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RESUMO 
 
 
 

HEIDEMANN, Bárbara Rutyna. Sensor a fibra ótica nanoestruturado e 
funcionalizado para aplicação em ambientes hídricos. 2016. 159p. Tese (Doutorado 
em Fotônica em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2016. 
 
 
 
Neste trabalho foram demonstrados transdutores a fibra ótica baseados em redes de 
período longo (LPG) modificadas com nanoestruturas para otimização do 
desempenho. Nanopartículas de ouro (AuNPs) foram depositadas na região da 
casca da fibra que contém a rede, por funcionalização da superfície da fibra com 3-
aminopropiltrietoxisilano e posterior recobrimento com solução de ácido 
tetracloroaurico e redução desta por boridreto de sódio. A ressonância plasmônica 
localizada de superfície (LSPR) que ocorre nas AuNPs foi excitada pelo 
acoplamento com os modos de transmissão da LPG. Esse dispositivo foi projetado 
visando o aumento da sensibilidade, particularmente em ambientes hídricos. 
Comparado ao transdutor não modificado, a sensibilidade foi 17 vezes maior, na 
LPG com nanopartículas de ouro (LPG-AuNPs) interrogada em intensidade, para o 
índice de refração de 1,3933. As resoluções atingidas foram melhores do que 0,0003 
RIU (unidades de índice de refração), na faixa de 1,3629 a 1,4399. Para a LPG-
AuNPs interrogada em comprimento de onda, obtiveram-se sensibilidades maiores 
nos índices de refração próximos ao índice da água, assim como resoluções tão 
pequenas quanto 0,00001 RIU, para índices próximos ao índice da casca da fibra. 
No entanto, esse dispositivo não se mostrou capaz de detectar pequenas variações 
na concentração de analitos em soluções aquosas. As nanopartículas de ouro 
depositadas na LPG foram posteriormente modificadas quimicamente via adesão de 
cisteamina. A rede que contém as AuNPs foi inserida em uma solução aquosa de 
cloridrato de cisteamina. Em seguida, a seletividade da LPG foi avaliada com 
soluções aquosas de glifosato, em concentrações na faixa de 1 μM a 100 μM. Para 
esses transdutores, a interrogação em intensidade resultou numa variação de 0,6 % 
nas bandas de transmissão, e a variação em comprimento de onda chegou a 0,34 
nm, mostrando a possibilidade de detecção seletiva de pequenas variações na 
concentração de analitos em ambientes hídricos. 
 
 
Palavras-chave: Redes de período longo. Índice de refração. Sensoriamento 
químico. Redes de espalhamento coerente. Nanopartículas de ouro. Cisteamina. 
Glifosato. 
  



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
HEIDEMANN, Bárbara Rutyna. Nanostructured and functionalized optical fiber 
sensor for employment in water environments. 2016. 159p. Tese (Doutorado em 
Fotônica em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 
 
 
 
This work shows optical fiber transducers based on long period gratings (LPG), 
modified with nanostructures to achieve optimized performance. The cladding of the 
fiber with the previously recorded grating was coated with gold nanoparticles 
(AuNPs), by functionalizing its surface with 3-aminopropyltriethoxysilane, further 
recoated with tetrachloroauric acid solution and sodium borohydride reduction. The 
localized surface plasmon resonance (LSPR) on the AuNPs was excited by its 
coupling with LPG transmission modes. Such device was projected aiming to 
increase its sensitivity, particularly in water environments. A 17-times increased 
sensitivity was obtained for this LPG modified with gold nanoparticles (LPG-AuNPs) 
intensity coded, when compared with the non-modified transducer, for refractive 
indices close to 1.3933. Resulting resolutions were better than 0.0003 RIU (refractive 
index units), within the range from 1.3629 to 1.4399. For the LPG-AuNPs wavelength 
coded, higher sensitivities were obtained for refractive indices close to the water 
refractive index, as well as a limit resolution of 0.00001 RIU in environments with 
refractive indices close to the fiber cladding refractive index. However, this device 
was not able to detect small changes in concentration of analytes in water solution. A 
further chemical modification of the AuNPs was carried out by functionalization with 
cysteamine. The AuNPs grating was inserted in a cysteamine hydrochloride aqueous 
solution. and the transducer selectivity was assessed for water solutions of 
glyphosate in the 1 μM to 100 μM concentration range. For the latter transducer 
configuration, changes of 0.6 % and 0.34 nm were obtained for intensity coded and 
wavelength coded operation, respectively, showing the prospect of selective 
detection of small amounts of analytes in water environments. 
 
 
Keywords: Long Period Gratings. Refractive index. Chemical sensing. Coherent 
scattering gratings. Gold nanoparticles. Cysteamine. Glyphosate. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A comunidade tecnológica e científica vem, há décadas, destinando 

atenção para realizações da engenharia, no que diz respeito a produtos 

miniaturizados. O conceito de miniaturização e de controle e manipulação de 

materiais em escalas pequenas foi inserido no meio científico por Richard Feynman, 

em sua palestra proferida em 1959, ao comparar, entre outras coisas, uma célula 

que guarda informações sobre as características intrínsecas de um ser vivo, com o 

desenvolvimento de produtos inteligentes e eficientes, em uma escala tão pequena 

quanto a celular (HSU et al., 2002). Além disso, ele propôs uma técnica de 

evaporação de materiais com posterior síntese química, que serviu como base para 

o que, hoje, pode-se chamar de nanotecnologia. 

Nanotecnologia é a habilidade de se controlar o tamanho e a forma da 

matéria em escala nanométrica (1 nm = 10-9 m), conduzindo a possibilidades 

extensas de se produzir sistemas com características e aplicações inovadoras, além 

de trazer benefícios para diversas áreas de pesquisa. Algumas áreas que exploram 

o uso da nanotecnologia são a eletrônica, optoeletrônica, tecnologia de comunicação 

e informação, biotecnologia e medicina. Há alguns anos, são desenvolvidos 

dispositivos sensores eletrônicos nanotecnológicos, que detectam químicos em 

ambientes, presença de microrganismos em alimentos, que monitoram deformação 

mecânica em construções, ou aspectos da saúde humana, que entregam drogas 

específicas no corpo humano e que, ainda, são capazes de produzir imagens 

moleculares (ROYAL SOCIETY, 2004). 

Concomitante com o desenvolvimento de nanosensores, uma grande 

variedade de métodos óticos tem sido utilizada para fins de sensoriamento, tais 

como espectroscopia, interferometria, espectrofotometria de modos guiados e 

ressonância plasmônica de superfície (SPR) (HOMOLA et al., 1999).  

Entre os dispositivos óticos destacam-se as redes fotorrefrativas de 

espalhamento coerente. Esse tipo de rede é obtido ao incidir um feixe de laser em 
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uma fibra ótica, induzindo uma modulação periódica no índice de refração do núcleo 

desta fibra. A luz de uma fonte de banda larga, ao se propagar através da fibra, 

encontra os sucessivos planos da rede e é coerentemente espalhada, resultando em 

interferência construtiva, em um comprimento de onda refletido, denominado 

comprimento de onda de Bragg. A modulação induzida possibilita o acoplamento 

entre o modo fundamental propagante e modos de núcleo contrapropagantes, ou 

modos de casca. Essas redes são denominadas redes de Bragg (FBG) (HILL e 

MELTZ, 1997).  

A rede de Bragg é sensível à variação de temperatura e deformação 

mecânica. Uma das técnicas de gravação de FBG é por meio de iluminação direta 

sob máscara de fase, um elemento ótico que difrata a luz incidente, gerando um 

padrão de interferência que causa a modulação no índice do núcleo da fibra (HILL et 

al, 1993). Uma variação desse tipo de rede são as redes de período longo (LPG), 

que também são uma modulação do índice de refração do núcleo da fibra, porém 

com período maior, formando um dispositivo mais longo. O acoplamento na LPG 

ocorre entre o modo fundamental de núcleo e modos de casca copropagantes 

(BHATIA, 1999). A LPG também é sensível à variação de temperatura e deformação 

mecânica, além de ser sensível à variação do índice de refração do meio externo. 

Portanto, é possível observar, no sinal de transmissão, bandas de atenuação 

características, permitindo que esse dispositivo seja utilizado como sensor para 

análise de substâncias (PATRICK et al., 1998).  

Ademais, outras vantagens desse tipo de dispositivo são o peso e volume 

reduzidos, baixo tempo de resposta, ausência de reatividade química e de 

interferência eletromagnética (LÓPEZ-HIGUERA, 1998). Apesar de a sensibilidade 

da LPG ser alta para índices de refração próximos ao índice da casca da fibra ótica 

que a contém, para índices mais próximos ao índice de refração da água, a 

sensibilidade é baixa. Além disso, não é possível, com essa configuração, obter a 

detecção seletiva das substâncias que estão sendo analisadas. 

A fim de solucionar essas limitações, nanoestruturas metálicas 

funcionalizadas podem ser depositadas na superfície da casca, na região onde se 

encontra a LPG. O acoplamento entre os modos de núcleo e copropagante de casca 

podem levar a excitação da ressonância plasmônica localizada de superfície (LSPR) 

(HE et al., 2006).  
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A LSPR é característica de nanopartículas metálicas e ocorre quando a 

frequência do fóton incidente é ressonante com a excitação coletiva dos elétrons de 

condução, resultando em uma banda de extinção forte, na região do UV e visível 

(SMITHARD, 1973); (GANIERE et al., 1975). Existe um grande interesse nas 

propriedades óticas das nanopartículas de ouro, principalmente no que diz respeito à 

absorção plasmon, devido a sua aplicação em sensoriamento, além de sua alta 

estabilidade. Quando as nanopartículas estão depositadas em um substrato e em 

contato com um meio dielétrico, o sensoriamento se dá pela alteração no espectro 

de extinção da LSPR (TANG et al., 2006). Essas alterações no espectro são 

causadas pela adsorção induzida de moléculas na superfície das nanopartículas, 

alterando o seu índice de refração. 

Neste trabalho, um dispositivo a fibra ótico, baseado em uma LPG foi 

proposto. Com o intuito de aumentar a sensibilidade da LPG, na faixa de índices de 

refração próximos ao índice da água, depositaram-se nanopartículas de ouro na 

casca da fibra ótica que contém a rede. Posteriormente, à superfície das 

nanopartículas de ouro foi depositada uma substância, o cloridrato de cisteamina, 

que possibilitou a detecção de concentrações diferentes de soluções aquosas de 

glifosato. 

 

 

1.2 Estado da Arte 

 

1.2.1 Nanotecnologia 

 

O termo nanotecnologia foi utilizado pela primeira vez em 1974, por Norio 

Taniguchi, ao se referir à habilidade de manipular materiais precisamente, em escala 

nanométrica (ROYAL SOCIETY, 2004). No entanto, o conceito foi anteriormente 

apresentado, em 1959, por Richard Feynman, que explorou a mesma possibilidade 

de se organizar, examinar e controlar a matéria na escala de átomos individuais e 

moléculas, porém sem classificar sua ideia com o termo pelo qual hoje é conhecida, 

a “nanotecnologia” (FEYNMAN, 1959). 

Apenas nos anos 80 foram desenvolvidas ferramentas para, de fato, 

investigar a manipulação da matéria em escala nanométrica. Em 1982, foi 

desenvolvido o microscópio de varredura de tunelamento (Scanning Tunneling 
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Microscope), pelo qual é possível romper as ligações de átomos individuais em 

superfícies materiais, utilizando corrente elétrica e uma agulha (BINNIG; ROHRER, 

1982). Em 1986, o mesmo grupo desenvolveu o microscópio de força atômica 

(Atomic Force Microscope), utilizado para impelir átomos de uma superfície, na 

direção desejada (BINNIG; QUATE, 1986). Descobriu-se que, por meio desses 

microscópios, era possível segurar, mover e colocar átomos em posições definidas, 

um de cada vez, sendo demonstrado pela primeira vez em 1990, por um grupo de 

físicos da IBM. Eles conseguiram escrever as letras do nome da empresa utilizando 

35 átomos individuais de xenônio depositados em uma superfície de níquel cristalina 

(EIGLER; SCHWEIZER, 1990). 

A partir desse momento, foram estudadas várias estruturas nanométricas, 

a fim de criar novas tecnologias e melhorar outras já existentes. Por meio do 

controle do padrão e do tamanho de substâncias, obtiveram-se os nanocristais, 

cujas propriedades e características diferem das do mesmo material, porém em 

tamanho de sólidos estendidos (ALIVISATOS, 1997) (IWGN, 1999). 

 

1.2.2 Redes de Bragg (FBG) e redes de período longo  (LPG) 

 

A formação de uma modulação periódica no núcleo de uma fibra ótica de 

sílica, por meio de exposição à radiação de um laser de argônio foi demonstrada 

pela primeira vez por Hill et al., em 1978. Observou-se, então, um aumento da 

intensidade da luz refletida, por meio de mudanças na tensão e temperatura da rede. 

Essas estruturas foram denominadas “Redes de Hill”, e a partir daí foi estabelecido o 

conceito de fotossensibilidade de uma fibra ótica (HILL et al., 1978). 

A gravação de redes por meio da interferência de dois feixes de luz 

ultravioleta incidindo na lateral da fibra foi demonstrada em 1989, por Meltz et al. A 

técnica utilizada, denominada holográfica transversa, produziu as primeiras FBGs 

(redes de Bragg) aplicáveis em telecomunicações e sensores óticos, com períodos 

da ordem de micrometros (MELTZ et al., 1989). 

Vengsarkar et al. (1995) demonstraram a gravação da primeira rede de 

período longo (LPG), uma rede semelhante às redes de Bragg, porém com período 

de modulação maior, variando de dezenas a centenas de micrometros 

(VENGSARKAR et al., 1995). A partir desse momento, várias outras técnicas de 

gravação de LPG foram desenvolvidas, dentre elas a exposição da fibra à irradiação 
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UV (248 nm) com um laser excímero e auxílio de uma máscara de amplitude 

(BHATIA e VENGSARKAR, 1996), a escrita ponto a ponto (DIANOV et al., 1997), 

descargas elétricas (KOSINSKI e VENGSARKAR, 1998), exposição da fibra a pulsos 

de laser de CO2 (DAVIS et al., 1998), irradiações de pulsos em femtosegundos, no 

infravermelho (KONDO et al., 1999), e relaxações de tensões mecânicas (KIM et al., 

2000).  

Pesquisas mostraram que há um deslocamento na banda de atenuação 

de uma LPG, relacionada à variação do índice de refração do meio externo, de 1,00 

a 1,72 (PATRICK et al., 1997); (PATRICK et al., 1998). 

Quando uma LPG foi submersa em substâncias com diferentes índices de 

refração, Chiang et al. demonstraram a variação em comprimento de onda da banda 

ressonante, em relação à variação do índice de refração do meio externo. Uma 

curva de calibração foi obtida, relacionando o comprimento de onda com o índice de 

refração e a partir da derivada desta, pode-se observar a variação da sensibilidade 

da rede (CHIANG et al., 2000). 

A aplicação das LPG como transdutor de índice de refração foi 

amplamente estudada como detector de hidrocarbonetos (KAMIKAWACHI, 2003); 

(FALATE et al., 2004); (KLEMBA, 2004), combustíveis (POSSETTI et al., 2009a); 

(TERADA, 2010), biocombustíveis (KAWANO et al., 2012); (POSSETTI et al., 2013); 

(KAWANO et al., 2015) e salinidade (POSSETTI et al., 2009b). Além disso, um 

estudo da influência do índice de refração do meio externo nas sensibilidades 

térmicas e mecânica foi realizado (KAMIKAWACHI et al., 2007). FBG corroídas 

foram utilizadas como sensores refratométricos, para a análise de concentração de 

água em etanol (CORADIN et al., 2010), e de concentração de óleo de soja em 

biodiesel (COROTTI et al., 2015). 

 

1.2.3 Ressonância plasmônica de superfície (SPR) e Ressonância 

plasmônica localizada de superfície (LSPR) 

 

A primeira vez em que foram observados os plasmons de superfície foi 

em 1902, por Wood. Ao observar a luz difratada por uma rede de difração metálica, 

anomalias foram verificadas para diferentes polarizações (WOOD, 1902). Em 1941, 

foi demonstrado por Fano, que as anomalias observadas por Wood foram 
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associadas com a excitação de ondas eletromagnéticas de superfície, presentes na 

superfície da rede de difração (FANO, 1941). 

Anos depois, demonstrou-se teoricamente a existência de excitações de 

plasma em superfícies metálicas por meio do estudo da energia e da distribuição 

angular de energia de um elétron e sua interação com oscilações de plasma em uma 

folha metálica. A espessura da folha e a sua influência nas oscilações de plasma 

também foram estudadas (RITCHIE, 1957).  

