração inicial de 

AgNO3, da relação entre concentração molar de agente redutor/AgNO3 e da 

concentração da substância estabilizadora, agente passivante, quando em um 

sistema coloidal, para impedir aglomeração e crescimento descontrolado29. Já, a 

formação destas AgNPs imobilizadas em um substrato, como em partículas de sílica, 

pode de maneira eficaz impedir que elas se aglomerem. Nessa formação, as 

partículas metálicas são atraídas pelo grupo amino do funcionalizante aminosilano30. 

A figura 12 ilustra esse crescimento das AgNPs na superfície do substrato de sílica 

funcionalizado com APTES. 

 

Figura 12: Ilustração de crescimento de NPs em um substrato de sílica funcionalizado com APTES. 

Fonte: a autora (2017). 

 

O par de elétrons livres no grupo –NH2 do APTES é o responsável por 

aprisionar os cátions metálicos e após a redução ocorre a formação de “ilhas” (sítios 

de crescimento) e, então, o crescimento das NPs na superfície31. A figura 13 ilustra 

estas etapas de crescimento das NPs metálicas na superfície do substrato de sílica. 

 

 

Figura 13: Ilustração das etapas de crescimento das NPs metálicas na superfície do substrato de 
sílica. Em (a) tem-se a coordenação do cátion Ag+ pelo par de elétrons livres do nitrogênio do grupo 
NH2 do APTES, em (b) tem-se a redução do cátion Ag+ a Ag0 e formação das “ilhas”, em (c) tem-se 

as “ilhas” na superfície e em (d) tem-se as AgNPs formadas na superfície do substrato.                
Fonte: a autora (2017). 

 

No trabalho de Oldenburg e colaboradores, 1998, intitulado “Nanoengenharia 

de Ressonâncias Ópticas”, os autores sintetizaram NPs núcleo-casca com o núcleo 
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constituído de esferas de sílica e a casca de AuNPs, utilizando o APTES como 

funcionalizante. Fizeram um estudo variando a relação diâmetro do núcleo/espessura 

da casca observando que o comprimento de onda de absorção dessas NPs varia 

centenas de nanômetros, de 520 a 800nm, com o aumento dessa relação. Esse 

resultado indica que o comprimento de onda de absorção plasmônica pode ser 

controlado e que NPs podem ser projetadas para a formação de materiais com 

funcionalidades ópticas únicas32. 

 

2.5  ÍONS LANTANÍDEOS E SEUS COMPLEXOS β-DICETONATOS. 

Entre os compostos luminescentes conhecidos, os íons trivalentes de 

lantanídeos (Ln3+) têm sido estudados em diversos campos científicos para diferentes 

aplicações como, por exemplo, para uso em lasers ou como amplificadores ópticos33. 

Esses íons possuem linhas de absorção que são referentes as transições eletrônicas 

da configuração 4f, transições f-f. Estas transições intraconfiguracionais são proibidas 

pela regra de seleção de paridade (de Laporte), no entanto, elas podem ser 

parcialmente permitidas como transições eletrônicas de dipolo quando misturadas 

com configurações de paridade oposta, como a 4fn-1 5d1, e algumas transições f-f são 

permitidas como transições de dipolo magnético33. A figura 14 localiza os lantanídeos 

na tabela periódica e mostra a configuração eletrônica do íon Eu3+. 

 

Figura 14: Localização dos lantanídeos na tabela periódica com destaque para o elemento Európio, 
sua configuração eletrônica e a configuração eletrônica de seu íon trivalente Eu3+.                              

Fonte: a autora (2017). 
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Ao distribuir os elétrons 4f, a ocorrência de níveis de energia diferentes 

pertencentes a mesma configuração é resultado de várias interações como as 

interações coulômbicas, que representam as repulsões elétron-elétron, são as 

maiores e rendem termos com separações da ordem de 104cm-1. Cada um de seus 

termos se dividem em níveis J (níveis de íons livres descritos por (2S+1)LJ, em que 2S+1 

representa a multiplicidade total de spin, L o momento angular orbital total e J o 

momento angular total dos elétrons f) pelo acoplamento spin-órbita da ordem de 

103cm-1 para lantanídeos devido seu núcleo pesado. Quando os íons Ln3+ estão 

coordenados a uma matriz, cristalina ou ligantes orgânicos, os níveis individuais J se 

dividem, com separações da ordem de 102cm-1, formando o campo cristalino33. A 

figura 15 ilustra as interações que levam aos diferentes níveis de energia eletrônica 

para a configuração [Xe] 4f6 5d0 do íon Eu3+. 

 

 

Figura 15: Ilustração de diferentes níveis de energia pertencentes a mesma configuração eletrônica e 
as interações responsáveis pelas divisões, utilizando o íon Eu3+ (seis elétrons nos orbitais 4f).     

Figura adaptada da referência 33. 

 

A luminescência é resultado da competição entre caminhos radiativos e não-

radiativos na relaxação das espécies eletronicamente excitadas. Nas transições 

radiativas, para íons lantanídeos livres apenas transições de dipolo magnético são 

permitidas e um exemplo é a linha de emissão 5D0
7F1 do Eu3+. Já, em um ambiente 
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de coordenação transições de dipolo elétrico são induzidas pelo ligante e a maior parte 

das linhas de emissão e de absorção são referentes às transições de dipolo elétrico e 

algumas são referentes a mistura de transições de dipolo magnético e de dipolo 

elétrico. As intensidades de algumas dessas transições de dipolo elétrico são bastante 

sensíveis ao ambiente de coordenação, dependem do campo ligante para serem 

intensas ou desaparecerem. A linha de emissão 5D0
7F2 do Eu3+ é um exemplo de 

transição hipersensível33. Além dos decaimentos radiativos também ocorrem os não-

radiativos, a energia de excitação eletrônica pode ser dissipada por vibrações da 

matriz circundante33. A figura 16 ilustra essas transições eletrônicas radiativas e não-

radiativas dos íons lantanídeos. 

 

 

Figura 16: Transições eletrônicas dos íons Ln3+ entre o estado fundamental, estado luminescente 
mais baixo, e estado excitado mais alto.                                                                                           

Figura adaptada da referência 33. 

 

Os elétrons do nível 4f semipreenchidos são blindados pelos níveis internos 

totalmente preenchidos 5s2 e 5p6 e, por isso, os ligantes da primeira e segunda esfera 

de coordenação perturbam de maneira bastante limitada a configuração eletrônica dos 

íons trivalentes de lantanídeos. Devido essa blindagem, íons lantanídeos possuem 

transições radiativas de um tempo de vida longo, da ordem de 6 milissegundos, e uma 

banda de emissão estreita33,64. No entanto, quando sozinhos, possuem poucas e 

fracas bandas de absorção, pois a absortividade molar da maioria das transições do 

espectro de absorção de Ln3+ é menor que 10 L mol-1 cm-1, ou seja, apenas uma 

pequena quantidade da radiação pode ser absorvida pela excitação direta nos níveis 

4f. Porém, essa fraca absorção de luz pode ser superada pelo chamado “efeito 
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antena”. Certos ligantes orgânicos, cromóforos, que absorvem luz na região do UV ou 

do visível, quando formam um complexo contendo lantanídeo como centro metálico, 

podem absorver luz e, assim, transferir energia para o íon lantanídeo, excitando-o. A 

condição necessária para eficiente absorção de energia, bem como para garantir o 

balanço energético no processo de transferência e retro-transferência de fótons 

depende das posições relativas dos níveis de energia do tripleto do ligante, assim 

como dos estados excitados do íon emissor33,64. 

Ao irradiar o complexo com luz UV os fótons são excitados para um nível 

vibracional do estado excitado singleto. O estado excitado singleto pode ser 

desativado para o estado fundamental radiativamente ou de maneira não-radiativa, 

pelo cruzamento entre sistemas, do estado singleto para o estado tripleto. O estado 

tripleto, por sua vez, pode ser desativado radiativamente para o estado fundamental 

singleto pela transição proibida, com mudança no número quântico de spin 

(fosforescência). Alternativamente, pode ocorrer transição não-radiativa do estado 

tripleto para um estado excitado do íon lantanídeo. Após essa excitação indireta por 

transferência de energia intramolecular, o íon lantanídeo pode sofrer uma transição 

radiativa para um estado 4f inferior por meio de fotoluminescência ou pode ser 

desativado por transição não-radiativa64.  

Para que seja possível popular o estado excitado do íon lantanídeo é 

necessário que o estado tripleto de menor energia do complexo seja de maior energia 

que a do estado excitado do íon lantanídeo. Um tipo específico de ligantes orgânicos 

cromóforos que possui potencial para ser usado como antena são as β-dicetonas e 

muitos complexos β-dicetonatos de európio (III) mostram intensa luminescência. 

Ainda, combinações de substituintes aromáticos e alifáticos nas β-dicetonas, como no 

caso do tenoiltrifluoracetonato (tta), intensificam a luminescência dos complexos de 

európio, pois melhora a eficiência da transferência de energia do ligante para o metal 

pelo aumento da anisotropia envolta do íon trivalente de európio64. Na figura 17, em 

sequência, é ilustrado o “efeito antena” para o complexo luminescente 

[Eu(tta)3(H2O)2]. Mostra-se seu diagrama de energia, com estados singletos e tripleto 

do ligante tta, indicando os processos de transferência de energia intramolecular para 

o estado excitado do íon európio, Eu3+. 
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Figura 17: Diagrama de energia ilustrando a transferência de energia entre o ligante tta e o íon Eu3+. 
Sendo que o processo de transferência de energia é dominado pela transferência pelo estado tripleto. 

Figura adaptada da referência 58. 

 

A emissão de fótons provenientes de transições entre estados singletos, não 

envolvendo uma mudança no número quântico de spin do elétron, são transições 

permitidas, com alta probabilidade de ocorrer, de tempos de vida extremamente 

curtos, da ordem de 10-9 a 10-6s, e são emitidas com um deslocamento entre 50 e 

150nm maiores que o comprimento de onda de excitação. Já, a emissão de fótons de 

um estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto, fosforescência, 

envolvem transições de elétrons proibidas, com mudança no número quântico de spin. 

Este tipo de transição tem um tempo de vida maior que o da fluorescência, da ordem 

de 10-4 a 10s, porém a probabilidade de ocorrer é de muitas ordens de magnitude 

menor, pois compete com outras transições como conversões internas e externa e 

relaxamento vibracional42,43. 

 

2.6 ANCORAMENTO DO COMPLEXO LUMINESCENTE 

O recobrimento de nanopartículas por complexos luminescentes pode ser 

monitorado empregando-se a técnica de espectroscopia de absorção eletrônica, pois 

a autoagregação pode modificar drasticamente os espectros, como diminuição da 

intensidade de absorção, alargamento, surgimento de bandas, deslocamento de 

bandas e elevação da linha base. Essas mudanças podem ser explicadas pela teoria 
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do Exciton, que é um modelo mecânico-quântico que considera as interações 

eletrostáticas entre os momentos dipolares das unidades monoméricas35. O conceito 

de exciton foi primeiramente introduzido em 1931 por J. Frenkel, que percebeu que a 

excitação eletrônica inicialmente localizada em um átomo particular, sob a influência 

de interações interatômicas, migraria para átomos vizinhos. Este pacote migratório de 

energia de excitação eletrônica ele denominou um exciton65. 