 A configuração de Otto, um prisma com uma camada de prata e uma 

lacuna finita entre os dois, permite acoplar uma onda evanescente com a onda 

plasmônica de superfície excitada. O acoplamento tornou-se possível devido ao 

fenômeno da reflexão total atenuada (ATR), que ocorre na base do prisma, quando 

o feixe de luz p-polarizada é incidente em um ângulo maior do que o ângulo crítico, 

na interface entre o prisma e o ar (OTTO, 1968). Uma configuração semelhante à de 

Otto foi desenvolvida por Kretschmann e Raether, no mesmo ano. No entanto, para 

essa configuração, a base do prisma se encontra em contato direto com a camada 

metálica, fazendo com que a onda evanescente gerada na interface prisma-metal 

excite plasmons de superfície na interface metal-ar, desde que a camada metálica 

não seja muito espessa (tipicamente da ordem de 50 nm) (KRETSCHMANN e 

RAETHER, 1968). Ambas as configurações foram pioneiras e seus métodos foram 

utilizados em muitos trabalhos, nos anos seguintes. 

Comumente, duas aproximações são utilizadas em sensores SPR: a 

medição da intensidade da onda ótica próxima à ressonância (NYLANDER et al., 

1982); (LIEDBERG et al., 1983) e medição do momento ressonante da onda ótica, 

que inclui interrogação angular (MATSUBARA et al., 1988); (LIEDBERG et al., 

1993); (ALLEYNE et al., 2007), ou em comprimento de onda (ZHANG e 

UTTAMCHANDANI, 1988); (VUKUSIC et al., 1992); (HOMOLA, 1997); (CHIANG et 

al., 2001). 

No que diz respeito à ressonância plasmônica localizada de superfície 

(LSPR), a interação da luz ocorre com nanopartículas metálicas (Au, Ag e Cu), cujos 

tamanhos são menores do que o comprimento de onda envolvido (WILLETS e VAN 

DUYNE, 2007). A excitação de plasmons de superfície em nanopartículas metálicas, 

assim como as propriedades óticas e eletrônicas destas, foi amplamente estudada 

nas últimas cinco décadas (SMITHARD, 1973); (GANIERE et al., 1975); 

(ASCARELLI; CINI, 1976); (PERENBOOM et al., 1981); (APELL e LJUNGBERT, 
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1982); (KREIBIG e GENZEL, 1985); (KAISER et al., 1986); (MULVANEY, 1996); 

(LINK e EL-SAYED, 1999); (HAES et al., 2004); (DAVIS et al., 2010); (CHOU et al., 

2012). 

A principal vantagem de sensores LSPR é a capacidade de sintonização 

a partir da alteração do tamanho e da forma das nanopartículas, assim como a 

habilidade de funcionalizá-las individualmente, para detecção de analitos diferentes 

e em tempo real (YONZON e VAN DUYNE, 2005); (SAGLE et al., 2011). 

 

1.2.4 SPR e LSPR em sensores a fibra ótica 

 

Desde o início da década de 90, estudos envolvendo dispositivos a fibra 

ótica baseados em SPR, para sensoriamento químico, vêm sendo descritos 

(VILLUENDAS e PELAYO, 1990); (GARCÉS et al., 1992); (MARIA et al., 1993); 

(JORGENSON e YEE, 1993); (JORGENSON e YEE, 1994); (HOMOLA e SLAVIK, 

1996); (RONOT-TRIOLI et al., 1996); (ABDELGHANI et al., 1996); (ABDELGHANI et 

al., 1997); (SLAVÍK et al., 1998); (MERIAUDEAU et al., 1999); (MERIAUDEAU et al., 

2000). 

Em trabalhos mais recentes, novos tipos de sensores SPR a fibra ótica 

foram desenvolvidos, a fim de aumentar a estabilidade e o desempenho de sensores 

a fibra ótica, e, ainda, induzir o acesso à onda evanescente: dispositivo a fibra, cujo 

perfil de índice gradual é invertido (BARDIN et al., 2002), sensor a fibra de 

manutenção da polarização (PILIARIK et al., 2003), dispositivos com fibras 

afuniladas (tapers) (DÍEZ et al., 2001); (VILLATORO et al., 2003); (MONZÓN-

HERNÁNDEZ et al., 2004); (MONZÓN-HERNÁNDEZ e VILLATORO, 2006); 

(ESTEBAN et al., 2006); (VERMA et al., 2008) (DÍAZ-HERRERA et al., 2010); (DÍAZ 

HERRERA et al., 2011), sensores com duas fibras fundidas, de núcleos de tamanho 

diferentes (IGA et al., 2004); (IGA et al., 2005), dispositivo cuja casca da fibra foi 

previamente removida (CHENG e CHAU, 2003); (KURIHARA et al., 2004), (CHAU et 

al., 2006); (LIN e LOU, 2007); (LIN e CHUNG, 2009); (SHAO et al., 2010); (TU et al., 

2012); (RIVERO et al., 2012); (CAO et al., 2013); (RANI et al., 2013); (BHATIA et al., 

2013), sensores cuja fibra possui formato em “D” (CHIU et al., 2007); (LIN et al., 

2007); (CHIU e SHIH, 2008); (WOO-HU et al., 2010) e sensores cuja fibra foi 

curvada (GUO e TAO, 2007) (VERMA e GUPTA, 2008); (SAI et al., 2009); (CHEN et 

al., 2010); (SRIVASTAVA et al., 2012); (BHARADWAJ e MUKHERJI, 2014). 
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Além desses protótipos apresentados, as fibras utilizadas como sensores 

SPR e LSPR podem conter outros dispositivos que permitem o acesso ao campo 

evanescente: redes de Bragg, cuja casca da fibra foi previamente corroída 

(COELHO et al., 2015b); (COELHO et al., 2015a), redes de Bragg inclinadas 

(SHEVCHENKO e ALBERT, 2007); (ALLSOP et al., 2007); (ALLSOP et al., 2008); 

(CAUCHETEUR et al., 2011); (VOISIN et al., 2011); (BIALIAYEU et al., 2012); 

(LEPINAY et al., 2014); (VOISIN et al., 2014); (GUO et al., 2016) e redes de período 

longo (TANG et al., 2006); (TANG e WANG, 2007); (TANG e WANG, 2008); 

(SCHUSTER et al. , 2009); (SCHUSTER et al., 2012); (MARQUES et al., 2016). 

Uma rede de período longo baseada em ressonância plasmônica 

localizada de superfície foi demonstrada por Tang et al., em 2006. Nanopartículas de 

ouro foram depositadas na superfície da fibra, que teve a casca previamente 

removida. Então, a rede foi submetida a diferentes concentrações de sacarose em 

água, com índices de refração variando de 1.33 a 1.39. Obtiveram-se sensibilidades 

de -23,45 nm/RIU, para a interrogação em comprimento de onda, e de 59,30 

dB/RIU, para a interrogação em intensidade, em 1524,5 nm (contra sensibilidades 

de -17,93 nm/RIU e 37,31 dB/RIU, para a LPG sem nanopartículas de ouro). 

Posteriormente, as nanopartículas de ouro foram funcionalizadas com dinitrofenil e 

esse sensor foi utilizado para detecção de antidinitrofenil. O limite de detecção 

obtido foi de 9,5 x 10-10 M.  

Utilizando um método de deposição de nanopartículas de ouro 

semelhante, Tang e Wang, em 2007, apresentaram uma LPG para detectar 

diferentes concentrações de íons cloreto. Os experimentos demonstraram que o 

limite de detecção passou de 0,04 % para 0,02 %, com a adição das nanopartículas 

de ouro ao sensor. 

Depois de, teoricamente, demonstrar excitações de SPR, a partir de 

diferentes modos de uma LPG recoberta com nanopartículas de ouro, em 

comprimentos de onda que variam de 600 a 1600 nm (SCHUSTER et al., 2009), 

experimentos foram realizados pelos mesmos pesquisadores, apresentando uma 

sensibilidade de 12 %/RIU, para a faixa de índices de refração entre 1,33 e 1,38, em 

comprimento de onda de 660 nm (SCHUSTER et al., 2012). 

Em 2016, Marques et al. apresentaram uma LPG recoberta com uma 

camada de nanopartículas de SiO2, e estas, recobertas com nanopartículas de ouro 

(SiO2:Au), com o intuito de otimizar a sensibilidade desse tipo de dispositivo. As 
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nanopartículas de SiO2:Au foram, posteriormente, funcionalizadas com biotina, a fim 

de detectar estreptavidina. A sensibilidade obtida foi de 6,9 nm/(ng/mm2), na qual foi 

relacionada a variação em comprimento de onda em função da densidade de 

superfície da estreptavidina ligada à biotina. O limite de detecção foi estimado em 19 

pg/mm2. 

No entanto, a maioria desses trabalhos é desenvolvida na região 

espectral do infravermelho, ou necessitam do suporte de outro tipo de nanoestrutura, 

para ancorar as nanopartículas de ouro. A utilização de uma LPG cujas bandas de 

atenuação se encontram na região espectral do visível, assim como a deposição das 

nanopartículas diretamente na região da casca da fibra ótica em que a rede se 

encontra, resulta em desenvolvimento e implementação mais simples do dispositivo, 

e em uma excitação mais eficiente da LSPR. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho é produzir um sensor refratométricos de 

LPG, em fibra ótica, com sensibilidade e seletividade otimizadas para ambientes 

hídricos. Para tal, alguns objetivos específicos foram estabelecidos: 

- obter LPG na região espectral do visível, a fim de otimizar a excitação do 

LSPR; 

- caracterizar as LPG, com relação ao índice de refração do meio externo, 

particularmente próximo à região do índice de refração da água; 

- produzir e depositar nanopartículas de ouro na superfície da casca das 

fibras óticas que contenham a LPG, com o intuito de possibilitar a excitação da 

ressonância plasmônica localizada de superfície (LSPR); 

- depositar nanopartículas de ouro em lamínulas, a fim de caracterizá-las 

quanto ao tamanho e localização espectral da banda de plasmon; 

- funcionalizar as nanopartículas depositadas em fibra, com o intuito de se 

agregar seletividade química ao transdutor, em ambientes hídricos. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

contém as considerações iniciais, o estado da arte e os objetivos. Apresenta-se a 

necessidade de se obter um dispositivo, uma rede de período longo, que, além de 

altamente sensível ao índice de refração do meio externo, próximo ao índice da 

água, agregue seletividade química a substâncias presentes em soluções aquosas. 

Ainda neste capítulo, foi feita uma revisão bibliográfica sobre dispositivos 

transdutores em fibras óticas (redes de Bragg e redes de período longo), sobre o 

fenômeno da ressonância plasmônica de superfície (SPR) e da ressonância 

plasmônica de superfície localizada (LSPR) e sobre sensores a fibra ótica SPR e 

LSPR. No segundo capítulo, mostra-se a fundamentação teórica das redes de Bragg 

em fibra, redes de período longo, ressonância de superfície plasmônica localizada e 

glifosato. O terceiro capítulo abrange a metodologia utilizada para a gravação de 

redes de período, para o processo de leitura dessas redes, para a deposição de 

nanopartículas e para a caracterização do tamanho e da localização espectral da 

banda de plasmon das nanopartículas depositadas em lamínulas. No quarto capítulo 

são apresentados os resultados obtidos nos processos de gravação de redes e de 

deposição e caracterização das nanopartículas em lâminas, assim como 

funcionalização e caracterização da seletividade ao glifosato. E, por fim, no capítulo 

cinco são apresentadas as conclusões e propostas de continuidade do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Redes de Bragg (FBG) 

 

Fibras óticas são guias de ondas da luz na quais as ondas 

eletromagnéticas se propagam. Assim como em quaisquer guias de onda, a 

propagação dessas ondas é descrita pelas equações de Maxwell. Ao serem 

rearranjadas, essas equações dão origem à equação de onda (GOWAR, 1984); 

(AGRAWAL, 1997): 

 

 ∇����Ψ =  − 	
��
�� 
���

��� �� (Equação 1) 

 

na qual Ψ representa o vetor campo elétrico ou magnético, � é a velocidade da luz 

no vácuo e � é o índice de refração do material. 

Empregando as condições de contorno da fibra, são encontradas 

soluções matemáticas finitas, demonstrando que a luz se propaga por meio de 

modos. Os modos são condições pelas quais o campo eletromagnético se propaga 

em um guia de onda, estabelecendo a distribuição espacial da energia por ele 

confinada. Dessa forma, as fibras óticas podem ser classificadas quanto aos modos 

propagantes em seu núcleo, sendo monomodo, quando apenas um modo é 

conduzido e multimodo, quando vários modos são conduzidos (GOWAR, 1984; 

(AGRAWAL, 1997). Quando um sinal ótico que se propaga em uma fibra é 

analisado, e esta fibra sofreu perturbações periódicas no índice de refração de seu 

núcleo, o seu espectro pode ser alterado. Essa alteração se deve a possíveis 

acoplamentos intermodais, que ocorrem quando os modos interagem entre si. 

Podem ser obtidas por meio de técnicas térmicas ou mecânicas e dão origem a 

dispositivos denominados redes de Bragg em fibras óticas (HILL et al., 1978); (HILL 

e MELTZ, 1997). 

Redes de Bragg em uma fibra ótica consistem de estruturas de reflexão 

no núcleo da fibra, que contém uma alteração permanente, periódica ou aperiódica, 
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do seu índice de refração. Parte da luz que percorre o núcleo de uma fibra ótica, ao 

encontrar essas estruturas, sofre reflexão, devido ao efeito de espalhamento 

coerente. Os diferentes modos de propagação serão acoplados desde que haja 

sincronismo de fase e superposição entre eles, na região da fibra que contém a 

rede. Quando a condição de Bragg é satisfeita, a luz refletida por cada uma das 

perturbações é acoplada para modos de núcleo contrapropagantes (para uma rede 

de Bragg uniforme), formando um pico de reflexão com comprimento de onda central 

definido pelos parâmetros da rede, como mostra a Figura 1 (HILL e MELTZ, 1997); 

(ERDOGAN, 1997).  

 

 
Figura 1 – Ilustração de uma rede de Bragg, os sinais de entrada, reflexão e transmissão. 

 

O acoplamento dos modos ocorre no comprimento de onda de Bragg, ��, 

dado por (HILL e MELTZ, 1997): 

 

 �� = 2����Λ (Equação 2) 

 

na qual ���� é o índice de refração efetivo do modo de núcleo da fibra e Λ é o 

período da rede, geralmente da ordem de 1 μm (HILL et al., 1978).  

Supondo que �� e �� são as constantes de propagação para os sentidos 

propagante e contrapropagante, respectivamente, a Equação 2 pode ser reescrita da 

forma: 

 �� −  �� = � ��
�  (Equação 3) 
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na qual � é a ordem de difração e ��,� =  !2" �⁄ $����,�,�. Essa equação corresponde 

à Equação 2, a condição de Bragg, quando as constantes de propagação têm 

valores simétricos, considerando uma difração de primeira ordem (� = -1) 

(ERDOGAN, 1997). 

O índice de refração efetivo do modo de núcleo e o período da rede são 

afetados pelas mudanças na deformação mecânica e na temperatura. O 

deslocamento no comprimento de onda central da rede, Δ��, devido a essas 

mudanças, é dado por (KERSEY et al., 1997): 

 

 Δ�� = 2 
Λ ��&''�( + ���� ��
�(� ∆+ + 2 
Λ ��&''�, + ���� ��

�,� ∆- (Equação 4) 

 

na qual + é a tensão mecânica e - é a temperatura. A primeira parcela da equação 

representa o efeito da deformação mecânica. .���� .+⁄  corresponde à alteração do 

índice efetivo devido ao efeito elasto-ótico e .Λ .+⁄  corresponde a uma alteração no 

espaçamento da rede. A sensibilidade à deformação mecânica, em 1550 nm, é da 

ordem de 1,2 pm/με, na qual 1 με corresponde à deformação relativa da FBG de 

(1 μm/m) (MOREY et al., 1995). A segunda é referente às mudanças no 

comprimento de onda de Bragg vinculado a variações de temperatura, na qual estão 

representadas mudanças no período da rede devido à expansão térmica !.Λ .-⁄ $ e 

mudanças no índice de refração efetivo devido ao efeito termo-ótico !.�/00 .-$⁄ . A 

sensibilidade de uma FBG à temperatura, em 1550 nm, é de, aproximadamente, 

13,7 pm/°C (MOREY et al., 1995). 

 

2.2 Redes de período longo (LPG) 

 

As redes de período longo são uma classe específica de estruturas 

periódicas em fibra, semelhantes às redes de Bragg, porém o acoplamento ocorre 

do modo fundamental propagante no núcleo para os modos copropagantes de 

casca. Esse fenômeno ocorre devido à modulação periódica induzida no índice de 

refração do núcleo da fibra ótica, porém, nesse tipo de rede, o período varia entre 
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dezenas de micrometros até 1 mm (ERDOGAN, 1997). Na LPG, parte da potência 

ótica antes confinada no núcleo é transferida para a casca, e é espalhada na 

interface casca/meio externo. Portanto, ao se observar o espectro de transmissão 

desse tipo de rede, pode-se notar bandas de atenuação devido à perda de modos 

de casca e atenuação de potência, como mostra a Figura 2 (BHATIA, 1999); 

(JAMES e TATAM, 2003).  

 

 
Figura 2 – Espectro de transmissão de uma LPG (KAMIKAWACHI, 2007). 

 

Essas bandas de atenuação são centradas em comprimentos de onda 

que satisfazem a condição de casamento de fase: 

 

 �1 = 2��3��� − �4,1��� 5Λ (Equação 5) 

 

na qual �1 é o comprimento de onda central do m-ésimo modo de casca, ��3���é o 

índice de refração efetivo do modo de núcleo da fibra, �4,1���  é o índice de refração 

efetivo do m-ésimo modo de casca e Λ é o período da rede (BHATIA, 1999); (JAMES 

e TATAM, 2003). 
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O comprimento de onda ressonante e o modo de casca ao qual o modo 

fundamental de núcleo é acoplado, devido a sua dependência do período da rede e 

dos índices de refração efetivos dos modos acoplados, são afetados por mudanças 

na temperatura ambiente, índice de refração do meio externo e deformações 

mecânicas na fibra. A sensibilidade da rede a esses parâmetros citados torna 

possível a sua utilização como sensores. No entanto, caso o objetivo do 

sensoriamento seja medir apenas um desses parâmetros, é necessário controlar os 

demais, para que não ocorra a influência da sensibilidade cruzada (BHATIA e 

VENGSARKAR, 1996). 

Ao derivar a equação (5) em relação à temperatura, tem-se a 

sensibilidade da rede a este parâmetro (ABRAMOV et al., 1999): 

 

 
6786, =  Λ 96
�:;&'' < �=>,8&'' �

6, ? +  @��3��� −  �4,1��� A 
6�
6,� (Equação 6) 

 

na qual �1 é o comprimento de onda central da banda de atenuação, - é a 

temperatura, ��3���é o índice de refração efetivo do modo do núcleo, �4,1��� é o índice 

de refração efetivo do m-ésimo modo de casca e Λ é o período da LPG. O primeiro 

termo da equação (6) é relacionado à mudança nos índices de refração dos modos 

de núcleo e casca, em decorrência do efeito termo-ótico, cujo valor do coeficiente é 

da ordem de (10-5) °C-1 (QIN et al, 2000). O segundo termo é relacionado ao 

coeficiente de expansão térmica, que caracteriza o efeito da alteração do período da 

rede, cujo valor é da ordem de (10-7) °C-1 (QIN et al, 2000). Para uma LPG de 

período de 40 μm, obteve-se sensibilidade de 1,8 pm/°C (BATHIA et al., 1997). 

Da mesma forma, derivando a equação (11), em relação à deformação 

mecânica, tem-se a sensibilidade da rede a este parâmetro: 

 

 
6786( =  Λ 96
�:;&'' < �=>,8&'' �

6( ? + @��3��� −  �4,1��� A 
6�
6(� (Equação 7) 

 

na qual + é o comprimento da rede. O primeiro termo da equação (14) é relacionado 

à mudança nos índices de refração dos modos de núcleo e casca, em decorrência 

do efeito fotoelástico. O segundo termo é relacionado à deformação elástica da fibra 
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que contém a rede, que também caracteriza o efeito da alteração do período da rede 

(QIN et al., 2000). Em uma LPG com período de 40 μm, a sensibilidade à 

deformação mecânica é de -2,2 pm/με (BATHIA et al., 1997). 

Os índices de refração efetivos dos modos de casca de uma LPG 

dependem dos índices efetivos do núcleo e da casca da fibra que contém a rede. 

Quando o índice de refração do meio externo é menor do que o índice de refração 

da casca, a condição de guiamento é satisfeita, e a sensibilidade a esse parâmetro é 

alta (BHATIA, 1999); (JAMES e TATAM, 2003). Em vista disso, há deslocamentos 

de comprimentos de onda ressonantes de uma rede, conforme variação do índice de 

refração do meio externo (BHATIA e VENGSARKAR, 1996). Esse deslocamento é 

dado pela expressão analítica (CHIANG et al., 2000): 

 

 B�C =  3D� 7EF�
G�F�=>HF  I �

@�=>� < �&JE� AK� − �
@�=>� < �&J� AK�L (Equação 8) 

 

na qual B�C é a variação do comprimento de onda da LPG, conforme a variação do 

índice de refração externo, de ��MC a ��M, NO é a n-ésima raiz da equação Bessel de 

ordem zero (PC�), �C é o comprimento de onda ressonante, Λ é o período da rede, �4 

é o índice de refração da casca e Q é o raio da casca. Quando o índice de refração 

do meio externo é próximo ou igual ao índice de refração da casca, este se 

comporta como uma casca infinita, e os modos de casca não são mais sustentados, 

se tornando modos de radiação. Consequentemente, o sinal ótico não é espalhado e 

não pode mais ser visualizado (HOU et al., 2001). E quando o índice de refração do 

meio externo é maior do que o índice de refração da casca, a reflexão interna total 

não ocorre mais, uma vez que o sinal incide de um meio menos refringente para um 

meio mais refringente. Então, a condição de guiamento é alterada e o que ocorre é a 

reflexão de Fresnel, na interface entre a casca e o meio externo (HOU et al., 2001). 

Nesse caso, as bandas de atenuação não são acentuadas e a sensibilidade da rede 

ao índice de refração do meio externo é reduzida (HOU et al., 2001). Ao derivar a 

equação (15), encontra-se a expressão da sensibilidade (KAMIKAWACHI, 2007): 

 

 R� =  67E:6�&JS = − 3D� 7EF�
G�F�=>HF  I �&J

@�=>� < �&J� AF�L (Equação 9) 
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A sensibilidade ao índice de refração do meio externo também pode ser 

escrita da forma (SHU; et al., 2002); (GAMBHIR e GUPTA, 2015): 

 

 
67E:6�&JS =  �CTΓ�M� (Equação 10) 

 

na qual T é a dispersão do guia de onda e Γ�M� representa o índice de refração 

dependente da dispersão do guia. A dispersão é dada por (SHU; et al., 2002): 

 

 T =  VWEVX�:;&''< �=>,8&''  (Equação 11) 

 

Para caracterizar T, deve-se caracterizar, primeiramente, a relação entre o 

comprimento de onda ressonante (�C) e o período da rede (Λ), conforme Figura 3. 

Na Figura 3(a), verifica-se que as curvas de casamento de fase dos 

modos m=1 até m=7 possuem um coeficiente angular positivo, em uma faixa de 

comprimento de onda de 800 nm a 2000 nm. Já os modos m= 8 a m= 22, 

representados nas Figuras 3(a), 3(b) e 3(c), possuem curvas parabólicas, nas quais 

o coeficiente angular muda de positivo para negativo conforme o aumento do 

comprimento de onda. Os círculos abertos representam os pontos de viragem 

(turning points) e determinam uma condição de máxima sensibilidade para 

determinado modo, em determinados períodos e comprimentos de onda. Além 

disso, |Z�C ZΛ⁄ | tende ao infinito, nesses pontos, então, conforme equação (11), T 

também tende ao infinito. O incremento da sensibilidade se estende à região entre 

as linhas pontilhadas (SHU et al., 2002); (GAMBHIR e GUPTA, 2015). Para cada 

modo e período que exibem um ponto de viragem, existem dois comprimentos de 

onda ressonantes e, consequentemente, dois picos no espectro de transmissão da 

LPG, que se deslocam em sentido contrário, conforme o aumento do índice de 

refração do meio externo (SHU et al., 2002); (GAMBHIR e GUPTA, 2015). 

Na Figura 3(c), para os modos m= 23 a m= 30, a curva apresenta um 

coeficiente angular negativo, para a faixa de comprimento de onda de 800 nm a 

2000 nm (SHU et al., 2002). 
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Figura 3 – Curvas de casamento de fase da relação entre comprimento de onda e período de uma 

LPG para os modos de (a) 1 a 10, (b) 11 a 20 e (c) 21 a 30 (SHU et al., 2002). 
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2.3 Nanopartículas de ouro e ressonância plasmônica  localizada de 

superfície (LSPR) 

 

A interação da luz com um meio contendo nanopartículas de ouro faz com 

que ocorra a atenuação da intensidade do feixe incidente. Essa atenuação é 

formada pela combinação de dois fenômenos: o espalhamento e a absorção 

(MISCHENKO et al., 2002). A intensidade da atenuação é dada pela equação 

(SHARMA et al., 2009): 

 

 [!\$ =  [Cexp !−�C`�M�\$ (Equação 12) 

 

na qual [C é a intensidade do feixe incidente, [!\$ é a intensidade do feixe que passa 

pelo comprimento \ do meio, na amostra, �C é a densidade de partículas e `�M� =
 `4ab + `�bc é a seção de choque transversal de uma partícula, formada pela soma 

das seções de choque transversais de absorção e espalhamento. O produto �C`�M� é 

coeficiente de extinção T. 

As nanopartículas de ouro menores do que 100 nm, intermediário entre o 

nível atômico e o metal do tipo estendido, possuem características únicas, 

colocando-as em regime de tamanho quântico. O efeito de confinamento quântico 

ocorre quando o comprimento de onda de De Broglie dos elétrons da banda de 

valência é da mesma ordem de tamanho que a partícula. A separação de energia é 

maior do que a energia térmica, consequentemente, bandas eletrônicas contínuas 

se tornam discretas, evidenciando um comportamento isolante (DANIEL e ASTRUC, 

2004); (EUSTIS e EL-SAYED, 2006); (PETRYAYEVA e KRULL, 2011). 

As propriedades óticas das nanopartículas metálicas podem ser descritas 

pela teoria de Mie, que é uma solução das equações de Maxwell para uma onda 

eletromagnética interagindo com uma esfera pequena, com a mesma constante 

dielétrica que o material estendido. Com as condições de contorno apropriadas para 

uma esfera, foi descrita uma aproximação dipolar, na qual as oscilações de elétrons 

produzem dipolos ao longo da direção do campo, conforme demonstrado na Figura 

4. Essa aproximação origina a seção de choque transversal (`�M�), que na teoria de 

Mie é (JAIN et al., 2007); (PETRYAYEVA e KRULL, 2011); (CAO et al., 2014): 
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 �̀M� =  �d��eFfg8F �⁄
7  gh!gij�g8$�j gh� (Equação 13) 

 

na qual k é o raio da nanopartícula, l1 é a constante dielétrica do meio externo, lm e 

ln são as partes real e imaginária da função dielétrica das nanopartículas de ouro 

(l!o$ =  lm!o$ + pln!o$), respectivamente, q é a densidade de elétrons e � é o 

comprimento de onda da luz incidente. A banda de absorção de plasmons aparece 

quando a condição de frequência de Frölich é satisfeita, ou seja, quando lm =  −2l1, 

levando a uma condição de amplificação do campo eletromagnético na superfície da 

nanopartícula, denominada ressonância plasmônica localizada de superfície (LSPR). 

Consequentemente, ocorre a absorção da luz, na região do visível (SHARMA et al., 

2009); (PETRYAYEVA e KRULL, 2011); (CAO et al., 2014). 

 

 
Figura 4 – Oscilação dos elétrons devido à interação das nanopartículas com o campo 

eletromagnético incidente (LU et al., 2009). 
 

A nuvem de elétrons pode ser distorcida, em resposta ao campo elétrico 

externo. Essa distorção é representada pela polarizabilidade e é descrita por 

(PETRYAYEVA e KRULL, 2011): 

 

 r!�$ = 4"l1!�$kt g!7$<g8!7$
g!7$j�g8!7$ (Equação 14) 
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na qual a máxima polarizabilidade, r, é alcançada quando o denominador atinge o 

valor mínimo absoluto. Portanto, conforme a constante dielétrica do meio externo 

muda, ocorre uma variação do espectro de extinção LSPR. A magnitude da variação 

espectral da banda é dada por (WILLETS e VAN DUYNE, 2007); (PETRYAYEVA e 

KRULL, 2011); (CAO et al., 2014): 

 

 Δ�14M = �Δ� 	1 − /vw 
<�6
xV �� (Equação 15) 

 

na qual � é a resposta do índice de refração “bulk” das nanopartículas (também 

conhecido como sensibilidade, medida em nm/RIU), Δ� é a variação de índice de 

refração, Z é a espessura efetiva da camada de absorção e y6 é o comprimento de 

decaimento característico do campo eletromagnético. 

Além de depender da constante dielétrica do meio externo, a condição de 

ressonância também depende da forma, do tamanho, da distância entre as 

nanopartículas e da constante dielétrica do metal, nesse caso, o ouro (LINK e EL-

SAYED, 2000); (EUSTIS e EL-SAYED, 2006); (CAO et al., 2014). 

A forma e o tamanho das nanopartículas contribuem para a condição de 

ressonância ao alterar a polarização presente na superfície da nanopartícula. Um 

aumento na assimetria de uma nanopartícula causa um decréscimo na intensidade 

da banda LSPR. O número de picos no espectro de extinção LSPR é determinado 

pelo número de modos que uma nanopartícula pode ser polarizada (LU et al., 2009); 

(PETRYAYEVA e KRULL, 2011). Quanto ao tamanho, o seu aumento leva a um 

deslocamento em comprimento de onda para o vermelho (LIZ-MARZAN, 2006); 

(PETRYAYEVA e KRULL, 2011). 

 

2.4 Cloridrato de cisteamina e seletividade ao glif osato 

 

A seletividade das LPG foi avaliada a partir da funcionalização das 

nanopartículas de ouro depositadas na casca das fibras óticas que contém as redes. 

O cloridrato de cisteamina, também conhecido como 2-aminoetanetiol, é um 

aminotiol proveniente da degradação da coenzima A (KESSLER, 2008). Sua fórmula 

estrutural é dada na Figura 5. 
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Figura 5 – Fórmula estrutural do cloridrato de cisteamina. 

 

 A cisteamina se liga à nanopartícula de ouro por meio do átomo de 

enxofre. O grupo –NH2 da cisteamina se torna, então, positivamente carregado, 

conforme visto na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Representação esquemática da fibra ótica com nanopartículas de ouro, funcionalizadas 

com cisteamina. 
 

O glifosato é um herbicida não seletivo, amplamente utilizado para 

controle de plantas e ervas daninhas (ZHENG et al., 2013); (GUO et al., 2014). A 

sua nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, é N-(fosfonometil)-glicina e a sua 

fórmula estrutural é dada na Figura 7 (ZHENG et al., 2013):  

 

 
Figura 7 – Fórmula estrutural do glifosato 

 

É um herbicida sistêmico e de amplo espectro, e é o mais utilizado na 

agricultura mundial devido a sua relativa baixa toxicidade, se comparado a outros 

herbicidas e, principalmente, devido à resistência de plantações transgênicas ao seu 

efeito (CERDEIRA e STEPHEN, 2006); (GUO et al., 2014). O glifosato inibe a 

atividade de uma enzima denominada 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase 
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(EPSPS), responsável pela síntese de aminoácidos como a fenilalanina, tirosina e 

triptofano, precursores de proteínas encontradas nas plantas (TONI et al., 2006); 

(GUO et al., 2014). 

No entanto, a larga utilização desse produto na agricultura provoca 

acúmulo em solos e águas, levando a contaminações ambientais e posteriores 

problemas de saúde (WALSH et al., 2000); (MARC et al., 2004); (DE ROOS et al., 

2005). Segundo a resolução CONAMA nº 357/2005, a quantidade de glifosato 

permitida em águas doces, no Brasil, a fim de que se esteja dentro do padrão de 

qualidade, é de 65 μg/L (CONAMA, 2005). 

O glifosato é detectado pela LPG recoberta de nanopartículas de ouro por 

meio da funcionalização destas com cloridrato de cisteamina. Os grupos carboxila (–

COOH) e fosfonila (–PO3H2) do glifosato, que são carregados negativamente, se 

ligam aos grupos aminos (–NH3), positivos, da cisteamina (ZHENG et al., 2013). 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho envolve a 

produção de redes de período longo (LPG.). As gravações das redes foram feitas no 

laser excímero ArF, emitindo em 193 nm, que se encontra no Laboratório de 

Fotônica, FOTON, na UTFPR. Posteriormente, essas redes passaram por um 

processo de leitura e avaliação de seus espectros, na região do visível. Em seguida, 

as LPG foram caracterizadas quanto ao índice de refração do meio externo. 

Com o intuito de se observar a ressonância plasmônica de superfície 

localizada na interface entre uma nanopartícula de ouro (AuNP) e um material 

dielétrico, para então aumentar a sensibilidade do dispositivo na faixa de índice de 

refração mais próximos ao índice da água, nanopartículas de ouro foram 

depositadas na casca da fibra, na região que contém a rede. A superfície das 

nanopartículas foi, posteriormente, funcionalizada com cisteamina, como intuito de 

agregar seletividade a esses sensores refratométricos, Também foram feitas 

deposições de AuNPs em lamínulas de sílica, para possibilitar a caracterização do 

tamanho e forma destas, por meio de microscopia eletrônica de transmissão, e da 

banda de plasmon do ouro, por meio de espectroscopia UV-VIS. 