Quando moléculas agregam-se, então, ocorrem interações entre seus 

momentos de dipolo elétrico e quando os vetores de transição eletrônica das 

moléculas no agregado são paralelos têm-se dois tipos possíveis de agregado: o tipo 

H (sanduíche) e o tipo J (cabeça para calda). No agregado-H o ângulo entre a direção 

dos momentos de dipolo e a linha que une os centros moleculares é próximo de 90° 

e a transição permitida produz uma banda de maior energia (deslocamento 

hipsocrômico – para o azul). No agregado-J o ângulo aproxima-se de 0° e a transição 

permitida produz uma banda de menor energia (deslocamento batocrômico – para o 

vermelho). Quando os vetores de momento de transição não são paralelos tem-se 

uma mistura dos dois tipos de agregado e as intensidades das bandas dependem do 

ângulo entre os momentos de transição35. A figura 18 ilustra o diagrama de energia 

do modelo de transições de dipolo em agregados H e J, quando há a interação de 

duas moléculas para a formação de um dímero.  

 

 

Figura 18: Modelo das interações eletrostáticas entre os momentos dipolares dos agregados 
H e J e as propriedades de absorção resultantes. S0 é o estado fundamental, S1 é o estado excitado 

que se divide em dois níveis (S1
+ e S1

-) devido interação entre os dipolos de transição das duas 
moléculas. Figura adaptada da referência 36. 
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No agregado-H, transições do estado fundamental para o nível excitado S1
- são 

proibidas enquanto transições do estado fundamental para o estado excitado S1
+ são 

permitidas, deslocando a banda de absorção para o azul. No agregado-J, transições 

do estado fundamental para o estado excitado S1
- são permitidas e transições do 

estado fundamental para o estado excitado S1
+ são proibidas, deslocando a banda de 

absorção para o vermelho36. 

No trabalho de Sun e colaboradores, 2005, a superfície de AgNPs foi recoberta 

com o complexo de Eu3+, [Eu(tta)3(H2O)2], formando uma agregação J na superfície 

das NPs. Os autores buscaram a interação eletromagnética entre o núcleo metálico 

(nanopartículas esféricas de prata) e o complexo de európio devido fato de que a 

frequência de absorção do complexo (banda de absorção da transição π-π* do ligante 

tta entre 310nm e 380nm) é próxima da SPR das AgNPs (NPs de tamanho médio de 

21,5nm – banda plasmônica em 401,3nm)34. Observou-se, após o recobrimento, que 

a absorção plasmônica foi deslocada de 401,3nm para 422,4nm e a absorção do tta 

teve um deslocamento de 18,2nm para a região do vermelho do espectro 

eletromagnético, de 343,8nm (solução do complexo) para 362,0nm (quando as 

moléculas do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] recobrem a superfície das AgNPs). Sendo 

que esse deslocamento para o vermelho confirma que o complexo é adsorvido na 

superfície da NP metálica34. A figura 19 mostra a estrutura do [Eu(tta)3(H2O)2] e ilustra 

o recobrimento da AgNP com a formação de agregado-J. 

 

 

Figura 19: Em (a) tem-se a estrutura do complexo de Eu3+, [Eu(tta)3(H2O)2] e em (b) tem-se o 
recobrimento da AgNP com o complexo e formação de agregado-J na superfície.                                 

Figura adaptada da referência 34.  
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Além da formação de agregado-J, no trabalho de Sun e colaboradores, 

observaram-se espectros de excitação e de emissão da solução do [Eu(tta)3(H2O)2] e 

de AgNPs recobertas com o complexo. Houve um aumento na intensidade no 

espectro de excitação com a presença da superfície metálica, pois a excitação é 

influenciada pela MEF, ou seja, pela sobreposição da banda de absorção plasmônica 

e banda de absorção do complexo. No espectro de emissão, observaram-se as 

transições típicas do íon Eu3+ em 581nm, 592nm e 613nm, referentes as transições 

5D0
7F0-2. Na linha em 613nm houve uma fraca supressão da luminescência e isso 

ocorre, segundo os autores, pela presença da superfície metálica, absorvendo e 

espalhando o exciton pelo metal e o par de exciton do fluoróforo. Esse efeito de 

extinção da luminescência é fortemente influenciado pela distância entre fluoróforo e 

a superfície metálica, sendo que quanto mais próximos maior é a supressão. Nesse 

caso de ancoramento na superfície metálica a distância é próxima de zero e, portanto, 

a intensidade de emissão tenderia a zero, o que seria observado se o recobrimento 

ocorresse no metal de tamanho extenso, bulk. No entanto, no recobrimento de NPs, 

isso não ocorre, pois há baixa transferência de energia entre [Eu(tta)3(H2O)2] e a AgNP 

e, também, devido excitação de campo próximo pela SPR34. 

Um sistema parecido é relatado no trabalho de Wu e colaboradores, 2007, em 

que AgNPs foram recobertas com o complexo [Eu(tta)3(Bipy)], em que Bipy é a 2,2-

bipiridina. No entanto, para evitar a supressão da fluorescência pela concentração do 

complexo na superfície da NP e formação de agregado-J, além de ancorar o complexo 

de Eu3+ fez-se, também, a deposição intercalada de complexo de Tb3+, [Tb(tta)3(Bipy)], 

diminuindo assim a condensação J-agregada na superfície da NP metálica. Neste 

trabalho, foi observado um deslocamento para o vermelho da banda de absorção 

referente a transição π-π* do ligante tta de apenas 5nm, menor que o observado no 

trabalho de Sun et al, 2005, que foi de 18,2nm, o que indica uma menor condensação 

de agregados-J. E, nos espectros de excitação e emissão do nanocompósito, foram 

observadas intensificação tanto da excitação quanto da emissão na linha de 613nm 

quando comparadas com excitação e emissão apenas do complexo, indicando 

aumento da luminescência pela presença da superfície metálica37. A figura 20 ilustra 

o nanocompósito sintetizado no trabalho de Wu et al, 2007. 
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Figura 20: Ilustração da estrutura da estrutura do nanocompósito formado em que se 
recobriu as AgNPs intercalando-se complexo de Eu3+ com complexo de Tb3+ e estrutura do ligante 

Bipy e do ligante DBM utilizado como substituinte do ligante tta.                                                                                         
Figura adaptada da referência 37. 

 

 

Neste mesmo trabalho Wu e colaboradores identificaram que a intensificação 

da emissão é possível quando o complexo contendo o lantanídeo interage com o 

metal. Para isso, foram observados espectros de excitação e emissão do complexo 

[Eu(DBM)3(Bipy)], sendo o ligante DBM o dibenzoilmetano, que não possui átomos de 

enxofre em sua estrutura, não possuindo portanto uma interação de dipolo elétrico 

com a prata. Nesses espectros de emissão, observaram que a intensidade da 

fluorescência teve um decréscimo superior a 80%, supressão da luminescência pela 

presença do metal37. 

O ancoramento, então, de moléculas do complexo luminescente 

[Eu(tta)3(H2O)2] na superfície de nanopartículas de prata resulta tanto em mudanças 

nas características de fotoluminescência do complexo quanto na absorção plasmônica 

da NP metálica. Com isso, entende-se que o crescimento desse nanocompósito, de 

moléculas de [Eu(tta)3(H2O)2] recobrindo a superfície de AgNPs, na superfície de um 

sensor de fibra óptica, pode resultar em melhorias para esse sensor, como por 

exemplo, em um aumento de sua sensibilidade, sendo esse sensor baseado tanto na 

fluorescência quanto na SPR. Tendo em vista a aplicação em sensoriamento óptico, 

faz-se o crescimento desse nanocompósito em uma superfície de sílica (estrutura 

semelhante à da fibra óptica). 

Visto isso até o presente momento, fica clara a ideia de que o desenvolvimento 

de novos materiais que possam aprimorar características de sensores, como no caso 

deste trabalho, são de imenso interesse tanto científico quanto tecnológico.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste trabalho está inserido na linha de pesquisa do Grupo de 

Química de Nanomateriais (GQNano) do Departamento Acadêmico de Química e 

Biologia (DAQBi) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no qual 

se busca preparar e caracterizar novos materiais em escala nanométrica com foco em 

novas propriedades ópticas para aplicar em dispositivos e em sensores de fibra óptica. 

Assim, tem-se que o objetivo geral deste trabalho está centrado no crescimento de 

AgNPs em substrato de sílica e no ancoramento de um complexo de európio ao 

sistema, buscando intensificar as propriedades ópticas do material para aplicar como 

sistema modelo na deposição em superfície de fibra óptica e caracterizá-lo para 

análise de seu comportamento.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcançar o objetivo principal de crescimento de filme do nanocompósito 

na superfície do substrato de sílica e sua caracterização, realizaram-se as seguintes 

propostas: 

1. Funcionalizar a superfície dos slides de sílica com o aminosilano APTES. 

2. Crescer/depositar AgNPs na superfície do substrato. 

3. Ancorar o complexo luminescente de európio, [Eu(tta)3(H2O)2] nas AgNPs. 

4. Caracterizar amostras em diversas etapas.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 REAGENTES 

Os reagentes utilizados para limpeza dos substratos de sílica foram: detergente 

comum, detergente neutro - extran (Neon), e ácido nítrico (Chemis). No preparo da 

superfície foi utilizada acetona (Vetec) e uma mistura de ácido sulfúrico (Neon) e 

peróxido de hidrogênio (Neon). Na funcionalização do substrato foi utilizado o 3-

aminopropiltrietoxisilano (Sigma Aldrich) e, como solvente e para lavagem, tolueno 

(Dinâmica). Como precursor de prata utilizou-se nitrato de prata (Alphatec). O 

complexo [Eu(tta)3(H2O)2] foi sintetizado pelo Laboratório de Síntese de Compostos 

Orgânicos e Luminescentes (LSinCOL) através do procedimento já conhecido da 

literatura descrito por Melby e colaboradores em 196453. Sua solução foi preparada 

com etanol (Neon) como solvente. A água utilizada na lavagem e no preparo de 

soluções passou por resina trocadora de íons de alto rendimento, deionizador (Casa 

Labor). Todas as soluções e suas condições são especificadas na descrição dos 

procedimentos. 

 

4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

As condições experimentais foram otimizadas de acordo com a fundamentação 

teórica e com trabalhos anteriores do grupo de pesquisa16,54. 

 

Limpeza das lamínulas 

 Como substratos foram utilizadas lamínulas de sílica com tamanho aproximado 

de 24x50mm e espessura de 0,13-0,16mm (Kasvi – Cover Glass, K5-2450). O 

processo de limpeza iniciou-se com uma lavagem simples, com auxílio de uma 

esponja e detergente comum, e enxague com água deionizada. Em seguida, as 

lamínulas foram lavadas com detergente neutro a quente (entre 90°C-100°C – até 

fervura), sob leve agitação, durante um período de duas horas. Após esse período 

enxaguou-se com água deionizada e deixou-se em solução de ácido nítrico, oxidante 

para remoção de metais da superfície da lamínula, de concentração de 0,2mol L-1, a 

quente (aproximadamente 95°C, até fervura), sob leve agitação, por um período 
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também de duas horas. As lamínulas então foram armazenadas em solução de ácido 

nítrico 0,2mol L-1 (em temperatura ambiente), em frasco fechado, até a próxima etapa. 

 

Preparo da Superfície dos Substratos 

Antes de utilizadas, as lamínulas (que foram armazenadas em solução de ácido 

nítrico) foram enxaguadas com água deionizada, lavadas com acetona PA e secas 

em ar quente. Posteriormente, foram mergulhadas em solução de ácido 

sulfúrico/peróxido de hidrogênio, na proporção de 2:1 em volume, por um período de 

30 minutos, para formação de grupo silanol (Si-OH) na superfície, hidroxilação do 

substrato. Após esse procedimento as lamínulas foram lavadas com água deionizada 

e acondicionadas em mufla por um período de vinte quatro horas na temperatura de 

250°C (menor que a temperatura de amolecimento do vidro não comprometendo sua 

estrutura) para tratamento térmico, retirada de água adsorvida na superfície evitando 

o comprometimento da funcionalização da superfície do substrato. Após, são 

colocadas em dessecador para resfriar e, imediatamente, serem utilizadas. A figura 

21 ilustra estas etapas. 