 

3.1 Processo de gravação de redes de período longo (LPG) 

 

A gravação das LPG foi realizada utilizando um laser de Excímero ArF 

(Coherent – Xantos XS, 193 nm). A técnica empregada para a produção das LPG foi 

a técnica ponto-a-ponto, na qual o feixe sai do laser e incide na fibra, focalizado 

sobre um ponto desta (DIANOV et al., 1997). A periodicidade espacial de incidência 

na fibra foi controlada por um estágio de translação linear (Newport MM3000-2), 

movido por um motor de precisão (Newport M-UTM50PP.1, resolução 100nm) o 

qual, por sua vez, é controlado por um programa. Neste programa, pode-se ajustar o 

período da rede, o tempo entre um período de deslocamento e o próximo, e o 

número de pontos total, incidentes na fibra. 

Antes de incidir na fibra, o feixe passa por uma íris, atinge um conjunto de 

espelhos, os quais refletem o feixe, a fim de desviar o seu caminho para que esse 
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chegue à fibra. Entre o último espelho e o aparato que sustenta a fibra há uma lente 

cilíndrica, de distância focal 6,8 cm.  

Os parâmetros da gravação, entre eles a frequência do laser, a potência 

ou energia, o número de pontos incididos na fibra e gravados na rede, o número de 

pulsos emitidos pelo laser, o tempo de exposição do feixe à fibra e o intervalo de 

tempo entre um disparo e outro foram controlados por meio de um programa do 

laser. A montagem da gravação e o laser Excímero podem ser visualizados na 

Figura 8. 

 

 
Figura 8 – Foto do laser Excímero 193 nm e da montagem de gravação de uma LPG. 

 

As fibras utilizadas para a gravação foram do tipo monomodo (Thorlabs 

FS-SN-3224), com índice de refração da casca 1,453,em 632,8 nm (CHIEN, 2004), e 

fibra do tipo monomodo (Thorlabs SM-450), com índice de refração da casca 1,4616 



42 

 

em 514 nm e comprimento de onda de corte em 488 nm, segundo fabricante, e 

foram hidrogenadas por um período de duas semanas, a fim de aumentar a sua 

fotossensibilidade (OTHONOS, 1997). Antes de posicionar o segmento de fibra no 

aparato, a região central dela foi desencapada, conforme a dimensão da rede a ser 

gravada, sendo, em seguida, limpa com álcool isopropílico. Os parâmetros de 

gravação foram escolhidos com o intuito de que se pudesse observar o acoplamento 

entre os modos e a formação de bandas de atenuação da LPG na região espectral 

do visível. São eles: 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros de gravação das LPG 1, LPG 2, LPG 3 e LPG 4. 

LPG Tipo de 
fibra 

Frequência 
(Hz) 

Energia 
(mJ/pulso

) 

Período 
(μm) 

Pontos Pulsos/ponto Comprimento 
da rede (mm) 

LPG1 SM@633 300 5,0 90 35 12000 3,15 
LPG 2 SM@450 300 4,5 80 40 12000 3,20 
LPG 3 SM@450 300 4,0 70 40 24000 2,80 
LPG 4 SM@450 300 4,0 90 40 12000 3,60 

 

 

O processo de gravação das redes foi acompanhado por um sistema de 

leitura, composto por uma lâmpada de tungstênio-halogênio (Yokogawa, AQ4305) e 

um espectrômetro a fibra ótica (Ocean Optics, HR4000), com resolução de 3,3 nm e 

estabilidade em comprimento de onda de 250 pm, operando na faixa espectral de 

200 nm a 1100 nm. O espectro da LPG, no ar, foi normalizado em relação ao 

espectro de transmissão inicial. 

 

3.2 Obtenção das amostras de glicerina em água 

 

As amostras de porcentagem de glicerina em água destilada (GX), 

utilizadas para a caracterização das LPG quanto ao índice de refração do meio 

externo, foram preparadas utilizando-se duas buretas, com resolução de 0,1 mL. As 

quantidades utilizadas para cada amostra podem ser visualizadas na Tabela 2. O 

volume total de cada amostra é de 20 mL. Cada substância foi inserida em um 

recipiente com tampa e agitada. 
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Tabela 2 – Quantidades de água destilada e glicerina, utilizadas para a obtenção das amostras GX. 
GX Água destilad a (mL)  Glicerina (mL)  
G0 20,0 0 

G10 18,0 2,0 
G20 16,0 4,0 
G30 14,0 6,0 
G40 12,0 8,0 
G50 10,0 10,0 
G60 8,0 12,0 
G62 7,6 12,4 
G64 7,2 12,8 
G66 6,8 13,2 
G68 6,4 13,6 
G70 6,0 14,0 
G72 5,6 14,4 
G74 5,2 14,8 
G76 4,8 15,2 
G78 4,4 15,6 
G80 4,0 16,0 
G82 3,6 16,4 
G84 3,2 16,8 
G86 2,8 17,2 
G88 2,4 17,6 
G90 2,0 18,0 
G95 1,0 19,0 
G100 0 20,0 

 

 

3.3 Processo de leitura e caracterização das redes de período longo quanto 

ao índice de refração do meio externo 

 

Primeiramente, as LPG 1, LPG 2, LPG 3 e LPG 4 foram caracterizadas 

quanto aos diferentes índices de refração do meio externo. A fim de se evitar os 

efeitos da sensibilidade cruzada, assim como promover a estabilização do 

dispositivo, a fibra que contém a rede foi presa em um suporte de vidro, com o 

auxílio de fita adesiva, mantendo-se a tensão longitudinal constante, conforme 

Figura 9. A temperatura foi mantida a (23,0 ± 0,5) °C, por um ar condicionado, e em 

equilíbrio com o sistema de medição, e foi monitorada por um medidor (Minipa Appa 

MT-520 – tipo K), por meio de um termopar. Abaixo da fibra ótica, na região onde se 

encontra a LPG, colocaram-se duas lâminas de vidro, com o intuito de manter a 

estabilidade da substância submetida à rede (devido à tensão superficial formada), 

para que não haja alteração no índice de refração do meio externo. 
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Figura 9 – Esquema de leitura e caracterização de uma LPG. 

 

Depois de verificada a estabilidade do sistema, conectou-se uma fibra 

sem rede, adquiriu-se o espectro da fonte de luz como referência, na região do 

visível, seguido pela aquisição do espectro escuro, obtido pelo bloqueio do caminho 

da luz. Em seguida, conectando-se a rede, obteve-se o espectro em transmissão da 

rede, em contato com o ar, calculado por meio da equação: 

 

 % -7 =  {W< |WeW< |W  ∙ 100 %  (Equação 16) 

 

na qual -7 é o espectro em transmissão, dado em %, R7 é a intensidade do espectro 

da rede, �7 é a intensidade do espectro escuro e k7 é a intensidade do espectro de 

referência, em um comprimento de onda �. Utilizou-se, para a leitura das redes, uma 

fonte de lâmpada de tungstênio e um espectrômetro a fibra ótica (Ocean Optics, 

HR4000, resolução de 3,3 nm) (Figura 9). Os parâmetros do espectrômetro, 

utilizados nas leituras e caracterizações das redes, assim como para a obtenção do 

espectro de referência foram: tempo de integração de 25 ms para a LPG 1, 50 ms 

para as LPG 2, LPG 3 e LPG 4, média de 30 espectros e boxcar width de 5. Os 

parâmetros do espectrômetro para a referência e para o escuro foram os mesmos 

utilizados para as medições das redes. 

Utilizou-se como referência das medições das redes, o espectro da rede 

em contato com o ar, cujo índice de refração adotado é 1,0000. Então, submeteu-se 

a rede às diferentes concentrações de glicerina em água, com a finalidade de se 

verificar o comportamento dos espectros com relação aos diferentes índices de 

refração do meio externo. Essas substâncias encontram-se em temperatura de 

equilíbrio com o ambiente e com o sistema de medição, contidas, cada uma, em um 
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béquer diferente. Todos os dados dos espectros foram analisados em um programa 

gráfico, o Origin®. 

Para a caracterização das LPG 1, LPG 2, LPG 3 e LPG 4, foram 

realizadas 5 medições em transmissão, para cada amostra, em condições de 

repetibilidade. Com uma dessas medidas adquiridas, um gráfico da transmissão (em 

“y”), dada em %, pelo comprimento de onda (em “x”), dado em nm, foi obtido por 

meio do Origin®. 

Concomitantemente às medidas de deslocamento em intensidade, para a 

LPG 1, e em comprimento de onda, para o restante dos dispositivos, conforme a 

variação do índice de refração do meio externo, os índices de refração das 

substâncias foram determinados, imediatamente após as substâncias serem 

retiradas do sistema de aquisição dos espectros. O equipamento utilizado foi um 

refratômetro de Abbe (Atago, DR-A1, operando em 589,3 nm e com resolução de 

± 0,0001). Com o intuito de manter as medidas no refratômetro sob temperatura 

constante, empregou-se um banho térmico Lauda RE212 , com resolução de 0,1°C, 

que está conectado ao refratômetro por meio de mangueiras, pelas quais a água 

circula, à mesma temperatura ajustada no banho. A temperatura medida foi de 

(23,0 ± 0,2) °C. Esse processo foi repetido 3 vezes para cada substância, em 

condições de repetibilidade.  

A partir dos valores de intensidade (para a LPG 1) e de comprimento de 

onda (para as LPG 2, LPG 3 e LPG 4), das bandas de atenuação referentes a cada 

índice de refração das amostras, obteve-se a média, o desvio padrão e o desvio 

padrão do valor médio das 5 medidas, de cada amostra de glicerina em água. Então, 

elaborou-se um gráfico, com pontos experimentais. 

As barras de erros em “y”, utilizadas nos pontos experimentais da LPG 1, 

foram os desvios padrões das cinco medidas feitas em condições de repetibilidade. 

Porém, as incertezas agregadas à LPG como transdutor de índice de refração são 

conferidas a erros aleatórios e sistemáticos (POSSETTI et al., 2012); (JCGM/WG1, 

2008). Portanto, para as barras de erros em “y” nos pontos experimentais das LPG 

2, LPG 3 e LPG 4, calculou-se uma incerteza combinada. Para tal, utilizou-se o 

desvio padrão amostral, um valor referente à repetibilidade do sistema (incerteza do 

tipo A, correspondente a erros estatísticos), o erro associado ao espectrômetro, com 

uma distribuição retangular de probabilidades, e o erro associado às medidas de 
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índice de refração das amostras de glicerina em água (incertezas do tipo B, 

correspondente a erros sistemáticos residuais), conforme equação: 

 

 N� =  
�8√��� +  
�&��√t�� +  !�nm .  RC$� (Equação 17) 

 

na qual N (nm) é a incerteza combinada, �1 (nm) é o desvio padrão amostral, � é a 

quantidade de medidas realizadas (5), ��� (nm) é a incerteza associada à resolução 

do espectrômetro, com estabilidade em comprimento de onda de 250 pm, �nm (RIU) é 

a incerteza associada às medidas de índice de refração das amostras e RC (nm/RIU) 

é a sensibilidade inicial, associada ao ajuste dos pontos experimentais, sem a barra 

de erros. Esta incerteza é multiplicada pela sensibilidade inicial com o objetivo de 

transformar a incerteza, que é relacionada ao eixo “x”, em uma incerteza relacionada 

ao eixo “y”. 

A incerteza associada às medidas de índice de refração é calculada a 

partir da associação da incerteza estatística (desvio padrão do valor médio, obtido a 

partir do cálculo da média dos 3 valores de índice de refração medidos), incerteza 

sistemática residual relacionada ao refratômetro e incerteza residual relacionada ao 

preparo da amostra, dada pela equação: 

 

 �nm� =  	
2 .  ���√t  . �CC %
�C 1(� .  RC�� +  
�i&'�√t �� + 
��√f��

 (Equação 18) 

 

na qual �nm é a incerteza associada aos índices de refração das amostras, �a é a 

incerteza associada à bureta (0,1 mL), RC é a sensibilidade inicial relacionada ao 

ajuste linear dos pontos experimentais de porcentagem de glicerina em água x 

índice de refração, �m�� é a incerteza sistemática residual associada ao refratômetro, 

dada em RIU, �� é o desvio padrão do valor médio, dada em RIU, e q é a 

quantidade de medidas realizadas (3). A incerteza associada à bureta é dividida por 

20 mL, que é o volume total da amostra, multiplicada por 2, que é o total de 

substâncias (água e glicerina) e multiplicada por 100 %, para dar o resultado em 

porcentagem. Multiplicando-se pela sensibilidade inicial, dá-se o resultado em RIU. 

Com a inclusão das barras de erros em “y”, outro ajuste é feito a partir dos 

pontos experimentais, e, então, é calculada a sensibilidade final, que é a derivada do 
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ajuste em relação ao índice de refração, conforme indica a equação 9. As incertezas 

associadas a “x” e a “y” podem ser visualizadas nos Apêndices A, B e C, referentes 

às LPG 2, 3 e 4, respectivamente. 

 

3.4 Cálculo das características metrológicas do dis positivo 

 

Após o cálculo das incertezas, o ajuste dos pontos experimentais e 

obtenção da sensibilidade final, foram calculadas as características metrológicas do 

dispositivo. Essas características são denominadas repetibilidade, reprodutibilidade 

resolução, conformidade (ou resíduo) e a incerteza relacionada às medições dos 

índices de refração das amostras de glicerina em água. São expressas em termos 

de unidades de índice de refração (RIU). São calculadas a partir das seguintes 

equações: 

 

 Nm�c�� =  ��√� × �
{' (Equação 19) 

 Nm�b�x =  �&��√t × �
{' (Equação 20) 

 N� =  �nm (Equação 21) 

 N��� =  k/�pZN�y × �
{' (Equação 22) 

 Nm�cm� =  �8√f × �
{' (Equação 23) 

 

nas quais Nm�cm� (RIU) é a reprodutibilidade, Nm�c�� (RIU) é a repetibilidade, Nm�b�x 
(RIU) é a resolução, N� (RIU) é a incerteza final relacionada às medições dos índices 

de refração das amostras de glicerina em água, N��� (RIU) é a conformidade ou 

resíduo, �1 (nm) é o desvio padrão amostral das cinco medidas, q é a quantidade 

total do conjunto de medidas realizadas (5), �� (nm) é o valor do maior desvio 

padrão para cada amostra, dentre as três medidas, � é a quantidade de medidas 

realizadas em um conjunto de medições (5), ��� (nm) é a incerteza associada à 

resolução do OSA, �nm (RIU) é a incerteza inicial relacionada às medições dos 

índices de refração das amostras de glicerina em água, k/�pZN�y (nm) é o valor 

residual de cada ponto experimental, relacionado ao ajuste dos pontos 

experimentais, ou seja, é a distância dos pontos à curva e R� (nm/RIU) é a 
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sensibilidade final (JCGM/WG1, 2008). A reprodutibilidade só foi calculada para as 

caracterizações feitas após a deposição das nanopartículas de ouro, uma vez que, 

para as medidas prévias às deposições foi realizado apenas um conjunto de 

medições, em condições de repetibilidade. 

Por fim, calcula-se a incerteza combinada, uma faixa pela qual se pode 

associar uma faixa de dúvida à resposta do dispositivo, ao se analisar a quantidade 

de glicerina em água, em termos de índice de refração. É dada pela equação: 

 

 �� =  @Nm�cm�A� + @Nm�c��A� + !Nm�b�x$� + !N�$� + @N���A�
 (Equação 24) 

 

na qual � (RIU) é a incerteza combinada relacionada ao índice de refração das 

amostras de glicerina em água, Nm�cm� (RIU) é o maior valor da reprodutibilidade, 

entre cada ponto experimental, Nm�c�� (RIU) é o maior valor da repetibilidade, Nm�b�x 
(RIU) é o maior valor da resolução, N� (RIU) é a incerteza final relacionada ao índice 

de refração das amostras e N��� (%) é o maior valor da conformidade ou resíduo. 

No entanto, essa incerteza combinada vale para um nível de confiança de 

68,27 %. Multiplicando-se a incerteza por um fator de correção k = 2, obteve-se a 

incerteza expandida, para um nível de confiança de 95,45 % (JCGM/WG1, 2008). As 

características metrológicas foram calculadas para as LPG 2, LPG 3 e  LPG 4, antes 

da deposição das nanopartículas de ouro (sem a reprodutibilidade), e para as LPG 2  

e LPG 3, depois da deposição das nanopartículas de ouro e nanopartículas de ouro 

com cisteamina, respectivamente. 

 

3.5 Processo de deposição de nanopartículas de ouro  na casca da fibra 

ótica que contém a LPG e em lamínula 

 

O processo de deposição de nanopartículas de ouro (AuNPs) foi realizado 

no Grupo de Química de Nanomateriais (GQNano), do DAQBI (Departamento 

Acadêmico de Química e Biologia), localizado na UTFPR. As deposições em fibras 

foram realizadas em conjunto com deposições em lamínulas de sílica e o processo 

foi adaptado da literatura, para se adequar ao método de deposição em fibras óticas 

(ACRES et al., 2012); (HUSSAIN et al., 2005), (TU et al., 2012), (PEREIRA, 2016). 

Os reagentes utilizados foram fornecidos por esse laboratório. 
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Primeiramente, as fibras e lamínulas foram lavadas com detergente e 

enxaguadas com água destilada. As fibras foram, então, fixadas em um recipiente 

de vidro (Figura 10) e as lamínulas foram colocadas em um suporte que permitiu 

inseri-las, verticalmente, em um béquer. 

Após inserir as fibras no recipiente de vidro e as lamínulas no suporte, 

elas foram enxaguadas com acetona e secas completamente. Então, preparou-se a 

solução piranha, na proporção de 3:1 (três partes de ácido sulfúrico para uma parte 

de peróxido de hidrogênio) e verteu-se essa solução no recipiente contendo as fibras 

e as lamínulas, com o intuito de remover resíduos orgânicos e expor maior 

quantidade de radicais hidroxilas à superfície destas (Figura 11) (PEREIRA, 2016). 

 

 
Figura 10 – Recipiente ao qual foram inseridas as fibras óticas que contêm as redes, a fim de que 
entrem em contato com as substâncias responsáveis pela deposição das nanopartículas de ouro. 

 

A solução ficou em contato com as fibras e lamínulas por 30 minutos, e, 

quando retiradas, foram enxaguadas com água destilada e colocadas em uma 

estufa a 120 °C, por 1 hora (TU et al., 2012); (PEREIRA, 2016). 
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Figura 11 – Representação esquemática da hidroxilação da sílica, por meio da solução piranha e 

reação de silanização entre a superfície hidroxilada e o APTES (ACRES et al., 2012). 
 

Então, uma solução de APTES (3-aminopropiltrietoxisilano) em tolueno foi 

preparada e inserida no recipiente com as fibras e lamínulas, por 3 horas (PEREIRA, 

2016). Nessa funcionalização, os oxigênios das hidroxilas se ligam ao silício do 

APTES (ACRES et al., 2012), conforme pode ser visto na Figura 11. O grupo amina 

aponta para a direção contrária da sílica, e pode ser posteriormente funcionalizado. 

Após a remoção da solução de APTES, as fibras e lamínulas foram enxaguadas 

com tolueno e água destilada e colocada novamente na estufa, a 100 °C, por, 

aproximadamente, 12 horas. 

Para a deposição das nanopartículas de ouro, uma solução aquosa de 

ácido tetracloroaurico trihidratada (HAuCl4.3H2O) foi preparada e inserida nos 

recipientes contendo as fibras e as lamínulas, por 3 horas (PEREIRA, 2016). Após o 

enxague com água destilada, uma solução aquosa de boridreto de sódio (NaBH4) foi 

preparada para reduzir o ouro Au3+ para Au0, o ouro metálico, conforme reação 

abaixo (LEE, 1999); (PEREIRA, 2016): 

 

8 HAuCl4 + 3 NaBH4 + 9 H2O → 8 Au0 + 3 H3BO3 + 3 NaCl +29 HCl (Equação 25) 

 

A nanopartícula de ouro se ligará ao grupo amina, decorrente da 

silanização da sílica com o APTES. As concentrações das soluções de APTES, 

HAuCl4 e NaBH4 utilizadas para as deposições nas fibra contendo as LPG 1, LPG 2 

e LPG 4, e as respectivas lamínulas, podem ser vistas na Tabela 3: 

 

 

Tabela 3 – Concentrações das substâncias utilizadas nas deposições das AuNPs. 
LPG APTES (mol.L-1) HAuCl4.3H2O (mol.L-1) NaBH4 (mol.L-1) 

LPG 1 0,050 5.10-4 1.10-3 
LPG 2 0,005 5.10-4 1.10-3 
LPG 4 0,500 5.10-3 1.10-2 
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3.6 Processo de deposição de cloridrato de cisteami na nas nanopartículas 

de ouro e de nanopartículas de ouro com cloridrato de cisteamina na casca da 

fibra ótica 

 

Após o processo de deposição das nanopartículas de ouro, foram feitas 

as funcionalizações com cloridrato de cisteamina. 

Na LPG 2, cuja concentração da solução de HAuCl4 utilizada no processo 

de deposição foi de 5.10-4 mol.L-1, a concentração de cloridrato de cisteamina 

utilizada foi de 2,13 mM, obtida diluindo 500 μL de uma solução 0,213 mol.L-1 em um 

balão volumétrico de 50 mL. Então, essa solução foi vertida no recipiente da Figura 

8, contendo a fibra ótica com a LPG 2 com as nanopartículas de ouro, depositadas 

previamente, e deixada por 2 horas. O mesmo foi feito para uma lamínula com 

nanopartículas de ouro depositadas, cuja concentração da solução de deposição era 

a mesma. 

Na LPG 4, cuja concentração de ouro foi de 5.10-3 mol.L-1, a concentração 

de cloridrato de cisteamina utilizada foi de 17,04 mM, obtida diluindo 2 mL de uma 

solução 0,213 mol.L-1, em um balão volumétrico de 25 mL. A solução foi vertida no 

mesmo recipiente, contendo a fibra com a LPG 4 e as nanopartículas de ouro 

depositadas previamente, e deixada por 2 horas. 

Na LPG 3, após o procedimento de limpeza, exposição à solução piranha 

3:1 e ao APTES 5.10-3 mol.L-1, conforme mostrado na seção 3.5, a fibra que contém 

a rede foi colocada em contato com uma solução de HAuCl4 1,4 mM, misturada a 

uma solução de cloridrato de cisteamina 0,213 M. Para tal, 60 mL da solução de 

HAuCl4 foram misturados a 600 μL da solução de cloridrato de cisteamina. Após 3 

horas em contato com essa solução, a fibra foi lavada com água destilada. Em 

seguida, uma solução de NaBH4 1.10-2 mol.L-1 foi inserida no recipiente e deixada 

por 1 hora. A fibra, então, foi enxaguada com água destilada. 

 

3.7 Processo de caracterização das LPG 2 e LPG 3 qu anto ao índice de 

refração do meio externo após a deposição de nanopa rtículas de ouro 

 

Após o processo de deposição das nanopartículas de ouro, a LPG 2 foi 

novamente caracterizada quanto ao índice de refração do meio externo. A LPG 3 foi 

caracterizada após a deposição de cisteamina. O roteiro e equipamentos foram os 
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mesmos utilizados no processo de caracterização prévio à deposição. Com exceção 

da LPG 1, cujas barras de erros são, também, os desvios padrões obtidos ao se 

calcular as médias das 5 medições feitas para cada amostra, para as LPG 2 e LPG 

3, as barras de erros são a incerteza a combinada, que é a combinação de erros do 

tipo A e B, acrescentando aos erros estatísticos (tipo A), a incerteza relacionada ao 

desvio padrão médio, que está associada às medidas feitas em condições de 

reprodutibilidade, conforme equação: 

 

 N� =  
��√��� + 
�8√f��  +  
�&��√t�� +  !�nm .  RC$� (Equação 26) 

 

na qual N (nm) é a incerteza combinada, �� (nm) é o maior desvio padrão para 

cada amostra de glicerina em água, entre as 3 medidas feitas em condições de 

reprodutibilidade, � é a quantidade de medidas realizadas (5) e estão associadas à 

repetibilidade do sistema, �1 (nm) é o desvio padrão amostral, q é a quantidade 

total de medidas realizadas (3), formando o desvio padrão médio, que estão 

associados à reprodutibilidade do sistema, ��� (nm) é a incerteza associada à 

resolução do equipamento (em nm), no caso o espectrômetro, com estabilidade em 

comprimento de onda de 250 pm, �nm (RIU) é a incerteza associada às medidas de 

índice de refração das amostras e RC (nm/RIU) é a sensibilidade inicial, associada ao 

ajuste dos pontos experimentais, sem a barra de erros. Esta incerteza é multiplicada 

pela sensibilidade inicial, com o objetivo de transformar a incerteza, que é 

relacionada ao eixo “x”, em uma incerteza relacionada ao eixo “y”. 

As características metrológicas (repetibilidade, reprodutibilidade, 

resolução, incerteza associada ao índice de refração e conformidade), 

demonstradas na seção 3.4, foram calculadas para a LPG 2 e LPG 3. 

A LPG 4 não foi caracterizada conforme o índice de refração do meio 

externo, após a deposição das nanopartículas de ouro. 
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3.8 Processo de caracterização das nanopartículas d e ouro depositadas 

em lamínula de sílica 

 

As técnicas de caracterização das nanopartículas depositadas nas 

lamínulas estão descritas nos tópicos a seguir. As imagens de microscopia foram 

obtidas pelo microscópio eletrônico de transmissão (MET), localizado no Centro de 

Microscopia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), enquanto que os espectros 

UV-Vis foram obtidos utilizando-se o espectrômetro do Departamento de Química e 

Biologia da UTFPR. 

 

3.8.1 Espectroscopia UV-Vis 

 

Os espectros UV-Vis das nanopartículas de ouro depositadas em lâmina 

foram obtidos submetendo-se a lâmina contendo as nanopartículas depositadas 

diretamente ao caminho ótico do espectrofotômetro (Varian, Cary 50 Bio). Uma 

lâmina limpa, sem deposição de nanopartículas, foi utilizada como referência. A faixa 

do espectro analisada foi de 360 a 1000 nm. A análise é feita por meio da Lei de 

Beer-Lambert, a qual relaciona a intensidade de luz que incide no material, com a 

intensidade de luz que sai do material e o quanto dessa luz é absorvida pela 

amostra (OLIVEIRA, 2005). 

 

3.8.2 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

Para a obtenção de imagens de microscopia eletrônica de transmissão, a 

amostra foi previamente preparada, triturando-se uma parte da lâmina à qual foram 

depositadas nanopartículas de ouro, com o auxílio de um almofariz. Depois, a 

amostra triturada foi dispersa em clorofórmio e, utilizando uma micropipeta, uma 

gota foi adicionada em uma grade de cobre recoberta com filme fino de carbono. 

Essa grade contendo a solução foi inserida no porta-amostra do microscópio (MET 

JEOL JEM 1200), operando com voltagem de 120 kV. As imagens foram obtidas em 

campo claro e campo escuro (OLIVEIRA, 2005). 
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3.9 Obtenção das amostras de diferentes concentraçõ es de glifosato e 

posterior caracterização da seletividade dos dispos itivos 

 

Após a deposição de cloridrato de cisteamina nas nanopartículas de ouro, 

aderidas à casca das fibras óticas que contêm as redes, a seletividade das LPG 2, 

LPG 3 e LPG 4 às diferentes concentrações de glifosato foram avaliadas. Os grupos 

carboxila (–COOH) e fosfonila (–PO3H2) do glifosato, que são carregados 

negativamente, se ligam aos grupos aminos (–NH3), positivos, da cisteamina 

(ZHENG et al., 2013). A metodologia utilizada nesse trabalho foi adaptada de Zheng 

et al., a fim de possibilitar a deposição em uma fibra ótica. Alguns valores 

otimizados, encontrados por Zheng et al., foram utilizados nessa metodologia, como 

a adição de uma solução de pH 4 nas soluções de glifosato e temperatura das 

amostras de, aproximadamente, 15 °C.  

Antes da produção das amostras de glifosato, uma solução tampão de pH 

4 foi feita, a fim de se manter o pH das soluções de glifosato próximo a esse valor 

(ZHENG et al., 2013). Para a medição com a fibra ótica, o pH de 4 foi utilizado, com 

o intuito de obter a limpeza do dispositivo com uma solução de pH 10. A solução 

tampão de pH 4 foi produzida adicionando-se 815 μL de ácido acético PA em um 

balão volumétrico de 250 mL e completando-o com água, obtendo uma solução 

0,057 M. Em seguida, adicionou-se 0,0359 g de acetato de sódio na solução de 

ácido acético. Da solução resultante, mediu-se o pH, com uma fita medidora de pH 

(Macherey-Nagel®). 

As soluções de glifosato foram obtidas a partir de uma solução de 

concentração inicial de 1 mM. Essa solução foi feita pesando-se 16,91 mg de 

glifosato PA, inserida em um balão volumétrico de 100 mL e diluída em água 

destilada. A partir dessa solução foram obtidas as seguintes concentrações de 

glifosato em água: 0,1 mM, 20 μM, 12 μM, 8 μM, 4 μM e 1 μM. Essas soluções foram 

feitas em balões volumétricos de 25 mL. Em cada balão foi adicionado 5 mL da 

solução tampão pH 4, a quantidade necessária da solução de glifosato 1 mM, 

completando-se os 25 mL com água destilada. Logo após, o pH de cada solução foi 

medido, por meio de uma fita medidora de pH. 

As LPG 2, LPG 3 e LPG 4, presas a um suporte, para minimizar o efeito 

da sensibilidade cruzada, foram submetidas, primeiramente, à água destilada e, em 

seguida, às diferentes concentrações de glifosato. Após cada medição realizada, 
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uma alíquota da amostra foi retirada, para a medição do índice de refração, que, 

para todas as amostras, foi de (1,3333 ± 0,0001). Essa medição foi feita por meio de 

um refratômetro Abbe. A temperatura do ambiente foi estabilizada, por meio de um 

ar condicionado, a (15,0 ± 0,3) °C, monitorada por um termopar. 

Enquanto as medições da LPG 2 foram feitas, foi realizado um teste de 

tempo de estabilização do espectro em contato com a primeira concentração de 

glifosato, 1 μM. Para as medições seguintes, então, cada amostra ficou em contato 

com a rede por 30 minutos, antes de serem adquiridos os espectros. Após a retirada 

da solução de 1 μM, a rede foi submetida a uma solução tampão de pH 10 

comercial, com o intuito de realizar a limpeza da rede, e deixada por 30 minutos. As 

próximas amostras foram colocadas em contato com a LPG, utilizando-se a solução 

tampão de pH 10 como substância de limpeza entre cada uma delas. Ao término da 

medição, a rede foi submetida à solução tampão de pH 10 e deixada por, 

aproximadamente, 15 horas. Verificou-se a limpeza da rede ao se comparar o 

espectro da LPG em contato com o ar, antes e após o processo de caracterização 

com as diferentes concentrações de glifosato. 

Para a LPG 3 e LPG 4, o mesmo procedimento foi realizado, porém, a 

solução tampão de pH 10 não foi colocada como solução de limpeza, entre uma 

amostra e a próxima. 

Foi realizado um conjunto de 5 medidas para cada amostra de solução de 

glifosato, em condições de repetibilidade. Os dados de uma dessas medidas foram 

utilizados para criar um gráfico de concentração de glifosato (mol.L-1), em “x”, por 

comprimento de onda (nm), em “y”, e outro gráfico de concentração de glifosato 

(mol.L-1), em “x”, por intensidade da rede (%), em “y”. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Avaliação dos espectros de transmissão do proce sso de gravação das 

LPG 1, LPG 2 e LPG 3 

 

Após o processo de gravação, os dados dos espectros salvos foram 

analisados no programa Origin®. A Figura 12 mostra os espectros durante o 

processo de gravação da LPG 1, em fibra monomodo (Thorlabs FS-SN-3224, em 

632,8 nm), em uma faixa de comprimento de onda de 350 nm a 1130 nm. Os valores 

10, 20, 25 e 35 são os números de pontos (períodos) gravados na rede. 

 

 
Figura 12 – Espectros de transmissão de formação da LPG 1, durante o processo de gravação da 

rede. 
 

Pode-se observar a formação de uma banda dividida em duas, em 

aproximadamente, 775 nm e 895 nm (espectro verde), que é a banda do ponto de 
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viragem, ou turning point. Ainda na Figura 12, o espectro de gravação aos 35 pontos 

(verde) pode ser observado, assim como as bandas de atenuação da LPG, 

referentes ao acoplamento do modo fundamental a modos de casca de diferentes 

ordens. Essas bandas se encontram em, aproximadamente, 422 nm, 469 nm, 490 

nm, 530 nm, 580 nm, 599 nm, 626 nm e 670 nm. 

Como a banda de absorção plasmon do ouro é, geralmente, entre 500 e 

600 nm, outras redes foram gravadas, a fim de que bandas de atenuação mais 

intensas e com maior sensibilidade ao índice de refração do meio externo se 

encontrassem nessa região do espectro. Para tal, os parâmetros das redes foram 

alterados, assim como a fibra ótica utilizada. Esses parâmetros se encontram na 

Tabela 1. 