 

Figura 21: Etapa de Hidroxilação (ataque da superfície com solução de H2SO4/H2O2 2:1 v/v e 
tratamento térmico).                                                                                                                            

Fonte: a autora (2017). 

 

Funcionalização 

As soluções de funcionalização com APTES foram preparadas imediatamente 

antes do uso, utilizando-se como solvente tolueno (teor = 99,70%; água = 0,04%; 

benzeno = 0,01%). Foram utilizados 25mL de solução em um béquer de 25mL, sendo 

o suficiente para mergulhar aproximadamente 2/3 da lamínula na solução. Foram 

preparadas soluções de concentração de 2%, 5% e 12%, essas soluções são 

aquecidas a uma temperatura de, aproximadamente, 50°C, em banho-maria de 

silicone, permanecendo nessa temperatura durante todo o tempo em que as lamínulas 

estão mergulhadas na solução, um período de três horas. Posteriormente, foram 

lavadas com tolueno para retirada do excesso de APTES e foram colocadas em 

estufa, a aproximadamente 110°C, para secar, por um período de 20 minutos e, então, 
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colocadas em dessecador até próxima etapa. A figura 22 ilustra esta etapa de 

funcionalização. 

 

Figura 22: Etapa de funcionalização (Lamínula mergulhada por três horas em APTEStolueno a 50°C). 
Fonte: a autora (2017). 

 

Solução de Prata 

As soluções de AgNO3 em água foram preparadas em três concentrações 

distintas, sendo a de 0,005mol L-1 a de menor concentração, a de 0,05mol L-1 a de 

concentração intermediária e a de 0,5mol L-1 a de maior concentração. Foram 

preparados 25mL de solução e colocados em béquer de 25mL. Essas soluções são 

protegidas da luz, envolvendo o béquer com papel alumínio, para evitar degradação 

e as lamínulas ficaram mergulhadas por um período de três horas nas soluções. A 

figura 23 ilustra esta etapa de aprisionamento do cátion Ag+ pelo grupo amino da 

molécula de APTES. 

 

Figura 23: Lamínulas mergulhadas por um período de três horas na solução aquosa de nitrato de 
prata – aprisionamento do cátion Ag+ pelo grupo –NH2 do APTES.                                                 

Fonte: a autora (2017). 

 

Crescimento das AgNPs 

Após retiradas das soluções de AgNO3 as lamínulas foram lavadas com água 

deionizada e imediatamente mergulhadas em solução de NaBH4 para redução e 
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formação de NPs na superfície do substrato. A solução de NaBH4 foi preparada 

imediatamente antes do uso e colocada em congelador, com sua concentração sendo 

o dobro da concentração da solução de AgNO3. As lamínulas ficaram mergulhadas 

por um período de 5 minutos nessa solução e, então, lavadas em água deionizada e 

armazenadas em dessecador.  

 

Ancoramento do Complexo Luminescente na Superfície da Nanopartícula 

 As soluções do complexo foram preparadas com etanol PA em concentração 

de 0,05mol L-1. Nas lamínulas com AgNPs gotejou-se a cada 15 minutos, recobrindo 

toda a superfície, a solução do complexo (1,5mL) por períodos de uma hora e duas 

horas. Foram preparadas, também, soluções etanólicas do complexo com 

concentração de 0,004mol L-1 e as lamínulas foram imersas nessa solução por 

períodos de uma e duas horas e por um período de 24 horas. Após este tempo as 

amostras foram lavadas com etanol PA e armazenadas. A figura 24 ilustra as NPs da 

superfície da lamínula recobertas com o complexo de európio. 

 

Figura 24: AgNP da superfície da lamínula com moléculas de [Eu(tta)3(H2O)2].                                 
Fonte: a autora (2017).  

 

 

4.3 EQUIPAMENTOS E CARACTERIZAÇÃO 

Difração de Raios X: Os difratogramas de raios X foram obtidos em modo varredura, 

em um equipamento Shimadzu XRD-6000 (GQM-UFPR), com radiação CuKα (λ = 

1,5418Å), operando com voltagem de 40kV, corrente de 40mA, velocidade de 0,2° 

min-1 e acumulação para leitura a cada 10,0 segundos. Foi utilizado um acessório de 

ângulo rasante THA 1101 com θ = 0,1°. As leituras foram feitas diretamente nas 

lamínulas, no intervalo de 2θ de 32° a 42°. 
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Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho: Espectrofotômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier, Varian, modelo 640-IR (DAQBi-UTFPR). 

Foram realizadas medidas em ATR (Attenuated total reflection - reflectância total 

atenuada), marca Pike, modelo Miracle 1. O cristal é de seleneto de zinco (ZnSe). A 

resolução na medida é de 4cm-1 e faixa de leitura de 4000 a 650cm-1 e foram feitos 

256 scans, Essas medidas foram feitas direto na lamínula e, também, foram realizadas 

medidas em pastilha de KBr, em que as amostras foram trituradas e misturadas com 

KBr e secas em estufa. Prepararam-se as pastilhas e as medidas foram realizadas 

em modo transmitância. 

 

Microscopia Eletrônica de Transmissão: As leituras foram feitas em modo de baixa 

resolução, no equipamento JEOL JEM 1200 (CME-UFPR), com voltagem de 110kV. 

Uma parte da lamínula contendo o filme foi triturada e dispersa em acetona. Depois 

de feitas as dispersões, pingou-se uma gota de cada dispersão em grades distintas 

de cobre recobertas com filme de carbono, esperou-se até que o solvente evaporasse 

para fazer as leituras. 

 

Espectroscopia Eletrônica de Absorção na região UV-Vis: As evidências de 

existência da banda plasmônica foram obtidas utilizando o espectrofotômetro 

Shimadzu UV-2450 Scinco S-1100, Cary 50 (DAQBi-UTFPR), de 200 a 900nm, porém 

foram utilizados os resultados obtidos no intervalo de 300 a 700nm, medidos a cada 

0,50nm, em uma razão de 300,00nm/min. As análises foram feitas nas próprias 

lamínulas utilizando como branco uma lamínula limpa.  

 

Espectroscopia de Fotoluminescência (EPL): As medidas de fotoluminescência 

foram realizadas no Instituto de Química Unesp Araraquara. Foi utilizado um 

espectrofotômetro Fluorolog Horiba Jobin Yvon, modelo FL3-222 com fonte de 

excitação de lâmpada de xenônio de 450 W. As medidas foram realizadas em 

temperatura ambiente (298 K) e em temperatura de nitrogênio líquido (77 K). Também 

foram realizadas medidas de tempo de vida, utilizando lâmpada pulsada acoplada ao 

mesmo espectrofotômetro. 
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4.4 DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS 

 As amostras foram nomeadas de acordo com as etapas do procedimento 

experimental em que passaram. A figura 25 ilustra estas etapas do procedimento 

experimental em um fluxograma e a tabela 1 identifica e descreve cada uma das 

amostras obtidas. 

 

 

Figura 25: Fluxograma com as etapas do procedimento experimental.                                          

Fonte: a autora (2017). 

 

Amostras AP% são lamínulas que seguiram o experimento até a etapa de 

funcionalização, foram mergulhadas por três horas nas soluções de APTES e foram 

caracterizadas. O subscrito identifica a concentração da solução em porcentagem (em 

volume). As amostras AP%/Ag[ ] são amostras que após funcionalização foram 

mergulhadas na solução de prata, mergulhadas no agente redutor e, então, 

caracterizadas. Os subscritos do Ag indicam a concentração da solução aquosa de 

nitrato de prata em que as lamínulas foram mergulhadas. As amostras AP%/Ag[ ]/Eut 

são amostras que após o crescimento de NPs na superfície foram gotejadas com a 

solução etanólica (0,05mol L-1) ou imersas em solução etanólica (0,004mol L-1) do 

[Eu(tta)3(H2O)2]. O subscrito do Eu indica a concentração da solução do complexo e 

o período em que estas lamínulas ficaram expostas a solução do complexo até serem 

lavadas com etanol e, então, caracterizadas. As amostras AP%/Eut são amostras que 

não possuem as NPs de prata, a solução do complexo é diretamente gotejada na 

lamínula funcionalizada com APTES 12%. A figura 26 explica a nomenclatura dada as 

amostras. 

Limpeza de 
Lamínulas de 

Vidro

Acetona

(Ar quente) 

H2SO4/H2O2

2:1v/v

30min

Mufla

250°C

24h

APTES

2%, 5% e 12%

3h

AgNO3

5x10-1,2,3mol L-1

3h

NaBH4

0,1mol L-1

5 minutos

[Eu(tta)3(H2O)2]

0,05mol L-1; 
0,004mol L-1

Caracterizações
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Figura 26: Representação para indicação do nome dado às amostras.                                                                                                                                                                       

Fonte: a autora (2017). 

 

Tabela 1: Descrição das amostras obtidas e sua identificação. 

AMOSTRAS APTES 
5% 

APTES 
12% 

AgNO3 
0,005M 

AgNO3 
0,05M 

AgNO3 
0,5M 

[Eu(tta)3(H2O)2] 
0,05M 

[Eu(tta)3(H2O)2] 
0,004M 

[Eu(tta)3(H2O)2] 
Período* 

AP12  X       

AP5/Ag0,005 X  X      

AP5/Ag0,05 X   X     

AP5/Ag0,5 X    X    

AP12/Ag0,005  X X      

AP12/Ag0,05  X  X     

AP12/Ag0,5  X   X    

AP12/Eu0,05;1h  X    X  1h 

AP12/Eu0,05;2h  X    X  2h 

AP12/Ag0,05/Eu0,05;1h  X X   X  1h 

AP12/Ag0,05/Eu0,05;2h  X  X  X  2h 

AP12/Ag0,05/Eu0,05;4h  X  X  X  4h 

AP12/Eu0,004;1h  X     X 1h 

AP12/Eu0,004;2h  X     X 2h 

AP12/Ag0,05/Eu0,004;1h X   X   X 1h 

AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h X   X   X 2h 

AP5/Ag0,05/Eu0,004;24h X   X   X 24h 

*Período em que as amostras ficaram imersas na solução do complexo.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

A primeira evidência que se tem do crescimento das AgNPs na superfície da 

lamínula é o fato dela ficar amarelada imediatamente após ser mergulhada na solução 

do agente redutor, pois a coloração amarela é característica da prata em escala 

nanométrica55. Fotos obtidas de algumas amostras são mostradas na figura 27, além 

da coloração amarela é identificado o aspecto do filme obtido: extremamente fino e, 

na maior parte das amostras, contendo algumas falhas. 

 

 

Figura 27: Fotografias de amostras: em (a) amostra AP5/Ag0,05, em (b) amostra AP12/Ag0,05 e uma 
régua para demonstração de escala de tamanho.                                                                                       

Fonte: a autora (2017). 

 

A técnica de difração de raios X (DRX) consiste na interação dos raios X com 

o material cristalino e o primeiro a formular este fenômeno foi W. L. Bragg, lei de Bragg 

(equação 2: em que n é um número inteiro, λ é o comprimento de onda do feixe 

incidente, d é a distância interplanar e θ é o ângulo de incidência)46. Os planos 

cristalinos são, geralmente, separados entre si por distâncias da mesma ordem de 

grandeza dos comprimentos de onda dos raios X, então, o feixe incidente interage 

com os átomos presentes, originando o fenômeno de difração45,47. 