Os espectros do processo de gravação da LPG 2 podem ser observados 

na Figura 13. Nessa rede, também é possível observar o espectro da banda do 

ponto de viragem em, aproximadamente, 700 nm, assim como os espectros das 

bandas de atenuação, cujo modo fundamental foi acoplado para modos de ordem 

superior, em, aproximadamente, 460 nm, 470 nm, 481 nm, 496 nm, 515 nm, 540 nm 

e 578 nm. Os valores 10, 20, 25, 30 e 40 são os números de pontos (períodos) 

gravados na rede. 

Finalmente, os espectros do processo de gravação da LPG 3 podem ser 

observados na Figura 14. Também é possível notar a banda do ponto de viragem, já 

dividida em duas bandas, em, aproximadamente, 620 nm e 760 nm. Os espectros 

das bandas de atenuação, de acoplamento entre modo fundamental e modos de 

ordem superior podem ser vistos em, aproximadamente, 455 nm, 466 nm, 479 nm, 

496 nm, 518 nm e 551 nm. 
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Figura 13 – Espectros de transmissão de formação da LPG 2, durante o processo de gravação da 

rede. 
 

 
Figura 14 – Espectros de transmissão da formação da LPG 3, durante o processo de gravação da 

rede. 
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Pode-se observar que, conforme o processo de gravação das três LPG 

avançava, ocorreu uma atenuação no espectro de transmissão, em toda a faixa de 

comprimento de onda analisada, porém, mais evidente na região espectral do visível 

próxima ao ultravioleta. Essa atenuação se deve, provavelmente, à formação de 

centros E’ (≡Si•), quando a irradiação ultravioleta do laser Excímero ArF incide em 

fibras contendo centros deficientes de oxigênio (OCD). Isso gera uma absorção 

induzida em 5,8 eV (~213 nm), que aumenta com o tempo de irradiação (IMAI et al., 

1991); (SAITO et al., 2004). 

Os espectros de transmissão das três LPG sofreram alterações após um 

período de tempo. A LPG 1 foi aquecida a 130 °C, por duas horas, 20 dias após a 

data de sua gravação. Os espectros das LPG 2 e LPG 3 estabilizaram, 

aproximadamente, 30 dias após a data de suas gravações. Essas alterações se 

devem à saída do hidrogênio molecular inserido antes das gravações das redes, a 

fim de aumentar a fotossensibilidade da fibra ótica. Os seus espectros estabilizados 

podem ser vistos nas próximas seções deste capítulo. Os espectros de gravação da 

LPG 4 não foram salvos durante o processo de gravação. 

 

4.2 Caracterização e análise das nanopartículas de ouro depositadas na 

casca da fibra que contém a LPG 1 e em lamínula 

 

A lamínula à qual foram depositadas nanopartículas de ouro foi submetida 

à análise de espectrofotometria UV-Vis. O espectro obtido pode ser observado na 

Figura 15. 

O comprimento de onda central da absorção plasmon do ouro pode ser 

observado em λc = (544 ± 1) nm, que está dentro da faixa de valores esperados para 

a absorção plasmon de nanopartículas de ouro. A largura de banda a meia altura é 

de (78 ± 2) nm, mostrando que a banda de plasmon do ouro abrange a faixa , em 

comprimento de onda, da banda analisada, na LPG 1. 

Depois de triturada parte da fibra que contém as nanopartículas de ouro, 

diluída em acetona e colocada na grade de cobre, a amostra foi submetida à análise 

por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão. As imagens do MET obtidas em 

campo claro mostram a formação de nanopartículas de ouro (pontos em formatos 

esféricos, mais escuros), conforme pode ser visto na Figura 16, cuja escala da 



60 

 

imagem é de 50 nm. As imagens analisadas confirmam a presença de 

nanopartículas de ouro, com tamanhos de 2 a 7 nm. 

 

 
Figura 15 – Banda de ressonância de plasmon do ouro, depositada em lamínula de sílica 

(HEIDEMANN et al., 2015). 
 

Com o objetivo de confirmar a presença de nanopartículas de ouro nessa 

amostra, uma imagem de campo escuro foi obtida. Nessa imagem (Figura 17), os 

pontos brilhantes são as nanopartículas cristalinas, enquanto a parte não brilhante é 

a sílica amorfa (PEREIRA, 2016). 
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Figura 16 – Imagem de MET, em campo claro, das nanopartículas de ouro depositadas em lamínula, 

associadas à LPG 1. 
 

 

 
Figura 17 – Imagem de MET, em campo escuro, das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associadas à LPG 2. 
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4.3 Caracterização da LPG 1 quanto ao índice de ref ração do meio externo, 

antes e após a deposição de nanopartículas de ouro 

 

Os espectros de transmissão da LPG 1, quando em contato com algumas 

das diferentes concentrações de glicerina em água, antes da deposição das 

nanopartículas de ouro na superfície da fibra ótica que contém a rede, podem ser 

observados na Figura 18. 

O intervalo avaliado foi entre 450 nm e 587 nm. Essa faixa de 

comprimento de onda foi escolhida para demonstrar apenas as bandas que se 

encontram entre 500 nm e 600 nm, a faixa na qual se encontra a banda de absorção 

plasmon do ouro. Para a caracterização desta LPG foram utilizadas diferentes 

concentrações de glicerina em água, com os índices de refração variando entre 

1,3629 e 1,4479. Ao observar a Figura 18, verificam-se mudanças no espectro de 

transmissão, devido à variação do índice de refração da substância que se encontra 

em contato com a rede. Nota-se que há a variação em relação à intensidade das 

bandas, enquanto que não são observadas variações em relação ao comprimento 

de onda. O deslocamento em comprimento de onda dessas bandas não é 

observado. Isso aconteceu, provavelmente, porque o modo ao qual o modo de 

núcleo é acoplado é mais interno, sendo, assim, menos sensível à variação de 

índice de refração do meio externo. Escolheu-se, então, uma banda de atenuação 

para ser analisada. Essa banda se encontra em, aproximadamente, 568,12 nm e 

está evidenciada, na Figura 18, pela linha preta vertical. 
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Figura 18 – Espectros de transmissão da LPG 1, antes da deposição, em resposta aos diferentes 

índices de refração das amostras de solução de glicerina em água, em 568,12 nm (HEIDEMANN et 
al., 2015). 

 

Relacionando-se os valores de intensidade de transmissão (y) 

encontrados com os índices de refração (x) medidos, uma curva de calibração foi 

ajustada aos dados experimentais, utilizando a equação empírica dada por: 

 

 � = � −  a!<M$ (Equação 27) 

 

na qual � = (36,67622 ± 0,28412) %, � = (0,03842 ± 0,00583) %.RIU e � = (1,44937 

± 0,00126) RIU. A sensibilidade foi calculada por meio da derivada numérica da 

curva de calibração. A resolução da rede foi calculada para uma incerteza de 

0,069%, obtida pelo valor da flutuação temporal de intensidade de transmissão para 

a amostra com índice de refração 1,4479, em 568, 12 nm, durante 60 s. A resolução 

é dada por: 

 

 k =  �&8�√t
�
{ (Equação 28) 
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na qual k é a resolução, em RIU, ��1 é a incerteza da medida em intensidade, em % 

e R é a sensibilidade do sensor, em %.RIU-1. 

As curvas de calibração e sensibilidade podem ser vistas na Figura 19. A 

curva de calibração está representada pela curva cheia, ajustada a partir dos pontos 

experimentais, e a de sensibilidade, pela curva pontilhada. As barras de erros 

representam o máximo desvio padrão experimental, obtido a partir do cálculo da 

média entre cinco medidas, realizadas em condições de repetibilidade. 

 

 
Figura 19 – Curva de calibração ajustada aos pontos experimentais da banda localizada em 568,12 

nm, da LPG 1 e sua sensibilidade (HEIDEMANN et al., 2015). 
 

Após o processo de deposição das nanopartículas de ouro na parte 

externa da fibra ótica que contém a LPG 1, as caracterizações foram feitas 

novamente. Os espectros de transmissão da LPG 1 – AuNPs, podem ser 

visualizados na Figura 20, assim como a banda de plasmon (LSPR). A faixa de 

comprimento de onda é a mesma das medições com a LPG 1 (entre 450 nm e 587 

nm), assim como os índices de refração (1,3629 – 1,4479). Ao observar a variação 

dos espectros da LPG 1 – AuNPs, em 568,12 nm, verifica-se um aumento evidente 

na sensibilidade desta rede, em relação à LPG 1, sem nanopartículas de ouro, na 

faixa de índice de refração que vai de 1,3629 a 1,4399. Mais uma vez, não são 

observadas variações do espectro em relação ao comprimento de onda. A curva de 
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calibração foi obtida a partir dos pontos experimentais, utilizando-se o ajuste 

empírico polinomial de segunda ordem, dado por: 

  

 � = � + �v + �v� (Equação 29) 

 

na qual � = (-4497,67418 ± 365,25945) %, � = (6701,36614 ± 518,68953) %.RIU-1 e 

� = (-2479,4707 ± 184,08749) %.RIU-2. 

 

 
Figura 20 - Espectros de transmissão da LPG 1 - AuNPs em resposta aos diferentes índices de 

refração das amostras de solução de glicerina em água, em 568,12 nm (HEIDEMANN et al., 2015). 
 

A sensibilidade foi calculada por meio da derivada numérica da curva de 

calibração e a resolução foi calculada pela equação 28, utilizando o mesmo valor de 

incerteza, 0,069%. 

As curvas de calibração e sensibilidade estão representadas na Figura 

21. A curva de calibração está representada pela curva cheia, ajustada a partir dos 

pontos experimentais, representados pelos círculos, e a de sensibilidade, pela curva 

pontilhada. As barras de erros, novamente, representam o máximo desvio padrão 
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experimental, obtido a partir do cálculo da média entre cinco medidas, realizadas em 

condições de repetibilidade. 

 

 
Figura 21 - Curva de calibração ajustada aos pontos experimentais da banda localizada em 568,12 

nm, da LPG 1 - AuNPs e sua sensibilidade (HEIDEMANN et al., 2015). 
 

 

Observa-se que a sensibilidade da LPG 1- AuNPs, na faixa de índices de 

1,3629 a 1,4399, é maior do que a sensibilidade da LPG 1. Na LPG 1 – AuNPs, para 

os índice de refração mais próximos ao índice da água, a sensibilidade é 

aumentada. O valor de sensibilidade chega a ser 17 vezes maior, no índice de 

refração de 1,3933. Consequentemente, a resolução da LPG 1 – AuNPs é melhor do 

que a resolução da LPG 1, para essa faixa de índices, variando de 0,0003 a 

0,00004. Essas observações são comprovadas pelos valores de sensibilidades e 

resoluções, mostrados na Tabela 4. Esse comportamento da sensibilidade muda 

para os índices de refração mais próximos ao índice da casca da fibra ótica, 

chegando a ser 35 vezes maior, no índice de refração de 1,4479, para a LPG 1 

antes da deposição das AuNPs. 
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Tabela 4 - Índices de refração das substâncias e respectivos valores de sensibilidade e resolução da 
LPG 1, antes e após a deposição de AuNPs. 

Índice de refração 
(RIU) 

Sensibilidade 
LPG 1 

(%/RIU) 

Sensibilidade LPG 1-
AuNPs  (%/RIU) 

Resolução LPG 1 
(RIU) 

Resolução LPG 1-
AuNPs  (RIU) 

(1,3629 ± 0,0001) -5,144 -57,386 0,004000 0,00030 
(1,3933 ± 0,0001) -12,248 -208,227 0,002000 0,00010 
(1,4053 ± 0,0001) -19,834 -267,719 0,001000 0,00007 
(1,4184 ± 0,0002) -40,215 -332,697 0,000500 0,00006 
(1,4230 ± 0,0002) -55,483 -355,481 0,000400 0,00006 
(1,4259 ± 0,0001) -70,035 -369,827 0,000300 0,00005 
(1,4288 ± 0,0002) -91,163 -384,172 0,000200 0,00005 
(1,4318 ± 0,0003) -124,722 -398,94 0,000200 0,00005 
(1,4345 ± 0,0001) -174,727 -412,442 0,000100 0,00005 
(1,4368 ± 0,0002) -244,661 -423,834 0,000080 0,00005 
(1,4399 ± 0,0002) -428,565 -439,023 0,000050 0,00004 
(1,4421 ± 0,0002) -729,727 -449,994 0,000030 0,00004 
(1,4444 ± 0,0003) -1562,579 -461,386 0,000010 0,00004 
(1,4463 ± 0,0002) -4265,395 -471,09 0,000005 0,00004 
(1,4479 ± 0,0002) -16785,465 -478,474 0,000001 0,00004 
 

 

4.4 Caracterização e análise das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associada à LPG 2 

 

A lamínula à qual foram depositadas nanopartículas de ouro foi submetida 

à análise de espectrofotometria UV-Vis. O espectro obtido pode ser observado na 

Figura 22. 

O comprimento de onda central da absorção plasmon do ouro pode ser 

observado em λc = (518 ± 1) nm, que está dentro da faixa de valores esperados para 

a absorção plasmon de nanopartículas de ouro. A largura de banda a meia altura é 

de (31 ± 2) nm, mostrando que a banda de plasmon do ouro abrange a banda 1, da 

LPG 2. Por isso a sensibilidade da banda 1 aumentou mais, relativamente, se 

comparada com a sensibilidade da banda 2 (~544 nm), que se encontra no final da 

banda de plasmon do ouro, e da banda 3 (~583 nm), que já se encontra fora da 

banda de plasmon do ouro. 

Depois de triturada parte da lamínula que contém as nanopartículas de 

ouro, diluída em acetona e colocada na grade de cobre, a amostra foi submetida à 

análise por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão. As imagens do MET 

obtidas em campo claro mostram a formação de nanopartículas de ouro (pontos em 

formatos esféricos, mais escuros), conforme pode ser visto na Figura 23, cuja escala 
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da imagem é de 200 nm. As imagens analisadas confirmam a presença de 

nanopartículas de ouro, com tamanhos de 1,5 a 6,5 nm. 

 
Figura 22 - Banda de ressonância de plasmon do ouro, depositada em lamínula de sílica, associada à 

LPG 2. 
 

 
Figura 23 - Imagem de MET, em campo claro, das nanopartículas de ouro depositadas em lamínula, 

associadas à LPG 2. 
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Com o objetivo de confirmar a presença de nanopartículas de ouro nessa 

amostra, uma imagem de campo escuro foi obtida. Nessa imagem (Figura 24), os 

pontos brilhantes são as nanopartículas cristalinas, enquanto a parte não brilhante é 

a sílica amorfa (PEREIRA, 2016). 

 

 
Figura 24 - Imagem de MET, em campo escuro, das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associadas à LPG 2. 
 

4.5 Caracterização da LPG 2 quanto ao índice de ref ração do meio externo, 

antes e após a deposição de nanopartículas de ouro 

 

Os espectros de transmissão da LPG 2, quando em contato com as 

diferentes concentrações de glicerina em água, antes da deposição das 

nanopartículas de ouro na superfície da fibra ótica que contém a rede, podem ser 

observados na Figura 25. 

O intervalo avaliado foi entre 450 nm e 860 nm. Essa faixa de 

comprimento de onda permitiu avaliar as bandas de atenuação que se encontram na 

faixa de absorção do plasmon do ouro, entre 500 nm e 600 nm, assim como a banda 

do ponto de viragem, o turning point. Para a caracterização desta LPG foram 

utilizadas diferentes concentrações de glicerina em água, com os índices de refração 

variando entre 1,3328 e 1,4570. Ao observar a Figura 25, verificam-se mudanças no 

espectro de transmissão, devido à variação do índice de refração da substância que 
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se encontra em contato com a rede. Nota-se que há deslocamento das bandas de 

atenuação em relação ao comprimento de onda para menores comprimentos de 

onda. Para índices de refração mais próximos do índice da casca (1,4554 e 1,457), 

não é possível visualizar a banda de atenuação, uma vez que o meio externo se 

comporta como uma casca infinita, e os modos não são sustentados. Para esses 

índices, o sinal ótico é espalhado e os modos de casca se tornam modos de 

radiação (HOU et al., 2001). Há, também, deslocamento em intensidade, porém este 

é menos acentuado e não será analisado, para a LPG 2.  

 

 
Figura 25 – Espectros de transmissão da LPG 2 em resposta aos diferentes índices de refração das 

amostras de solução de glicerina em água. 
 

 

As bandas 1, 2, 3 e ponto de viragem (que se encontram em, 519,028 nm, 

544,671 nm, 584,651 nm e 714,239 nm, respectivamente, quando em contato com o 

ar, com índice de refração 1,0000), foram analisadas, quando a rede foi submetida 

às soluções de glicerina em água, com diferentes índices de refração. Observa-se 

que a banda do ponto de viragem, a partir do índice de refração de 1,4052, se 

separa em duas (denominadas PV1 e PV2), e que o deslocamento em comprimento 
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de onda dessa banda é maior. No entanto, do índice de refração 1,0000 ao 1,3977, 

esse modo é representado por apenas uma banda, e o deslocamento em 

comprimento de onda não pode ser observado. 

Uma curva de calibração foi ajustada aos pontos experimentais obtidos, 

por meio da equação 27, para os índices de refração de 1,3328 a 1,4507. Os 

gráficos referentes a estes pontos experimentais, assim como os parâmetros obtidos 

a partir do ajuste da curva de calibração e a curva de sensibilidade podem ser 

visualizados no Apêndice A, e são as Figuras 54, 55, 56, 57 e 58. 

Após o processo de deposição das nanopartículas de ouro na parte 

externa da fibra ótica que contém a LPG 2, as caracterizações foram feitas 

novamente. Os espectros de transmissão da LPG 2 – AuNPs, assim como as 

bandas de plasmon (LSPR), podem ser visualizados nas Figuras 26 e 27. Os 

espectros foram separados em duas figuras para melhor visualização de seus 

comportamentos. A faixa de comprimento de onda é a mesma das medições com a 

LPG 2, sem as AuNPs (entre 400 nm e 860 nm), assim como a faixa de índices de 

refração, (1 – 1,457). Ao observar a variação dos espectros das bandas 1, 2 e 3, 

PV1 e PV2 (que se encontram em 515,158 nm, 540,141 nm, 578,245 nm e 709,604 

nm, quando em contato com o ar, cujo índice de refração é 1,0000) da LPG 2 – 

AuNPs, verifica-se um maior deslocamento em comprimento de onda desta rede, em 

relação à LPG 2 sem as nanopartículas de ouro. Observa-se que a banda do ponto 

de viragem se separa em duas a partir do índice de refração de 1,3328, e que o 

deslocamento em comprimento de onda dessas duas bandas é maior do que o 

deslocamento das bandas 1, 2 e 3. Observam-se, também, na Figura 27, as banda 

de atenuação quando o índice de refração do meio externo se aproximou do índice 

de refração da casca (1,4554 e 1,4570), diferente do que ocorreu na LPG 2, antes 

da deposição das AuNPs. Isso se deve, provavelmente, ao valor maior de índice de 

refração da camada de nanopartículas de ouro, em relação ao índice de refração da 

casca da fibra ótica. A camada de nanopartículas de ouro atua como a casca da 

fibra ótica, permitindo, assim, a medição de índices de refração maiores, do meio 

externo. 
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Figura 26 – Espectros de transmissão da LPG 2 – AuNPs em resposta aos diferentes índices de 

refração das amostras de solução de glicerina em água. 
 

 
Figura 27 – Espectros de transmissão da LPG 2 – AuNPs em resposta aos índices de refração 

1,4505, 1,4552, 1,457. 
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Aos pontos experimentais das bandas 1, 2, 3, PV1 e PV2 da LPG 2 – 

AuNPs, foram feitos outros ajustes, conforme a equação 27. A faixa de índices de 

refração do meio externo utilizada, desta vez, foi 1,3328 - 1,4570. Os gráficos 

referentes a estes pontos experimentais, assim como os parâmetros obtidos a partir 

do ajuste da curva de calibração e a curva de sensibilidade podem ser visualizados 

no Apêndice A, e são as Figuras 59, 60, 61, 62 e 63. 

No Apêndice A também podem ser encontrados os valores dos 

comprimentos de onda das bandas de atenuação para cada banda, referente a cada 

valor de índice de refração do meio externo. Os valores de sensibilidade e resolução 

encontrados a partir do ajuste, para cada banda, podem ser visualizados nas tabelas 

5, 6, 7, 8 e 9. 

 

 

Tabela 5 – Sensibilidades e resoluções da banda 1, da LPG 2, antes e após a deposição das AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 2 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 2 AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 2 
(RIU) 

Resolução  
LPG 2 AuNPs 

(RIU) 
1,3328 ± 0,0004 -2,956 -4,459 0,0244 0,01620 
1,3485 ± 0,0004 -3,850 -5,786 0,0187 0,01250 
1,3663 ± 0,0004 -5,469 -8,146 0,0132 0,00890 
1,3816 ± 0,0004 -7,847 -11,557 0,0092 0,00620 
1,3977 ± 0,0004 -12,477 -18,078 0,0058 0,00390 
1,4052 ± 0,0004 -16,216 -23,267 0,0044 0,00310 
1,4199 ± 0,0004 -30,538 -42,505 0,0024 0,00170 
1,4323 ± 0,0004 -65,702 -86,244 0,0011 0,00080 
1,4444 ± 0,0004 -216,555 -249,205 0,0003 0,00030 
1,4507 ± 0,0004 -643,110 -623,864 0,0001 0,00010 
1,4554 ± 0,0004 - -1870,134 - 0,00004 
1,4570 ± 0,0004 - -3297,612 - 0,00002 

 

 

Tabela 6 – Sensibilidades e resoluções da banda 2, da LPG 2, antes e após a deposição das AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 2 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 2 AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 2 
(RIU) 

Resolução LPG 
2 AuNPs (RIU) 

1,3328 ± 0,0004 -5,145 -6,668 0,01400 0,01100 
1,3485 ± 0,0004 -6,674 -8,642 0,01080 0,00830 
1,3663 ± 0,0004 -9,419 -12,147 0,00770 0,00590 
1,3816 ± 0,0004 -13,408 -17,199 0,00540 0,00420 
1,3977 ± 0,0004 -21,056 -26,819 0,00340 0,00270 
1,4052 ± 0,0004 -27,136 -34,446 0,00270 0,00210 
1,4199 ± 0,0004 -49,830 -62,540 0,00140 0,00110 
1,4323 ± 0,0004 -101,896 -125,629 0,00070 0,00060 
1,4444 ± 0,0004 -304,784 -354,623 0,00020 0,00020 
1,4507 ± 0,0004 -772,334 -859,299 0,00009 0,00008 
1,4554 ± 0,0004 - -2417,982 - 0,00003 
1,4570 ± 0,0004 - -4064,898 - 0,00002 
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Tabela 7 – Sensibilidades e resoluções da banda 3, da LPG 2, antes e após a deposição das AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 2 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 2 AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 2 
(RIU) 

Resolução LPG 
2 AuNPs (RIU) 

1,3328 ± 0,0004 -8,510 -12,061 0,00850 0,00590 
1,3485 ± 0,0004 -11,068 -15,594 0,00650 0,00460 
1,3663 ± 0,0004 -15,688 -21,835 0,00460 0,00330 
1,3816 ± 0,0004 -22,450 -30,775 0,00320 0,00230 
1,3977 ± 0,0004 -35,548 -47,648 0,00200 0,00150 
1,4052 ± 0,0004 -46,069 -60,907 0,00160 0,00120 
1,4199 ± 0,0004 -86,016 -109,045 0,00080 0,00070 
1,4323 ± 0,0004 -180,813 -214,187 0,00040 0,00030 
1,4444 ± 0,0004 -579,233 -574,600 0,00010 0,00010 
1,4507 ± 0,0004 -1622,805 -1300,883 0,00004 0,00006 
1,4554 ± 0,0004 - -3237,778 - 0,00002 
1,4570 ± 0,0004 - -4996,941 - 0,00001 

 

 

Observa-se, nas Tabelas 5, 6 e 7, que as sensibilidades das bandas que 

estão mais próximas à banda de ponto de viragem são maiores, porém a 

sensibilidade da banda 1, após a deposição das AuNPs, teve um aumento maior do 

que a sensibilidade das bandas 2 e 3. Esse aumento foi de, aproximadamente, 1,51 

vezes maior, para a banda 1, em comparação com 1,29 vezes para a banda 2 e 1,42 

vezes para a banda 3, para os índices de refração da água e próximos a ele. O 

aumento maior da sensibilidade da banda 1 se deve ao fato de que a banda de 

plasmon das AuNPs, nesse caso, se encontra em, aproximadamente, 518 nm, 

demonstrado pela medida de espectroscopia UV-Vis, na seção 4.5 desse trabalho. 

Observa-se, também, que conforme os índices de refração se aproximam 

do índice da casca, os valores das sensibilidades aumentam, tanto antes, quanto 

após a deposição de AuNPs. Porém, ao comparar as sensibilidades antes e após a 

deposição, nota-se que, conforme o índice aumenta, a sensibilidade não aumenta na 

mesma proporção. Para a banda 1, o aumento da sensibilidade no índice de 

refração da água (1,3328) foi de 1,51 vezes, enquanto que, para o índice de refração 

1,4507 diminuiu, aproximadamente, 1,03 vezes. Para a banda 2, o aumento da 

sensibilidade em 1,3328 foi de 1,29 vezes, enquanto que, em 1,4507, foi de 1,11 

vezes. E para a banda 3, o aumento da sensibilidade em 1,3328 foi de 1,42 vezes, 

enquanto que, em 1,4507, diminuiu 1,25 vezes. 

Quando a sensibilidade para os índices de refração próximos ao da casca 

são comparados, antes e após a deposição das AuNPs, verifica-se que eles se 

aproximaram, chegando a ser menor, para o índice de refração 1,4507, na banda 1, 
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e para os índices de refração 1,4444 e 1,4507, na banda 3. Isso se deve, 

provavelmente, ao fato de que, na LPG 2 sem as AuNPs, esses índices de refração 

(14444 e 1,4507) estão muito próximos ao índice de refração da casca, no qual a 

sensibilidade de uma LPG é máxima. Quando se depositou as AuNPs, esta se 

comportou como uma nova casca, com índice de refração maior do que o da casca 

da fibra. Então, esses índices estão mais abaixo do índice de refração da nova 

casca, não se encontrado na faixa de máxima sensibilidade da LPG. 

Nas tabelas 8 e 9, observam-se as sensibilidades e resoluções das 

bandas do ponto de viragem, cujos deslocamentos são opostos. A banda PV1 

desloca para menores comprimentos de onda, com o aumento do índice de refração, 

enquanto que a banda PV2 desloca para maiores comprimentos de onda. Conforme 

visto na seção 2.2, essas bandas são formadas pelo acoplamento do modo 

fundamental para apenas um modo de casca, e suas sensibilidades são máximas. 

Além disso, observa-se que, após a deposição das AuNPs, a faixa 

dinâmica de índices de refração aumentou, tanto para as bandas 1, 2 e 3, quanto 

para as bandas do ponto de viragem. Na Tabela 8, vê-se que, para os índices de 

refração 1,4444 e 1,4507, as sensibilidades são maiores para a banda PV1, antes 

da deposição das AuNPs, o contrário do que acontece na banda 3. O mesmo ocorre 

para o índice de refração 1,4444, na banda PV2, na Tabela 9. 

 

Tabela 8 – Sensibilidades e resoluções da banda PV1, da LPG 2, antes e após a deposição das 
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 2 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 2 AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 2 
(RIU) 

Resolução LPG 
2 AuNPs (RIU) 

1,3328 ± 0,0004 - -74,775 - 0,00110 
1,3485 ± 0,0004 - -94,835 - 0,00090 
1,3663 ± 0,0004 - -129,013 - 0,00060 
1,3816 ± 0,0004 - -175,697 - 0,00050 
1,3977 ± 0,0004 - -258,225 - 0,00030 
1,4052 ± 0,0004 -124,823 -319,079 0,000500 0,00020 
1,4199 ± 0,0004 -247,235 -518,971 0,000200 0,00010 
1,4323 ± 0,0004 -575,99 -882,93 0,000100 0,00009 
1,4444 ± 0,0004 -2408,015 -1777,505 0,000030 0,00004 
1,4507 ± 0,0004 -11481,52 -2923,338 0,000007 0,00002 
1,4554 ± 0,0004 - -4624,22 - 0,00001 
1,4570 ± 0,0004 - -5548,03 - 0,00001 
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Tabela 9 – Sensibilidades e resoluções da banda PV2, da LPG 2, antes e após a deposição das 
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 2 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 2 AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 2 
(RIU) 

Resolução LPG 
2 AuNPs (RIU) 

1,3328 ± 0,0004 - 83,02 - 0,00090 
1,3485 ± 0,0004 - 106,816 - 0,00070 
1,3663 ± 0,0004 - 148,907 - 0,00050 
1,3816 ± 0,0004 - 208,827 - 0,00030 
1,3977 ± 0,0004 - 320,446 - 0,00020 
1,4052 ± 0,0004 187,646 406,699 0,00040 0,00020 
1,4199 ± 0,0004 390,895 717,679 0,00020 0,00010 
1,4323 ± 0,0004 997,698 1368,611 0,00007 0,00005 
1,4444 ± 0,0004 5697,308 3448,885 0,00001 0,00002 
1,4507 ± 0,0004 - 7086,02 - 0,00001 

 

 

Finalmente, observa-se que as resoluções das bandas 1, 2 e 3 são 

maiores, de 1,3328 a 1,4323, e chegam a 0,00002 RIU, para as bandas 1 e 2, e 

0,00001 RIU, para a banda 3, em 1,457, devido ao aumento da faixa dinâmica do 

sensor. Porém, as resoluções das bandas PV1 e PV2 são maiores para a rede sem 

as AuNPs, chegando a 0,000007 RIU para 1,4507. Esse comportamento pode ser 

explicado pelo fato de que essas bandas se encontram em um comprimento de onda 

que não é influenciado pelo aumento de intensidade fornecido pela banda de 

plasmon do ouro. No entanto, ocorre o aumento da faixa dinâmica, pois o índice de 

refração da camada de nanopartículas é maior do que o índice da casca da sílica, 

comportando-se como uma nova casca, com índice de refração maior. 

As características metrológicas da LPG 2, antes e após a deposição das 

AuNPs, podem ser observadas no Apêndice A. A incerteza expandida, que é a 

incerteza combinada vezes um fator de correção k = 2, associado a um nível de 

confiança de 95,45 %, é de 0,065 RIU para a LPG 2 sem as AuNPs, e de 0,088 RIU 

para  LPG 2 – AuNPs.  

 

4.6 Caracterização e análise das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associada à LPG 4 

 

A lamínula à qual foram depositadas nanopartículas de ouro foi submetida 

à análise de espectrofotometria UV-Vis. O espectro obtido pode ser observado na 

Figura 28. 
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O comprimento de onda central da absorção plasmon do ouro pode ser 

observado em λc = (544 ± 1) nm, que está dentro da faixa de valores esperados para 

a absorção plasmon de nanopartículas de ouro. A largura de banda a meia altura é 

de (114 ± 1) nm, mostrando que a banda de plasmon do ouro abrange as bandas 1, 

2, 3 e 4 da LPG 4. 

 

 
Figura 28 - Banda de ressonância de plasmon do ouro, depositada em lamínula de sílica, associada à 

LPG 4. 
 

Depois de triturada parte da lamínula que contém as nanopartículas de 

ouro, diluída em acetona e colocada na grade de cobre, a amostra foi submetida à 

análise por meio de Microscopia Eletrônica de Transmissão. As imagens do MET 

obtidas em campo claro mostram a formação de nanopartículas de ouro (pontos em 

formatos esféricos, mais escuros), conforme pode ser visto na Figura 29, cuja escala 

da imagem é de 200 nm. As imagens analisadas confirmam a presença de 

nanopartículas de ouro, com tamanhos de 1 a 6,5 nm. 
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Figura 29 - Imagem de MET, em campo claro, das nanopartículas de ouro depositadas em lamínula, 

associadas à LPG 4. 
 

A presença das nanopartículas de ouro foi confirmada com a imagem de 

campo escuro, observada na Figura 30. Nessa imagem, os pontos brilhantes são as 

nanopartículas cristalinas, enquanto a parte não brilhante é a sílica amorfa 

(PEREIRA, 2016). 

 

 
Figura 30 - Imagem de MET, em campo escuro, das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associadas à LPG 4. 
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4.7 Caracterização da LPG 4 quanto ao índice de ref ração do meio externo, 

antes da deposição de nanopartículas de ouro 

 

 

Os espectros de transmissão da LPG 4, quando em contato com as 

diferentes concentrações de glicerina em água, podem ser observados na Figura 31. 

O intervalo avaliado foi entre 450 nm e 950 nm. Essa faixa de comprimento de onda 

permitiu avaliar as bandas de atenuação que se encontram na faixa de absorção do 

plasmon do ouro, entre 500 nm e 600 nm, assim como a banda do ponto de 

viragem, o turning point. Para a caracterização desta LPG foram utilizadas diferentes 

concentrações de glicerina em água, com os índices de refração variando entre 

1,3332 e 1,4603.  

 
Figura 31 – Espectros de transmissão da LPG 4 em resposta aos diferentes índices de refração das 

amostras de solução de glicerina em água. 
 