 

nλ = 2dsenθ                                                         (2) 
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Nos difratogramas, pode-se associar a largura a meia altura do pico (full width 

at half maximum – FWHM) com o tamanho da partícula que o espalhou, lei de Scherrer 

(equação 3: em que β é a FWHM em radianos, λ é o comprimento de onda da radiação 

incidente, ε é o tamanho médio do cristal na direção correspondente ao dado pico de 

Bragg e c é uma constante admensional, fator de forma, que depende do material 

estudado e das condições de medida)46. 

 

𝛃 = 
𝐜𝛌

𝜺𝒄𝒐𝒔𝜽
                                                       (3) 

    

Esta técnica permite, então, além de sondar a existência de material cristalino, 

estimar o tamanho médio dos cristalitos na amostra. No entanto, é preciso lembrar 

que uma partícula cristalina pode ser formada por mais de um plano cristalino, ou seja, 

por mais de um cristalito, formando um policristal48. A figura 28 ilustra essas estruturas 

de um monocristal e de um policristal. 

 

 

Figura 28: Ilustração de um monocristal (apenas um plano cristalino na partícula) e um policristal 
(mais de um plano cristalino na partícula, mais de um cristalito).                                                     

Figura adaptada da referência 16. 

 

No caso do filme de AgNPs, esperam-se picos alargados que é característico 

de partículas de tamanho nanométrico60
. E, ainda, devido natureza das amostras, filme 

fino depositado sobre um substrato vítreo, faz-se com que seja necessário o auxílio 

de um acessório para filmes finos em que o ângulo de incidência é rasante à superfície 

da amostra. Primeiramente, observam-se resultados obtidos para amostras com o 

filme de AgNPs em sua superfície. Na figura 29 tem-se o difratograma da amostra 

funcionalizada com APTES 12% e com o filme de AgNPs, obtido de 2θ igual 33° a 

42°, para observação do pico 100% da prata na fase cúbica de face centrada (plano 
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111), que é encontrado, em aproximadamente, 38,2°, sendo este o pico de maior 

intensidade60. Nesta figura, tem-se o pico centrado em, aproximadamente, 38,3° e a 

largura a meia altura do pico (FWHM) encontrada foi de, aproximadamente, 0,79° que 

equivale a 0,014radianos. 
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Figura 29: Difratograma de raios X de amostra com o filme de AgNPs e a Lorentziana do pico.   

Fonte: a autora (2017). 

 

Utilizando-se a equação 3, lei de Scherrer, tem-se um primeiro indicativo de ε, 

do tamanho médio do cristal na direção correspondente ao dado pico de Bragg, em 

que c é o fator de forma, usualmente 0,9 para cristais esféricos com células unitárias 

cúbicas61, λ é o comprimento de onda da radiação incidente, 1,5418Å, β é a FWHM, 

0,0138radianos, e θ é o ângulo de Bragg do pico, 38,3°. 

 

               𝜺 =
𝒄.𝝀

𝜷𝒄𝒐𝒔𝜽
                                                      (3*)          

ε = 
0,9.1,5418Å

0,014𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠.𝑐𝑜𝑠38,3°
 

ε = 121,90Å ou 12nm 

 

Para essa amostra, então, estima-se que o valor médio do tamanho dos 

cristalitos nas AgNPs é de, aproximadamente, 12nm. É importante ressaltar o fato de 
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que mesmo que as partículas não sejam exatamente esféricas e que NPs de prata 

costumam ter muitos defeitos de crescimento, utilizou-se o fator de forma igual 0,9, 

sendo uma provável fonte de erros nesta estimativa. Além disso, outros fatores de 

arredondamentos e aproximações na equação indicam um grande percentual de erro 

para esse cálculo de tamanho médio das partículas. Ainda assim, a largura à meia 

altura, mesmo não gerando resultados apreciáveis na equação de Scherrer, é um fator 

que confirma a existência de partículas com tamanhos em escala nano. 

Na figura 30 tem-se o difratograma de uma outra amostra com o filme de 

AgNPs, mas com menor concentração do funcionalizante, APTES 5%, a amostra 

AP5Ag0,05. Nesta, o pico foi encontrado em, aproximadamente, 38,1° e a largura a 

meia altura do pico (FWHM) foi de, aproximadamente, 1,04° que equivale a 

0,0180radianos. Para essa amostra estima-se, utilizando-se a lei de Scherrer, que o 

tamanho médio dos cristalitos é de, aproximadamente, 8nm. 
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Figura 30: Difratograma de raios X de amostra com APTES 5% e com o filme de AgNPs e a 
Lorentziana do pico.                                                                                                                         

Fonte: a autora (2017). 

 

Na figura 31 é ilustrado o mesmo pico referente a prata de conformação cúbica 

de face centrada, mas em uma amostra do nanocompósito, com moléculas de 

[Eu(tta)3(H2O)2] ancoradas na superfície do filme de AgNPs, a AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h. 
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Para essa amostra estima-se AgNPs de, aproximadamente, 10nm, sendo um 

indicativo que a etapa de deposição do complexo luminescente não provoca 

mudanças significativas na fase cristalina do nanocompósito.  
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Figura 31: Difratograma de raios X de amostra com o filme de AgNPs e moléculas do complexo 
luminescente ancoradas no filme e a Lorentziana do pico.                                                                                                                         

Fonte: a autora (2017). 

 

Conclui-se com esses resultados que o filme depositado pode ser sim atribuído 

a AgNPs e que quando comparam-se difratogramas de amostras com diferentes 

concentrações de APTES, figuras 29 e 30, nota-se pico mais intenso e de menor 

alargamento para a de maior concentração, figura 29, podendo ser um indicativo de 

crescimento de partículas maiores quando a concentração do funcionalizante é maior. 

Conclui-se, ainda, ao comparar-se figura 29, amostra AP12/Ag0,05, com a figura 31, 

amostra AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h, sem e com o complexo de európio em sua superfície, 

respectivamente, nota-se na última uma menor intensidade do pico que pode ser 

atribuída a presença do composto amorfo recobrindo o filme de AgNPs. Porém, não 

há mudança significativa na FWHM, pois a presença do [Eu(tta)3(H2O)2] não modifica 

a estrutura do filme de AgNPs. 
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5.2 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO 

Os espectros de absorção vibracional no infravermelho (IV) podem trazer 

informações sobre as amostras em relação à funcionalização da superfície de sílica 

com APTES e, também, principalmente, em relação à presença de moléculas do 

complexo luminescente [Eu(tta)3(H2O)2]. No entanto, a natureza sólida da amostra 

dificulta sua análise, uma vez que o filme depositado de funcionalizante, AgNPs e 

complexo luminescente estão presentes em pequena quantidade, a porcentagem de 

sílica é muito maior que a porcentagem de material depositado. Sendo assim, 

optamos por realizar medidas de IV na forma de refletância diretamente na lamínula, 

sem qualquer preparação prévia da amostra. 

Na figura 32 têm-se espectros IV obtidos direto nas lamínulas, modo ATR, de 

lamínula apenas funcionalizada com APTES 12%, espectro em preto (a), de lamínula 

com o filme de AgNPs, espectro em vermelho (b), de lamínula com o complexo e sem 

o filme de prata, espectro em azul (c), e de lamínula com o complexo ancorado no 

filme de AgNPs, espectro em verde (d). Observam-se nestes espectros o domínio de 

sinais relacionados com o substrato de sílica.  

 
Figura 32: Espectros IV obtidos em modo ATR de: a) amostra em que há apenas a presença de 

APTES na superfície da lamínula de sílica, b) amostra com o filme de AgNPs, c) amostra 
funcionalizada com APTES 12% e com moléculas do complexo (sem o filme de AgNPs) e d) amostra 

com moléculas do complexo ancoradas no filme de AgNPs.                                                            
Fonte: a autora (2017).                                          
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A ampla banda de absorção, observada nos espectros a, b e c, encontrada em, 

aproximadamente, 1000cm-1 (entre 900cm-1 e 1100cm-1) é característica de Si-O-Si. 

Nestes espectros, podem ser também observadas formação de bandas, próximas a 

1500cm-1, que são referentes ao NH2 do APTES. Já, nos espectros c e d, observam-

se, principalmente, as mudanças relacionadas com a presença de moléculas do 

complexo luminescente na superfície da amostra. Na tabela 4, são atribuídos os sinais 

das bandas observados nos espectros IV e as atribuições da literatura com suas 

respectivas referências. 

Na figura 33 tem-se espectros IV, em modo ATR, da amostra com o 

nanocompósito, AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h, espectro em verde da figura 32, juntamente 

com o espectro do complexo [Eu(tta)3(H2O)2], comparando-se suas bandas. Nesta 

figura, observam-se bandas que podem ser atribuídos ao ligante tta, como em 

1601cm-1 referente a estiramentos C=O, em 1583cm-1 referente a estiramentos C=C 

e em 1353cm-1 referente ao CF3. As bandas referentes às interações de Eu-O, 

atribuídas em 638,9cm-1 e 579,8cm-1, não foram possíveis de serem observadas uma 

vez que os espectros foram obtidos de 4000cm-1 a 650cm-1.  

 

 

Figura 33: Espectros IV, em modo ATR, de amostra com o nanocompósito, em preto, e do complexo 
[Eu(tta)3(H2O)2], em pó, em vermelho. Visualização das bandas abaixo de 2000cm-1.                                  

Fonte: a autora (2017). 
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Ainda, compreende-se, na figura 33, que não existem alterações aparentes no 

perfil de absorção do complexo e do nanocompósito podendo indicar que não há 

mudança no ambiente químico quando o complexo está ancorado no filme de AgNPs, 

no entanto, mais estudos precisam ser realizados para essa afirmação. 

 

Tabela 2: Atribuições de bandas observados nos espectros IV. 

Bandas 
observadas 

(cm-1) 

Valores da 
Literatura 

(cm-1) 

 
Atribuição 

 
Referências 

800-1200 
910, 930 

3651, 3610, 3560, 
3484, 3430  
3700-3250 

900-1100 
1016 
1125 

3700-3200 

 
Si-O 

 
Si-OH 

[69] Saravanan et al, 2016 
[70] Zhang et al, 2012 
[71] Kim et al, 2009 
[72] Majoul et al, 2015 

1060, 1061 
1000, 1145 

1045 
1130 e 1044 

1160 

Si-O-Si 
Estiramentos 

[71] Kim et al, 2009 
[72] Majoul et al, 2015 
[73] Li et al, 2013 

1540 
1609 

1445-1630 

1578 e 1517 
1460-1610 

1575 e 1485 
1562 e 1484 
3300 e 3290 

N-H (NH2) 
Deformação 

Assimétrica-simétrica 

[70] Zhang et al, 2012 
[71] Kim et al, 2009 
[71] Kim et al, 2009 
[72] Majoul et al, 2015 
[72] Majoul et al, 2015 

1610 
1618 

1600-1660 -NH2 
Estiramentos 

[73] Li et al, 2013 

 
1411 
1410 

1417 e 2949 
1410 
1411 

C-H (Si-CH2) 
Deformação 

[70] Zhang et al, 2012 
[71] Kim et al, 2009 
[72] Majoul et al, 2015 

 
1440 

 
1440 e 1390 

CH3 
Deformação 

Assimétrica-simétrica 

 
[71] Kim et al, 2009 
 

1298, 1300, 1308 
 

1300 
2932 e 2883 

CH2 
Deformação/estiramento 

[71] Kim et al, 2009 
[72] Majoul et al, 2015 

1187, 1080 1195, 1080 e 960 -OCH2CH3 [71] Kim et al, 2009 

3415 3410 N-H e O-H [70] Zhang et al, 2012 

---------- ---------- ---------- ---------- 

1601 
1605 
1610 

 

1604 e 1366 
1614,5 
1614 

C=O 
Estiramento 

[74] Kanazawa et al, 2012 
[34] Sun et al, 2005 
[75] Yao et al, 2015 

1583,1543 
1536, 1540 

1584 e 1542 
1541,8 

C=C 
Estiramento 

[74] Kanazawa et al, 2012 
[34] Sun et al, 2005 

1353, 1359 
1360 

1357,4 
832 e 558 

CF3 [34] Sun et al, 2005 
[75] Yao et al, 2015 

642, 577 638,9 e 579,8 Eu-O [34] Sun et al, 2005 

679 677,6 Fenil [34] Sun et al, 2005 

 

 

Na figura 34 tem-se espectros das amostras do filme de AgNPs, nanocompósito 

e complexo luminescente, AP12/Ag0,05, AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h e [Eu(tta)3(H2O)2], 

respectivamente, obtidos em modo transmitância, para amostras conformadas em 
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pastilhas de KBr, espectros registrados no intervalo de 4000cm-1 a 400cm-1. 

Observam-se bandas referentes às interações de Eu-O em, aproximadamente, 

642cm-1 e 577cm-1, porém, apenas no espectro do complexo, sendo que os sinais 

referentes ao tta não são observados na amostra de nanocompósito. No entanto, 

observa-se a larga banda de absorção entre 3700cm-1 e 3200cm-1 que pode ser 

atribuída a Si-OH e, na mesma região, sinais que podem ser atribuídos a N-H, O-H e 

C-H. Além de, novamente, ser observada a banda próxima a 1000cm-1 atribuída a 

sílica. 

 

Figura 34: Espectros em porcentagem de transmitância para amostras conformadas em pastilha de 
KBr, sendo (a) amostra com o filme de AgNPs, (b) amostra com o nanocompósito e (c) complexo 

[Eu(tta)3(H2O)2]. Em (d) tem-se os três espectros juntos.                                                                                  
Fonte: a autora (2017). 

 

Os resultados obtidos pela técnica de espectroscopia vibracional no 

infravermelho são indicativos de que o filme de AgNPs está sendo recoberto pelo 

complexo luminescente de európio de maneira eficiente e que, aparentemente, esse 

recobrimento não causa alterações no perfil de absorção do [Eu(tta)3(H2O)2], sendo 

um indicativo, novamente, de que não ocorrem mudanças significativas no ambiente 

químico quando o complexo é ancorado no filme de AgNPs.   
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5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) é uma técnica de 

caracterização indispensável quando se trata de materiais em escala nanométrica50. 

Seu funcionamento consiste em incidir na amostra um feixe de elétrons de alta energia 

e na coleta dos elétrons transmitidos precisando, portanto, de amostras finas para um 

bom funcionamento51. Neste trabalho foi utilizada na sondagem da morfologia dos 

materiais e da existência, formato e distribuição de tamanhos das AgNPs. No entanto, 

a natureza da amostra, filme depositado que possui uma espessura muito menor que 

a do substrato, e o preparo, amostras trituradas e dispersas em acetona, podem 

dificultar a análise e a visualização das NPs obtidas.  

Sabendo-se disso, fez-se, primeiramente, um estudo do substrato de sílica, 

antes e após funcionalização com APTES. Na figura 35 são mostradas duas imagens 

de uma lamínula após ser mergulhada por um período de 30 minutos em solução de 

ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio. Nestas imagens da figura 35 notam-se nos 

grãos uma superfície rugosa que pode ser atribuída ao ataque com a solução de 

H2SO4/H2O2 (2:1 v/v). 

Ao comparar-se a figura 35 com a figura 36, em que estão presentes imagens 

de lamínula após a funcionalização com APTES 12%, amostra AP12, atentam-se nesta 

última para a presença de “grumos”, aglomerados de APTES, observados em grãos 

de superfície. Como discutido anteriormente no item 2.3, o APTES pode interagir com 

o substrato de sílica de diversas maneiras como ilustrado na figura 9 e, além disso, 

devido sua natureza bifuncional ele pode aglomerar-se na presença de água e 

desencadear uma polimerização horizontal e vertical, formando multicamadas, 

também ilustrado na figura 11. Essa polimerização/aglomeração é o que, 

provavelmente, está sendo observado nas imagens da figura 36. 

Após esse estudo de superfície, na figura 37, observaram-se amostras 

contendo o filme de AgNPs em sua superfície. Nestas, as regiões de maior contraste, 

maior peso atômico, são atribuídas às AgNPs e as regiões de menor contraste 

atribuídas à sílica e ao funcionalizante. Nesta figura, referente à amostra AP12Ag0,05, 

tem-se grãos de superfície nos quais, em diversas partes, percebe-se a presença de 

partículas esféricas e de partículas maiores, crescendo de maneira parcialmente 

disforme, podendo ser consideradas aglomerações de duas ou mais partículas 

vizinhas.  
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Figura 35: Imagens de MET de lamínula de sílica após ataque com solução de H2SO4/H2O2 (2/1 em 
volume). São mostrados quatro grãos diferentes de uma mesma amostra.                                    

Fonte: a autora (2017). 
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Figura 36: Imagens de MET de amostra AP12, lamínula de sílica após funcionalização com APTES 
12%. São mostrados grãos diferentes de uma mesma amostra.                                                                                                                 

Fonte: a autora (2017). 
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Figura 37: Imagem de MET de amostra AP12Ag0,05, em que há a presença de filme de AgNPs. Na 
imagem observa-se a presença das NPs nos grãos de superfície.                                                  

Fonte: a autora (2017). 

 

Ainda, na figura 38, tem-se imagens dessa mesma amostra, com uma maior 

magnificação, em que se observam o tamanho e forma das NPs presentes. O tamanho 

médio estimado para as AgNPs observadas nestas três imagens, figuras 38 e 39, foi 

de 10,7nm, sendo que a distribuição de tamanhos é grande, de 3nm a 23nm, com 

maior frequência de NPs de, aproximadamente, 10nm. Esses valores observados, de 

partículas de, aproximadamente, 10nm corroboram com os cálculos feitos utilizando 

a lei de Scherrer com os resultados de difração de raios X. Ainda, além da variação 

de tamanhos e formato não totalmente esférico devido aglomeração de partículas 

vizinhas, notam-se que as NPs estão depositadas nos aglomerados que se acredita 

ser do APTES e, também, que estão envoltas pelo funcionalizante. 
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Figura 38: Imagens de MET de amostras com filme de AgNPs. Amostra AP12/Ag0,05. 
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Figura 39: Imagens de MET de amostra AP12Ag0,05 e histograma em que se demonstra o tamanho 
médio das NPs presentes nestas três imagens.                                                                              

Fonte: a autora (2017).  

 

Já, nas figuras 40 e 41, têm-se imagens da mesma amostra, AP12Ag0,05, em 

campo claro e em campo escuro. Em campo claro são imagens obtidas pelo feixe 

transmitido e em campo escuro são imagens obtidas quando se elimina o feixe 

transmitido e seleciona-se o feixe difratado. Dessa maneira amostras cristalinas 

possuem um brilho característico quando orientadas em relação ao feixe. Nestas 

imagens, figuras 40 e 41, o brilho característico coincidente com os pontos de maior 

contraste confirma o caráter cristalino das partículas confirmando assim de se tratar 

do filme de AgNPs crescido na superfície da amostra. 

Nas figuras 42 e 43 são observadas imagens de amostra com o 

nanocompósito, filme de AgNPs com moléculas de [Eu(tta)3(H2O)2] recobrindo sua 

superfície, AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h. Nestas imagens não é possível apontar diferenças 

pela presença do complexo de európio, o que já era esperado pois o equipamento não 

tem a resolução necessária para tal visualização. Além disso, entende-se, novamente, 

que a estrutura original do filme é preservada. Na figura 43 estão presentes imagens 

em campo claro, feitas com o feixe transmitido, e em campo escuro, feitas com o feixe 

difratado.  
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Figura 40: Imagens de MET de amostra com o filme de AgNPs. Em campo claro, em cima, e em 
campo escuro, embaixo.                                                                                                                  
Fonte: a autora (2017). 

 

 



65 
 

 

 

Figura 41: Imagens de MET de amostra com AgNPs. Tem-se imagens em campo claro, feixe 
transmitido, e imagens em campo escuro, feixe difratado.                                                               

Fonte: a autora (2017). 
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Figura 42: Imagens de MET de amostra com o nanocompósito.                                                     

Fonte: a autora (2017). 
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Figura 43: Imagens de MET de amostra contendo o nanocompósito. Em cima tem-se imagem em 
campo claro e embaixo tem-se imagem em campo escuro.                                                                    

Fonte: a autora (2017). 
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5.4 ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO NO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL 

Após observação da estrutura da matriz depositada no substrato de sílica 

analisam-se as propriedades ópticas. A absorção no UV-Vis é utilizada na sondagem 

da existência das NPs pelo monitoramento da banda de absorção plasmônica e, 

também, para estabelecer comparações entre amostras, uma vez que, para um 

sistema coloidal, deslocamentos no máximo de absorção podem estar diretamente 

relacionados com o tamanho médio das partículas. Partículas de menores diâmetros 

têm o seu máximo de absorção deslocado para a região do UV e partículas de maiores 

diâmetros têm seu máximo de absorção deslocado para a região do vermelho do 

espectro eletromagnético. E, além disso, a largura dessa banda pode estar 

relacionada com a dispersão de tamanho das partículas56. 

No entanto, tendo em vista a natureza sólida das amostras, lamínulas de vidro 

com um filme extremamente fino não homogêneo depositado em sua superfície, 

enfatiza-se que os “pontos” analisados podem influenciar nos resultados. E, ainda, por 

se tratar de um filme, entende-se que partículas vizinhas interagem umas com as 

outras, interações dipolo-dipolo, e, então, as respostas ópticas são diferentes das 

encontradas para partículas em dispersão ou isoladas6,8. 

Considerando tais informações, comparou-se o resultado dos efeitos de 

concentração tanto do funcionalizante da superfície de sílica quanto da solução de 

prata. Nas figuras 44 e 45 estão os espectros de absorção em que se observam as 

bandas plasmônicas das amostras contendo AgNPs. Nestes espectros, observam-se 

mudanças ocorridas devido variação da concentração de prata e, também, do 

aumento da concentração do APTES quando da obtenção das amostras. A 

intensidade de absorção aumenta em função do aumento na concentração, como 

esperado, tanto para a concentração do funcionalizante, figura 45, como para a 

concentração da solução de AgNO3, figura 44, sendo um indício do aumento da 

população de NPs. Na figura 45, percebe-se ainda que o perfil da banda da amostra 

AP12/Ag0,5 é diferente dos outros espectros, onde temos uma banda assimétrica com 

relação à forma gaussiana, podendo ser uma indicação da existência de aglomeração 

de partículas ou, ainda, de partículas acima do chamado tamanho crítico das AgNPs. 

Portanto, após observação desses espectros, a amostra escolhida para as demais 

análises foi a AP12/Ag0,05, em vermelho na figura 45, pois possui espectro de maior 

intensidade que mantém a simetria da banda plasmônica. 
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Figura 44: Espectros de absorção de amostras funcionalizadas com APTES 5%, e mergulhadas em 
soluções de concentrações diferentes de AgNO3.                                                                           

Fonte: a autora (2017). 

 

 

Figura 45: Espectros de absorção de amostras que foram funcionalizadas com APTES 12% e foram 
mergulhados em soluções de concentrações diferentes de AgNO3.                                               

Fonte: a autora (2017). 
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A identificação da banda plasmônica é o suficiente para vislumbrar uma das 

características necessárias ao sensoriamento, bem como a possibilidade de adaptar 

a metodologia de deposição do filme em uma superfície de sílica, para deposição em 

fibra óptica. No entanto, o objetivo deste trabalho está direcionado para a 

compreensão da interação da banda plasmônica com o processo de excitação e/ou 

emissão do complexo luminescente de európio a fim de explorar novas propriedades 

ópticas desse sistema híbrido. Conforme indicado pela notação das amostras 

(AP%/Ag[  ]/Eu[  ];t) estas foram estudadas na presença de [Eu(tta)3(H2O)2] em função 

de alterações na concentração do complexo e prata, além do controle do tempo de 

imersão da lâmina na solução do complexo luminescente. Essas amostras 

apresentaram, após imersão na solução do complexo, uma deposição esbranquiçada 

em cima do filme amarelo de AgNPs. 

Na figura 46 evidenciam-se as bandas de absorção das seguintes amostras: 

AP12/Ag0,05, AP12/Ag0,05/Eu0,05;1h e AP12/Eu0,05;1h. Comparam-se espectros, então, do 

filme de nanopartículas de prata, do complexo no substrato funcionalizado e espectro 

obtido para o nanocompósito. No espectro ilustrado em vermelho observa-se a banda 

plasmônica do filme de AgNPs, com máximo de absorção em, aproximadamente, 

430nm e, no espectro em azul, nota-se a banda de absorção atribuída a transição π-

π* do ligante tta, com o máximo de absorção em, aproximadamente, 350nm. No 

espectro em preto, referente à amostra com o filme de prata e moléculas do complexo 

em sua superfície, nota-se a existência de ambas as bandas, da banda plasmônica 

com a banda do ligante tta do complexo, além da existência de um terceiro sinal, na 

conformação de um ombro, na região de maiores comprimentos de onda, 

demonstrando assim a possibilidade de uma interação entre as AgNPs e o complexo.  

Essas mudanças no espectro estão relacionadas com a interação entre as 

absorções quando moléculas do complexo recobrem de maneira organizada a 

superfície das AgNPs, formando um autoagregação, comumente denominada na 

literatura como agregados J e H34,35. Na figura 47, para melhor entendimento, 

demonstra-se a deconvolução das bandas que contribuem para o espectro obtido em 

preto na figura 46, amostra AP12/Ag0,05/Eu0,05;1h. Observam-se nessa figura 47, além 

de um possível deslocamento para maior comprimento de onda de 350nm para 356nm 

da banda de absorção referente a transição π-π* do ligante tta, a existência de um 

terceiro sinal, de maior comprimento de onda, com máximo de absorção em, 

aproximadamente, 474nm.  
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Figura 46: Espectros de absorção de amostras funcionalizadas com APTES 12%. O espectro em 
azul refere-se a amostra com o complexo [Eu(tta)3(H2O)2] ancorado na superfície e o espectro em 
vermelho refere-se a amostra com o filme de AgNPs em sua superfície. Em preto, tem-se espectro 

que se refere a amostra com o filme de AgNPs em sua superfície e moléculas do complexo 
ancoradas na superfície do filme.                                                                                                     

Fonte: a autora (2017).      
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Figura 47: Deconvolução do espectro de amostra com moléculas do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] 

ancoradas no filme de AgNPs. Função (Origin 8): Fit Multi-Peaks (gaussiana).                                                                                                         
Fonte: a autora (2017). 
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Como discutido no item 2.6, quando moléculas agregam-se formando dímeros, 

as interações entre seus momentos de dipolo fazem com que seu estado excitado se 

divida em dois níveis de energia. Na formação de agregados J, por exemplo, a 

transição do estado fundamental para o estado de maior energia é proibida e para o 

estado excitado de menor energia é permitida fazendo, assim, com que ocorram 

mudanças nos espectros como deslocamento para o vermelho ou, ainda, o 

surgimento de bandas de, também, maior comprimento de onda35,36. 

No trabalho de Sun e colaboradores, 2005, também observado no item 2.6, os 

autores estudaram os efeitos da interação entre AgNPs e [Eu(tta)3(H2O)2] em um 

sistema coloidal e também observaram no espectro de absorção a existência de 

ambas as bandas, banda plasmônica das AgNPs e banda do ligante tta do complexo,  

e um deslocamento de, aproximadamente, 18nm (de 344nm para 362nm) da banda 

de transição π-π* do ligante tta e atribuíram a esse deslocamento a formação de 

agregados J das moléculas do complexo na superfície das AgNPs. Na figura 47, 

observa-se que para esse sistema, filme fino depositado sobre uma superfície vítrea, 

esse deslocamento para o vermelho do espectro eletromagnético também existiu, 

porém, um deslocamento menor de, aproximadamente, 6nm, podendo indicar uma 

menor formação de agregados nesse sistema bidimensional. Ainda, na figura 47, foi 

observado um terceiro sinal, também de maior comprimento de onda, que também 

pode ser atribuído a autoagregação das moléculas do complexo e/ou ainda a 

sobreposição espectral referente à absorção plasmônica e a absorção do complexo 

luminescente. 

Além da autoagregação das moléculas do complexo, a sobreposição espectral 

referente à absorção plasmônica e a absorção do complexo luminescente de Eu(III) 

pode resultar em transferência de energia, interações dipolo-dipolo, das AgNPs para 

as moléculas do complexo e das moléculas do complexo para as AgNPs, uma vez 

que o campo local não radiativo de um dipolo pode excitar o outro. Essas interações 

são dependentes da distância de separação entre as AgNPs e as moléculas de 

[Eu(tta)3(H2O)2] e podem converter-se em supressão ou intensificação da emissão do 

complexo, visto que a SPR pode absorver ou espalhar a energia transferida23.  

Após este estudo de interação entre as AgNPs e as moléculas do complexo, 

observaram-se as mudanças obtidas nos espectros em função do aumento do tempo 

de imersão do filme na solução do complexo luminescente. Verificou-se que há 

diminuição na sobreposição entre absorções características do ligante e banda 
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plasmônica no espectro da figura 48, amostra AP12/Ag0,05/Eu0,05;2h. Identificam-se, 

nesta figura, máximos distintos em, aproximadamente, 355nm e 440nm. Entende-se 

com o observado na figura 48, que, possivelmente, existe uma forte dependência da 

formação de agregados J e interação entre o metal o centro luminescente com a 

concentração do complexo, sendo que pode existir, então, uma concentração ótima 

para a autoagregação das moléculas do [Eu(tta)3(H2O)2] no filme de AgNPs. 
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Figura 48: Espectro de intensidade normalizada (de 0 a 1) de amostras funcionalizadas com APTES 
12%, com filme de AgNPs em sua superfície, solução 0,05mol L-1 de AgNO3, e, então, na solução do 

complexo por período de uma hora (em preto) e duas horas (em azul).                                                                                                                     
Fonte: a autora (2017). 

 

Essa distinção entre as duas bandas em função do tempo de imersão é melhor 

observada na figura 49 onde estão presentes os espectros de amostras que ficaram 

imersas na solução do complexo por períodos de uma, duas e quatro horas, 

comparando-se com o espectro de amostra sem o complexo, contendo apenas a 

banda plasmônica das AgNPs. Notam-se duas bandas distintas nos espectros de 

amostras com [Eu(tta)3(H2O)2], porém a presença do complexo pode deslocar e, 

também, intensificar a absorção plasmônica. Essa menor sobreposição pode indicar 

também, menor interação dipolo-dipolo, ou seja, menor transferência de energia entre 

as AgNPs e o complexo.  
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Figura 49: Espectros de absorção mostrando amostras em função do tempo de imersão na solução 
etanólica do [Eu(tta)3(H2O)2]. Em preto tem-se amostra com o filme de AgNPs e, então, após uma 

hora na solução do complexo (vermelho), duas horas (azul) e três horas (verde).                          
Fonte: a autora. 

 

Conclui-se com os resultados obtidos pela espectroscopia de absorção no UV-

Vis, primeiramente, que para a formação do filme de AgNPs na superfície do substrato 

de sílica, tanto as concentrações de APTES quanto as concentrações da solução de 

AgNO3 influenciam no crescimento das NPs, sendo que, para ambas, com maiores 

concentrações tem-se maior crescimento. Segundo, quando o complexo luminescente 

[Eu(tta)3(H2O)2] é ancorado na superfície do filme ocorre uma sobreposição espectral 

entre a absorção plasmônica das NPs e a transição π-π* do ligante tta do complexo 

ocasionando, por interações dipolo-dipolo, transferência de energia entre as espécies 

e, além disso, as moléculas do complexo recobrem a superfície do filme de AgNPs 

formando agregados J, resultando em mudanças nos espectros de absorção como 

deslocamento batocrômico e, ainda, o surgimento de outra banda, também de maior 

comprimento de onda. E, por último, foi observado que se o tempo de imersão na 

solução do complexo luminescente for maior (de uma hora para duas horas), portanto, 

maior concentração do complexo, menor é a sobreposição espectral e, então, menor 

é interação dipolo-dipolo, podendo indicar menor transferência de energia entre as 

espécies.         
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5.5 ESPECTROSCOPIA DE FOTOLUMINESCÊNCIA 

Como observado no item anterior, 5.4, as interações entre as AgNPs e o 

complexo [Eu(tta)3(H2O)2] e a formação de agregados J podem resultar em mudanças 

na excitação e emissão do complexo34,37. Portanto, foram analisados os espectros de 

fotoluminescência (EPL) de amostras AP12/Ag0,05/Eu[ ];t e AP12/Eu[ ];t. Primeiramente, 

na figura 50, está presente o espectro de excitação da amostra AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h 

monitorando a transição 5D0
7F2 do complexo. Cabe aqui destacar que os espectros 

de excitação monitorando as transições 5D0
7FJ (J=0, 1, 3 e 4) não apresentaram 

absorções no intervalo estudado58. 

Nesta figura 50 a banda larga e intensa abaixo de 400nm é atribuída à 

transferência de carga do ligante tta para o metal, o európio57, sendo que bandas que 

são atribuídas às transições intraconfiguracionais f-f a partir do nível 7F0 não foram 

identificadas nesta região, podendo estar encobertas pela banda atribuída à 

transferência de carga do ligante para o metal64. Ainda, nesta figura, são observados 

dois máximos, o mais intenso em, aproximadamente, 330nm (absorção do ligante tta) 

e um de menor intensidade em, aproximadamente, 365nm (absorção 

intraconfiguracional do íon Eu3+). 
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Figura 50: Espectro de excitação de amostra AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h. Com abertura de fendas de 

excitação e emissão de 2nm e 5nm, respectivamente.                                                                                       
Fonte: a autora (2017). 
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Para melhor compreensão dos resultados de EPL e para facilitar a discussão 

serão estudados separadamente dois sistemas: de acordo com a concentração da 

solução do [Eu(tta)3(H2O)2] em que foram imersas. O sistema 1 refere-se a amostras 

que foram imersas em solução 0,004mol L-1 e o sistema 2 refere-se a amostras 

imersas em solução do complexo de concentração 0,05mol L-1. Entende-se que a 

concentração do complexo de európio influencia fortemente na intensificação ou na 

supressão da luminescência76. Vale aqui mencionar que é importante considerar 

outras informações sobre estes mesmos sistemas: a influência da presença do filme 

de AgNPs, para identificar a influência da superfície metálica nanoestruturada na 

fluorescência do [Eu(tta)3(H2O)2] e, como estudado por espectroscopia de absorção 

na região do UV-Vis, a influência do tempo de imersão na solução do complexo 

luminescente é importante parâmetro para considerar interação entre lamínula e 

[Eu(tta)3(H2O)2]. O esquema mostrado na figura 51 ilustra esses sistemas. 

 

 

Figura 51: Esquematização dos sistemas 1 (0,004M) e 2 (0,05M), caracterizados pela concentração 
da solução do complexo luminescente.                                                                                            

Fonte: a autora (2017). 
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Na figura 52 tem-se espectros de emissão da amostra AP12/Ag0,05/Eu0,004;1h que 

foram obtidos a partir do espectro de excitação e, portanto, monitorados com máximo 

de excitação em 330nm e 365nm, respectivamente. Nesta figura 52 são observados 

picos referentes às transições 5D0
7F0,1,2,3,4. As transições para os níveis 7F5 e 7F6 

geralmente não são observadas, pois ficam fora do comprimento de onda de alcance 

do detector dos equipamentos. A transição de 5D0 para 7F1 é de dipolo magnético e é 

permitida pela regra de seleção de Laporte, mas é menos intensa que as transições 

de dipolo elétrico (5D0
7F0,2,3,4,5,6). As transições para 7F3,5 são proibidas. Além das 

transições, na figura 52, é perceptível uma menor intensidade dos picos quando a 

excitação ocorre em 365nm o que já era esperado uma vez que, no espectro de 

excitação, o máximo de maior intensidade é observado em 330nm. 

 

 

Figura 52: Espectros de emissão de amostra com filme de prata que ficou durante um período de 
uma hora mergulhada em solução etanólica do [Eu(tta)3(H2O)2] 4x10-3mol L-1. Na esquerda, amostra 
excitada em 330nm e na direita amostra excitada em 365nm, com abertura de fendas de excitação e 

de emissão de 10nm e 1nm, respectivamente.                                                                                
Fonte: a autora (2017). 

 

A transição de maior intensidade, 5D0
7F2, é conhecida como hipersensível, 

pois o número de linhas e intensidade é fortemente afetado por mudanças no 

ambiente químico. Para complexos β-dicetonados de Eu3+, como o [Eu(tta)3(H2O)2], 
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essa transição hipersensível é de alta intensidade, o que é atribuído a baixa simetria 

do Eu3+ e, principalmente, a alta polarizabilidade dos quelantes β-dicetonados66. Outro 

fator importante nos espectros de emissão apresentados, é a natureza sólida das 

amostras, substrato sólido, que faz com que a luminescência dependa não só do 

rendimento quântico e da quantidade de energia absorvida mas, também, da posição 

da amostra em relação ao feixe de luz usado para excitação64. 

Os resultados apresentados, a seguir, dentro dos respectivos sistemas, sistema 

1 e sistema 2, serão ilustrados com a intensidade normalizada para melhor 

observação do perfil do espectro de emissão de cada amostra. Pois os espectros, 

além de terem sido obtidos com diferente comprimento de onda de excitação, 330nm 

e 365nm, também foram obtidos com diferentes aberturas de fenda de excitação, pois 

para determinadas amostras necessitou-se de uma abertura maior, de 5,0nm para 

10,0nm, para que fosse possível a obtenção do espectro no equipamento, já sendo 

essa maior abertura da fenda um indicativo de menor intensidade de emissão dessas 

amostras. Portanto, para comparação de intensidades, fez-se, para todas as 

amostras, a relação entre as áreas dos picos da transição 5D0
7F2 (0-2) e da transição 

5D0
7F1 (0-1), pois a transição 0-2 é hipersensível a mudanças no ambiente e a 

transição 0-1, como dito anteriormente, é de dipolo magnético, de menor intensidade, 

e não é sensível a mudanças no ambiente químico. Quanto maior é essa relação entre 

as áreas 0-2/0-1, mais intensa é a emissão no vermelho da transição hipersensível 0-

2. Alguns autores interpretam essa razão em termos de simetria ao redor do íon Eu3+, 

sendo que quanto maior a razão, menor é a simetria. No entanto, este desvio do centro 

simétrico é muito difícil de calcular e, ainda, a intensidade da transição hipersensível 

não se dá apenas pela assimetria, mas, também, pela polarizabilidade dos ligantes64. 

A razão das intensidades da transição 0-2 pela 0-1 do [Eu(tta)3(H2O)2] no estado sólido 

(bulk) é 8,90, segundo Brito e colaboradores (2002)68. 

 

Sistema 1 

De acordo com o esquema da figura 51, apresentam-se, primeiramente, os 

resultados obtidos para o sistema 1, no qual a concentração da solução etanólica do 

[Eu(tta)3(H2O)2] é de 0,004mol L-1. Na figura 53, observam-se espectros de amostras 

sem o filme de AgNPs e comparam-se o tempo de imersão de uma e duas horas na 

solução do complexo. 
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Figura 53: Espectros de emissão de amostras do sistema 1, sem a presença do filme de AgNPs. Em 
preto tem-se espectro de amostra que ficou imersa por um período de uma hora na solução do 

complexo e em vermelho por um período de duas horas na solução do complexo.                                                      
Fonte: a autora (2017). 

 

A relação de intensidade, área do pico 0-2 pela área do pico 0-1, encontrada 

para espectros da figura 53 foi de, aproximadamente, 14,2 para amostra que ficou 

imersa por duas horas e 14,8 para amostra que ficou imersa por uma hora na solução 

do [Eu(tta)3(H2O)2]. Ou seja, a relação entre as intensidades dos picos para as 

amostras é maior que a de 8,90 observada apenas para o complexo, podendo indicar 

um possível aumento da assimetria nesse sistema em que as moléculas do complexo 

estão ancoradas em uma superfície vítrea funcionalizada com APTES. Além disso, 

para espectros observados na figura 53 a relação de intensidade entre as áreas dos 

picos 0-2/0-1 se conserva, indicando que a maior intensidade do espectro para 

amostra imersa por um período de duas horas se dá apenas pela maior quantidade 

do complexo na superfície da amostra. 

Ainda, deslocamentos para o vermelho, para maiores valores de comprimento 

de onda, da transição 0-2 podem estar relacionados com um ambiente mais covalente, 
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ou seja, indicam um aumento da nuvem eletrônica ao redor do íon metálico pela 

transferência de densidade eletrônica para orbitais moleculares ligantes66. No entanto, 

foi observada uma diferença pequena de apenas 2nm e devido resolução do 

equipamento não se pode afirmar tal relação.      

Na figura 54 são apresentados também espectros de amostras do sistema 1, 

porém, com a presença do filme de AgNPs, imersas por uma ou duas horas na solução 

do complexo. Nota-se que na presença do filme de prata ocorre supressão da 

intensidade de emissão, sendo necessária maior abertura da fenda de excitação (de 

5nm, figura 53, para 10nm, figura 54).  

 

 

Figura 54: Espectros de emissão de amostras do sistema 1, na presença do filme de AgNPs. Em 
preto tem-se espectro de amostra que ficou imersa por um período de uma hora na solução do 

complexo e em vermelho por um período de duas horas na solução do complexo.                       
Fonte: a autora (2017). 

 

Nos espectros da figura 54, a relação entre as áreas dos picos 0-2 e 0-1 foi de 

12,9 para amostra imersa por uma hora, com máximo identificado em 617,5nm 

(5D0
7F2), comparativamente, a relação 0-2/0-1 foi de 7,81 para amostra imersa por 
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duas horas, máximo em 616nm. A relação de intensidade, então, é maior para amostra 

submetida a menor tempo de imersão. Acredita-se que essa supressão da 

luminescência para lamínula mantida durante maior tempo em solução do complexo 

pode estar relacionada a concentração do complexo, ou seja, pela formação de 

agregado J das moléculas do complexo na superfície das AgNPs (ocorrência descrita 

na introdução deste trabalho – item 2.6) que resulta em perda de energia34,37,64. 

Para o estudo do efeito da superfície metálica nanoparticulada nos espectros 

de emissão, as lamínulas foram avaliadas quanto a presença de AgNPs (Figura 55). 

A relação entre as intensidades dos picos é de 14,8 para amostra sem as AgNPs e de 

12,9 para amostra com AgNPs.  

 

 

Figura 55: Espectros de emissão de amostras imersas na solução 0,004mol L-1 do complexo por um 
período de uma hora. Espectro da esquerda sem o filme de AgNPs e da direita com o filme de 
AgNPs. Obtidos com diferença na abertura da fenda de excitação, que precisou ser maior para 

visualização do espectro com as AgNPs.                                                                                        
Fonte: a autora (2017). 

 

Quando se faz a mesma comparação entre amostras que permaneceram duas 

horas na solução do complexo observam-se uma razão de 14,2 para amostra sem o 

filme de AgNPs e de 7,81 para amostra com AgNPs, mostrando que a relação da 
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intensidade é ainda menor com maior tempo de imersão. Compreende-se um 

ambiente mais covalente para amostras na presença do filme de AgNPs e, também, 

supressão da luminescência quando há AgNPs, sendo acentuada para lamínula 

submetida por período de imersão de duas horas à solução do complexo. Novamente, 

a formação de agregados J, por concentração de [Eu(tta)3(H2O)2] recobrindo as 

AgNPs pode ser identificado. Outro fator que se relaciona com a supressão ou 

intensificação da fluorescência, quando na presença das AgNPs, é a perda de 

energia, devido relaxação não radiativa, para a superfície metálica34,37,66. Embora 

estas estimativas sejam previstas de forma qualitativa, ainda é necessário o estudo 

foto-físico para avaliar as taxas equivalentes aos processos radiativo/não-radiativo. 

Na figura 56, compararam-se espectros de amostras na presença e ausência 

do filme de AgNPs, com excitação em 365nm. As amostras ficaram imersas na 

solução do complexo por um período de duas horas e a relação dos picos 0-2/0-1 para 

amostra sem o filme de AgNPs foi de 13,2 e para amostra com o filme de AgNPs foi 

de 6,85. 

    

 
Figura 56: Espectros de emissão de amostras imersas na solução 0,004mol L-1 do complexo por um 

período de uma hora. Espectro da esquerda sem o filme de AgNPs e da direita com o filme de 
AgNPs. Obtidos com diferença na abertura da fenda de excitação, que precisou ser maior para 

visualização do espectro com as AgNPs.                                                                                        
Fonte: a autora (2017). 
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Sistema 2 

Após observação de espectros de amostras do sistema 1, apresentam-se 

espectros de amostras do sistema 2, no qual a concentração da solução etanólica do 

[Eu(tta)3(H2O)2] é de 0,05mol L-1. Na figura 57 estudou-se a influência do tempo de 

imersão na solução do complexo, em amostras que continham o filme de AgNPs. 

 

 
Figura 57: Espectros de emissão de amostras do sistema 2, com a presença do filme de AgNPs. Na 
esquerda tem-se espectro de amostra que ficou imersa por um período de uma hora na solução do 

complexo e na direita por um período de duas horas na solução do complexo.                                                 
Fonte: a autora (2017). 

 

A relação de intensidade, relação entre áreas dos picos 0-2 e 0-1, para amostra 

imersa por uma hora na solução de [Eu(tta)3(H2O)2] foi de 9,67 e para amostra imersa 

por duas horas foi de 14,8. A maior intensidade da transição hipersensível para 

amostra de duas horas na solução do complexo pode indicar um ambiente de menor 

simetria próximo aos íons Eu3+ e, ainda, que nessa concentração maior da solução do 

complexo não há a formação de agregados J e, portanto, diminui-se a supressão da 
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luminescência pela concentração34,37,64.  No entanto, é importante ressaltar que para 

obtenção do espectro da amostra imersa por um período de duas horas fez-se 

necessário maior abertura da fenda de excitação.    

Na figura 58, comparam-se amostras sem o filme de AgNPs e amostra com o 

filme de prata nanoparticulado, do sistema 2, porém com excitação em 365nm. As 

amostras ficaram imersas por duas horas na solução do complexo luminescente. A 

relação de intensidade entre os picos 0-2 e 0-1 foi de 18,4 quando sem o filme e 11,9 

quando com o filme. A menor relação entre transições 0-2 e 0-1 para amostra com o 

filme de AgNPs pode indicar um aumento na simetria do sistema quando o complexo 

recobre as AgNPs64. 

 

 

Figura 58: Espectros de emissão de amostras do sistema 2 que ficaram imersas na solução do 
[Eu(tta)3(H2O)2] por um período de duas horas. Na esquerda tem-se amostra sem AgNPs e na direita 

tem-se mostra com AgNPs.                                                                                                              
Fonte: a autora (2017).  
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Analisando os sistemas 1 e 2, conclui-se que, quando não há a superfície 

metálica nanoparticulada, observando o tempo de imersão, a relação das áreas dos 

picos 0-2 e 0-1 se conserva e o aumento de intensidade do espectro se dá apenas 

pelo aumento da quantidade de complexo na amostra. Na presença do filme de 

AgNPs, um tempo maior de imersão ocasiona menor relação entre os picos quando a 

concentração do [Eu(tta)3(H2O)2] é menor, 0,004mol L-1. Essa diminuição pode estar 

relacionada com a supressão ou extinção da luminescência pela concentração do 

complexo, ou seja, pela perda de energia caracterizada pela formação de agregados 

J na superfície das AgNPs e, também, para a perda de energia para a superfície 

metálica, competição de absorção entre as AgNPs e o complexo de európio no 

comprimento de onda de excitação. Já, quando a concentração do [Eu(tta)3(H2O)2] é 

maior, 0,05mol-1, um tempo maior de imersão ocasiona uma maior relação entre os 

picos 0-2 e 0-1, isso ocorre pela intensificação do campo próximo ao redor do íon 

trivalente de európio, por FRET23,76. 

Amostras com o filme de prata nanoparticulado possuem uma menor relação 

entre as intensidades dos picos 0-2 e 0-1 do que amostras sem o metal. Entende-se 

que a presença das AgNPs permite o ancoramento do complexo em sua superfície e 

a supressão se dá pela perda de energia pela formação de agregados J e para a 

superfície metálica. 

Foi observado no espectro de absorção do nanocompósito, figuras 46 e 47, 

espectro da amostra AP12/Ag0,05/Eu0,05;1h, que existe a sobreposição da absorção 

plasmônica das AgNPs com a absorção do ligante tta do complexo [Eu(tta)3(H2O)2] e 

observou-se a emissão dessa mesma amostra na figura 57. A relação entre as áreas 

0-2 e 0-1 mostrou-se menor que da amostra sem o filme de AgNPs, o que indica que 

a presença das NPs metálicas gera uma supressão da luminescência do complexo de 

európio. O mesmo foi observado no trabalho de Sun e colaboradores, 2005, em que 

os autores justificaram a supressão por perda de energia para o metal e para a 

formação de agregados J na superfície das AgNPs23,34. Mais estudos precisam ser 

realizados sobre esse sistema, porém, entende-se, pela literatura vista nos itens 2.2 

e 2.6, que uma possível diminuição para essa supressão seria a distância de 

separação entre AgNP e complexo e diminuir a formação de agregados J23,34,37. Os 

resultados obtidos dos espectros de emissão de amostras do sistema 1 e do sistema 

2 são ilustrados na tabela 3. As áreas dos picos referentes as transições 5D0
7F2 e 

5D0
7F1 e sua razão, ilustrando a relação de intensidades estão identificadas. 
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Tabela 3: Resultados obtidos dos espectros de emissão do sistema 1 e do sistema 2: áreas dos picos 
0-1 e 0-2 e sua relação (0-2/0-1). 

 
[  ] 

[Eu(tta)3(H2O)2] 
(mol L-1) 

 

 
 

AMOSTRA 

 
λEXCITAÇÃO 

nm 

 
fexc 
nm 

 
fem 
nm 

 
XMÁX;0-2               

nm 

 
ÁREA          

0-2 / nm2 

 
ÁREA          

0-1 / nm2 

 

 
RAZÃO     
0-2/0-1 

 

 

 

 

 

0,004 

AP12/Eu0,004;1h 330 5,0 1,0 617 7,34x105 4,95x104 14,8 

AP12/Eu0,004;2h 330 5,0 1,0 615 7,45x106 5,24x105 14,2 

AP12/Ag0,05/Eu0,004;1h 330 10,0 1,0 617,5 2,34x106 1,81x105 12,9 

AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h 330 10,0 1,0 616 1,96x105 2,51x104
 7,81 

---------- ---------- ------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- 

AP12/Eu0,004;2h 365 5,0 1,0 615 7,20x106 5,47x105 13,2 

AP12/Ag0,05/Eu0,004;2h 365 10,0 1,0 616 1,63x105 2,38x104 6,85 

---- ---- ----------  ---------- ------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- 

 

 

 

 

0,05 

AP12/Ag0,05/Eu0,05;1h 330 5,0 1,0 615 2,91x107 3,01x106 9,67 

AP12/Ag0,05/Eu0,05;2h 330 10,0 1,0 615 9,89x107 6,70x106 14,8 

---------- ---------- ------ ----- ---------- ---------- ---------- ---------- 

AP12/Eu0,05;2h 365 5,0 1,0 615 5,29x107 2,88x106 18,4 

AP12/Ag0,05/Eu0,05/2h 365 5,0 1,0 615 1,48x108 1,24x107 11,9 

 

 

Tempo de Vida 

Após popular o estado excitado, pela absorção radiativa ou por transferência 

de energia, existem três processos possíveis para a relaxação deste estado 

(despovoamento): decaimento radiativo, decaimento não radiativo em que a energia 

de excitação é convertida em energia vibracional e transferência não radiativa entre 

íons. O tempo de vida () de um estado excitado é uma combinação de todos os 

prováveis decaimentos, radiativo e não radiativo, e é considerado como o tempo de 

que leva para a população do estado excitado decair 1/e ou 36,8% da população 

inicial66. De acordo com Malta e colaboradores, 1997, para o [Eu(tta)3(H2O)2], em 

temperatura ambiente, para o estado emissor 5D0, o tempo de vida é 0,260ms, quando 

no estado sólido67. A tabela 4, a seguir, ilustra as condições nas quais foram obtidos 

os espectros de decaimento radiativo. 

 

Tabela 4: Condições para a medida do tempo de vida (). 

Filtro λexc/ 
nm 

λem/ 
nm 

fex-fem/ 
nm 

Initial 
Delay/ 

ms 

Max 
Delay/ 

Ms 

Delay 
Increment/ 

Ms 

Flash 
Count 

Sample 
Window/ 

Ms 

Time per 
flash/ 

Ms 

399 330 615,0 5,0-5,0 0,05 1,0 0,01 100 20 50 

 

Si
st

e
m

a 
2

 
Si

st
em

a 
1
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É esperado que na ausência de uma superfície metálica o complexo apresente 

aumento do tempo de vida, enquanto que na presença do metal o complexo apresente 

tempo de vida comparativamente menor. Esta previsão está associada à perda de 

energia não radiativa para o metal e pela agregação das moléculas do complexo59. O 

tempo de vida do estado emissor indica a extensão da supressão da luminescência 

do íon emissor (quantificada por eficiência quântica), bem como pode estar associado 

à presença de osciladores de alta energia (ex. C-H), ou proximidade entre íons Eu-

Eu64. Na figura 59 tem-se curva de decaimento obtido para amostra do sistema 1 sem 

a presença de AgNPs, amostra AP12/Eu0,004;1h, cujo tempo de vida do estado emissor 

é igual a 0,6965 ms, ajuste R2 = 0,94999 para decaimento exponencial de primeira 

ordem. 

 

Figura 59: Curva de decaimento exponencial de primeira ordem. Tempo de vida do estado emissor 
5D0 da amostra sem o filme de AgNPs.                                                                                             

Fonte: a autora (2017). 

 

Na figura 60 tem-se a curva de decaimento da amostra AP12/Ag0,05/Eu0,004;1h, 

cujo tempo de vida é igual a 0,09714ms, como esperado, comparativamente menor 

do que amostra sem o filme de prata nanoparticulado. 
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Figura 60: Tempo de vida do estado emissor 5D0 de amostra com o filme de AgNPs.                                                                                                                             
Fonte: a autora (2017). 

 

Em amostras do sistema 2, feitas até o momento, foram observadas apenas 

curvas de decaimento para amostras com AgNPs na superfície. Portanto, faz-se uma 

comparação relacionando o tempo de imersão na solução do complexo luminescente. 

Na figura 61 tem-se amostra que ficou em contato com a solução de [Eu(tta)3(H2O)2] 

por um período de uma hora e observou-se um tempo de vida de 0,20634ms. Na figura 

62 tem-se a AP12/Ag0,05/Eu0,05;2h, amostra que ficou em contato com a solução do 

complexo luminescente por um período de duas horas e foi observado um tempo de 

vida de 0,1896ms. Tempo de vida diminui com o tempo de imersão na solução do 

complexo.  

As demais amostras não foram medidas em função da contagem insuficiente 

pela baixa intensidade de emissão. 
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Figura 61: Tempo de vida do estado emissor 5D0 da amostra com o filme de AgNPs com tempo de 

imersão de uma hora na solução etanólica do complexo.                                                                                                                  
Fonte: a autora (2017). 

 

 
Figura 62: Tempo de vida do estado emissor 5D0 da amostra com o filme de AgNPs com tempo de 

imersão de duas horas na solução etanólica do complexo.                                                                                                   
Fonte: a autora (2017). 
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As curvas de decaimento exponencial de primeira ordem obtidas para amostras 

do sistema 1, mostraram, como esperado, que o tempo de vida de amostras contendo 

o filme de AgNPs é menor, pois ocorre perda de energia não radiativa para o metal e 

pela agregação das moléculas do complexo. Para o sistema 2 foram observadas 

curvas de decaimento exponencial de primeira ordem apenas para amostras do 

nanocompósito e foi observado que o tempo de vida muda em função do tempo de 

imersão na solução do complexo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto até o momento, fica clara a enorme possibilidade de 

utilização das amostras contendo AgNPs e o complexo luminescente para melhorias 

em sensores baseados em fibras ópticas. As amostras são reprodutíveis e mostraram 

comportamento extremamente interessante no que diz respeito à proposta inicial 

deste trabalho. Especificamente, foi possível observar um aumento na absorção pela 

interação entre as nanopartículas de prata e o complexo luminescente e, também, que 

essa interação entre NPs e complexo, ocasionaram mudanças na excitação e emissão 

do composto luminescente. Observou-se sim supressão da luminescência, porém, de 

acordo com a literatura, se essa interação fosse com metal bulk haveria grande perda 

de energia para o metal e a emissão seria inteiramente suprimida, o que não ocorre 

quando o metal está em escala nanométrica. Além disso, entende-se que sob 

condições ótimas, como uma distância de separação entre as espécies e tamanho 

controlado de NPs, é possível ainda obter a intensificação da luminescência nesse 

mesmo sistema. Vale ainda lembrar que a síntese dos nanocompósitos aqui propostos 

na superfície de fibras ópticas faz parte das etapas futuras deste trabalho, sendo que 

medidas deste novo sistema como sensor são extremamente interessantes para a dar 

continuidade à nossa proposta.  
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