Ao observar a Figura 31, verificam-se mudanças no espectro de 

transmissão, devido à variação do índice de refração da substância que se encontra 

em contato com a rede. Nota-se que há deslocamento das bandas de atenuação em 
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relação ao comprimento de onda para menores comprimentos de onda, e que não 

se pode visualizar as bandas de atenuação, para o índice de refração mais próximo 

do índice da casca (1,4569), uma vez que o meio externo se comporta como uma 

casca infinita e os modos de casca se tornam modos de radiação. Já o espectro da 

rede em contato com a amostra cujo índice de refração é 1,4603, se comporta de 

forma diferente, se comparado com os espectros da rede, em contato com as 

amostras de índices menores. Esse comportamento está relacionado com a reflexão 

de Fresnel, que ocorre para meios cujo índice de refração é maior do que o índice 

de refração da casca. Há, também, deslocamento em intensidade, porém este é 

menos acentuado, e não será analisado para a LPG 4. Observa-se que o modo que 

está associado à banda do ponto de viragem já é separado em duas bandas, a partir 

do índice de refração do ar, que é 1,0000, e que o deslocamento em comprimento 

de onda dessas bandas é maior. 

As bandas 1, 2, 3, 4, ponto de viragem 1 (PV1) e ponto de viragem 2 

(PV2), (que se encontram em, 518,134 nm, 536,883 nm, 561,967 nm e 599,274 nm, 

682,096 nm e 829,101 nm, respectivamente, quando em contato com o ar, cujo 

índice de refração é 1,0000), foram analisadas, quando a rede foi submetida às 

concentrações de glicerina, com diferentes índices de refração. Uma curva de 

calibração foi ajustada aos pontos experimentais obtidos, por meio da equação 27, 

para os índices de refração de 1,3332 a 1,4544. Os gráficos referentes a estes 

pontos experimentais, assim como os parâmetros obtidos a partir do ajuste da curva 

de calibração podem ser visualizados no Apêndice C, e são as Figuras 72, 73, 74, 

75, 76, e 77. 

No Apêndice C também podem ser encontrados os valores dos 

comprimentos de onda das bandas de atenuação para cada banda, referente a cada 

valor de índice de refração do meio externo. Os valores de sensibilidade e resolução 

encontrados a partir do ajuste, para cada banda, podem ser visualizados nas tabelas 

10, 11, 12, 13, 14 e 15. 
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Tabela 10 – Sensibilidades e resoluções da banda 1, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -1,733 0,0416 
1,3611 ± 0,0004 -2,847 0,0253 
1,3994 ± 0,0004 -7,317 0,0097 
1,4213 ± 0,0004 -17,310 0,0042 
1,4338 ± 0,0004 -35,967 0,0020 
1,4462 ± 0,0004 -113,533 0,0006 
1,4526 ± 0,0004 -319,174 0,0002 
1,4544 ± 0,0004 -465,888 0,0001 

 

 

Tabela 11 – Sensibilidades e resoluções da banda 2, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -2,838 0,02543 
1,3611 ± 0,0004 -4,596 0,01570 
1,3994 ± 0,0004 -11,781 0,00613 
1,4213 ± 0,0004 -27,394 0,00263 
1,4338 ± 0,0004 -55,698 0,00130 
1,4462 ± 0,0004 -166,601 0,00043 
1,4526 ± 0,0004 -432,093 0,00017 
1,4544 ± 0,0004 -605,783 0,00012 

 

 

Tabela 12 – Sensibilidades e resoluções da banda 3, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -3,961 0,01822 
1,3611 ± 0,0004 -6,424 0,01123 
1,3994 ± 0,0004 -16,533 0,00437 
1,4213 ± 0,0004 -38,669 0,00187 
1,4338 ± 0,0004 -79,192 0,00091 
1,4462 ± 0,0004 -241,105 0,00030 
1,4526 ± 0,0004 -641,730 0,00011 
1,4544 ± 0,0004 -911,180 0,00008 

 

 

Tabela 13 – Sensibilidades e resoluções da banda 4, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -7,273 0,00992 
1,3611 ± 0,0004 -11,789 0,00612 
1,3994 ± 0,0004 -30,288 0,00238 
1,4213 ± 0,0004 -70,662 0,00102 
1,4338 ± 0,0004 -144,264 0,00050 
1,4462 ± 0,0004 -435,868 0,00017 
1,4526 ± 0,0004 -1147,112 0,00006 
1,4544 ± 0,0004 -1619,741 0,00004 

 

 



82 

 

Tabela 14 – Sensibilidades e resoluções da banda PV1, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -27,789 0,00260 
1,3611 ± 0,0004 -44,783 0,00161 
1,3994 ± 0,0004 -113,195 0,00064 
1,4213 ± 0,0004 -258,186 0,00028 
1,4338 ± 0,0004 -512,706 0,00014 
1,4462 ± 0,0004 -1449,269 0,00005 
1,4526 ± 0,0004 -3472,905 0,00002 
1,4544 ± 0,0004 -4690,667 0,00002 

 

 

Tabela 15 – Sensibilidades e resoluções da banda PV2, da LPG 4 

Índice de refração 
Sensibilidade LPG 4 

(nm/RIU) 
Resolução LPG 4 (RIU) 

1,3332 ± 0,0004 65,398 0,00110 
1,3611 ± 0,0004 104,591 0,00069 
1,3994 ± 0,0004 258,525 0,00028 
1,4213 ± 0,0004 568,683 0,00013 
1,4338 ± 0,0004 1090,544 0,00007 
1,4462 ± 0,0004 2801,875 0,00003 

 

 

Conforme observado para a LPG 2, na LPG 4, as bandas mais sensíveis 

são as que estão mais próximas à banda do ponto de viragem. À medida que o 

índice de refração do meio externo se aproxima do índice de refração da casca da 

fibra ótica, a sensibilidade aumenta. Consequentemente, as resoluções diminuem, 

com o aumento do índice de refração. A melhor resolução é de 0,00002 RIU, para os 

índices de refração 1,4526 e 1,4544, da banda PV1. A banda PV2 desaparece 

quando o índice de refração chega a 1,4526. 

A caracterização após a deposição das nanopartículas de ouro não foi 

realizada, já que, logo em seguida, o cloridrato de cisteamina foi depositado, a fim 

de realizar as medidas relacionadas com as diferentes concentrações de glifosato. 

As características metrológicas da LPG 4 podem ser observadas no 

Apêndice C. A incerteza expandida, que é a incerteza combinada vezes um fator de 

correção k = 2, associado a um nível de confiança de 95,45 %, é de 0,113 RIU. 
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4.8 Caracterização e análise das nanopartículas de ouro depositadas em 

lamínula, associada à LPG 3 

 

A lamínula à qual foram depositadas nanopartículas de ouro com 

cisteamina foi submetida à análise de espectrofotometria UV-Vis. O espectro obtido 

pode ser observado na Figura 32. 

O comprimento de onda central da absorção plasmon do ouro pode ser 

observado em λc = (537 ± 1) nm, que está dentro da faixa de valores esperados para 

a absorção plasmon de nanopartículas de ouro. A largura de banda a meia altura é 

de (67 ± 1) nm, mostrando que a banda de plasmon do ouro abrange as bandas 1, e 

2, da LPG 3. As medidas de microscopia não foram realizadas, para a LPG 3. 

 

 
Figura 32 - Banda de ressonância de plasmon do ouro, depositada em lamínula de sílica, associada à 

LPG 3. 
 

 

4.9 Caracterização da LPG 3 quanto ao índice de ref ração do meio externo, 

antes e após a deposição de nanopartículas de ouro com cisteamina 

 

Os espectros de transmissão da LPG 3, quando em contato com as 

diferentes concentrações de glicerina em água, podem ser observados na Figura 32. 
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O intervalo avaliado foi entre 450 nm e 860 nm. Essa faixa de comprimento de onda 

permitiu avaliar as bandas de atenuação que se encontram na faixa de absorção do 

plasmon do ouro, entre 500 nm e 600 nm, assim como a banda do ponto de 

viragem, o turning point. Para a caracterização desta LPG foram utilizadas diferentes 

concentrações de glicerina em água, com os índices de refração variando entre 

1,3325 e 1,4585. 

Ao observar a Figura 33, verificam-se mudanças no espectro de 

transmissão, devido à variação do índice de refração da substância que se encontra 

em contato com a rede. Nota-se que há deslocamento das bandas de atenuação em 

relação ao comprimento de onda para menores comprimentos de onda, e que para 

índices de refração mais próximos do índice da casca (1,4585), não se pode 

visualizar a banda de atenuação. Há, também, deslocamento em intensidade, porém 

este é menos acentuado e não foi analisado, para a LPG 3. Observa-se que o modo 

que está associado à banda do ponto de viragem já está separado em duas bandas, 

a partir do índice de refração do ar, que é 1,0000, e que o deslocamento em 

comprimento de onda dessas bandas é maior. Existe um deslocamento em 

intensidade, porém, este não foi analisado, para a LPG 3. 

As bandas 1, 2, ponto de viragem 1 (PV1) e ponto de viragem 2 (PV2) 

(que se encontram em, 521,257 nm, 554,859 nm, 628,347 nm e 751,439 nm, 

respectivamente, quando em contato com o ar, com índice de refração 1,0000), 

foram analisadas, quando a rede foi submetida às concentrações de glicerina, com 

diferentes índices de refração. Uma curva de calibração foi ajustada aos pontos 

experimentais obtidos, por meio da equação 27, para os índices de refração de 

1,3325 a 1,4555. Os gráficos referentes a estes pontos experimentais, assim como 

os parâmetros obtidos a partir do ajuste da curva de calibração e a curva de 

sensibilidade podem ser visualizados no Apêndice B, e são as Figuras 64, 65, 66 e 

67. 

 



85 

 

 
Figura 33 – Espectros de transmissão da LPG 3 em resposta aos diferentes índices de refração das 

amostras de solução de glicerina em água. 
 

 

Após o processo de deposição das nanopartículas de ouro com 

cisteamina na parte externa da fibra ótica que contém a LPG 3, e a caracterização 

com glifosato, as caracterizações com as diferentes concentrações de glicerina 

foram feitas novamente. Os espectros de transmissão da LPG 3 – Cs-AuNPs podem 

ser visualizados nas Figuras 34 e 35. Os espectros foram separados em duas 

figuras para melhor visualização de seus comportamentos. A faixa de comprimento 

de onda é a mesma das medições com a LPG 3, sem as AuNPs (entre 400 nm e 

860 nm), assim como a faixa de índices de refração, (1 – 1,4585). Ao observar a 

variação dos espectros das bandas 1, 2, PV1 e PV2 (que se encontram em 515,495 

nm, 546,916 nm, 609,546 nm e 766,846 nm, quanto em contato com o ar, cujo 

índice de refração é 1,0000) da LPG 2 – AuNPs, verifica-se um maior deslocamento 

em comprimento de onda desta rede, em relação à LPG 3 sem as nanopartículas de 

ouro. Observa-se que a banda do ponto de viragem já está separada em duas a 

partir do índice de refração de 1,0000, e que o deslocamento em comprimento de 

onda dessas duas bandas é maior do que o deslocamento das bandas 1 e 2. O 

deslocamento em intensidade também não foi analisado, para a LPG 3 – Cs-AuNPs 
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Aos pontos experimentais das bandas 1, 2, PV1 e PV2 da LPG 3 – Cs-

AuNPs foram feitos outros ajustes, conforme a equação 27. A faixa de índices de 

refração utilizada, desta vez, foi 1,3325-1,4531. O ponto referente à banda de 

atenuação do espectro quando em contato com o índice de refração 1,4585 não fez 

parte do ajuste, pois o comportamento deste espectro é referente à reflexão de 

Fresnel, que ocorre quando o índice de refração do meio externo é maior do que o 

índice de refração da casca da fibra ótica. Os gráficos referentes a estes pontos 

experimentais, assim como os parâmetros obtidos a partir do ajuste da curva de 

calibração e a curva de sensibilidade podem ser visualizados no Apêndice B, e são 

as Figuras 68, 69, 70 e 71. 

No Apêndice B também podem ser encontrados os valores dos 

comprimentos de onda das bandas de atenuação para cada banda, referente a cada 

valor de índice de refração do meio externo. Os valores de sensibilidade e resolução 

encontrados a partir do ajuste, para cada banda, podem ser visualizados nas 

Tabelas 16, 17, 18 e 19. 

 

 
Figura 34 – Espectros de transmissão da LPG 3 – Cs-AuNPs em resposta aos diferentes índices de 

refração das amostras de solução de glicerina em água. 
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Figura 35 – Espectros de transmissão da LPG 3 – Cs-AuNPs em resposta aos diferentes índices de 

refração 1,4555 e 1,4585. 
 

Observa-se, nas Tabelas 16 e 17, que as sensibilidades das bandas que 

estão mais próximas à banda de ponto de viragem são maiores, assim como as 

sensibilidades máximas são para as bandas PV1 e PV2, conforme já visto para as 

LPG 2 e LPG 4. 

 

Tabela 16 – Sensibilidades e resoluções da banda 1, da LPG 3, antes e após a deposição das Cs-
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 3 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 3 Cs-AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 3 
(RIU) 

Resolução LPG 
3 Cs-AuNPs 

(RIU) 
1,3325 ± 0,0004 -3,205 -2,673 0,02250 0,02700 
1,3598 ± 0,0004 -5,063 -4,244 0,01420 0,01700 
1,3977 ± 0,0004 -13,577 -11,559 0,00530 0,00620 
1,4201 ± 0,0004 -33,538 -29,218 0,00210 0,00250 
1,4326 ± 0,0004 -71,949 -64,580 0,00100 0,00110 
1,4441 ± 0,0004 -223,401 -215,818 0,00030 0,00030 
1,4515 ± 0,0004 -847,121 -971,160 0,00009 0,00007 
1,4531 ± 0,0004 -1341,221 -1694,652 0,00005 0,00004 
1,4555 ± 0,0004 -3351,265 -5737,029 0,00002 0,00001 
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Tabela 17 – Sensibilidades e resoluções da banda 2, da LPG 3, antes e após a deposição das Cs- 
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 3 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 3 Cs-AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 3 
(RIU) 

Resolução LPG 
3 Cs-AuNPs 

(RIU) 
1,3325 ± 0,0004 -6,663 -6,249 0,01080 0,01150 
1,3598 ± 0,0004 -10,465 -9,862 0,00690 0,00730 
1,3977 ± 0,0004 -27,564 -26,366 0,00260 0,00270 
1,4201 ± 0,0004 -66,333 -64,843 0,00110 0,00110 
1,4326 ± 0,0004 -137,704 -138,326 0,00050 0,00050 
1,4441 ± 0,0004 -395,938 -423,740 0,00020 0,00020 
1,4515 ± 0,0004 -1281,061 -1560,447 0,00006 0,00005 
1,4531 ± 0,0004 -1873,421 -2432,926 0,00004 0,00003 
1,4555 ± 0,0004 -3798,627 -5824,185 0,00002 0,00001 

 

 

Tabela 18 – Sensibilidades e resoluções da banda PV1, da LPG 3, antes e após a deposição das Cs-
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 3 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 3 Cs-AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 3 
(RIU) 

Resolução LPG 
3 Cs-AuNPs 

(RIU) 
1,3325 ± 0,0004 -32,458 -19,136 0,00220 0,00380 
1,3598 ± 0,0004 -49,724 -29,942 0,00140 0,00240 
1,3977 ± 0,0004 -121,497 -77,947 0,00060 0,00090 
1,4201 ± 0,0004 -263,755 -184,489 0,00030 0,00040 
1,4326 ± 0,0004 -485,199 -375,237 0,00010 0,00020 
1,4441 ± 0,0004 -1086,099 -1030,693 0,00007 0,00007 
1,4515 ± 0,0004 -2326,162 -3059,576 0,00003 0,00002 
1,4531 ± 0,0004 -2874,493 -4301,656 0,00003 0,00002 
1,4555 ± 0,0004 -4062,485 -7945,907 0,00002 0,00001 

 

 

Tabela 19 – Sensibilidades e resoluções da banda PV2, da LPG 3, antes e após a deposição das Cs-
AuNPs. 

Índice de refração 
Sensibilidade 

LPG 3 
(nm/RIU) 

Sensibilidade 
LPG 3 Cs-AuNPs 

(nm/RIU) 

Resolução LPG 3 
(RIU) 

Resolução LPG 
3 Cs-AuNPs 

(RIU) 
1,3325 ± 0,0004 37,246 60,871 0,00190 0,00120 
1,3598 ± 0,0004 59,792 94,167 0,00120 0,00080 
1,3977 ± 0,0004 167,825 237,768 0,00040 0,00030 
1,4201 ± 0,0004 443,449 539,835 0,00020 0,00010 
1,4326 ± 0,0004 1050,539 1040,979 0,00007 0,00007 
1,4441 ± 0,0004 4093,697 2532,547 0,00002 0,00003 

 

 

Nota-se que, conforme o índice de refração do meio externo aumenta, a 

sensibilidade de cada banda, tanto antes, quanto após a deposição das Cs-AuNPs 

também aumenta, conforme já visto anteriormente. Ao comparar as sensibilidades 

antes e após a deposição, verifica-se que, para a faixa de índices de refração de 

1,3325 a 1,4441, na banda 1, os valores de sensibilidade são próximos, porém são 
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menores para a LPG 3 Cs-AuNPs. O mesmo acontece para a banda 2, na faixa de 

índices de 1,3325 a 1,4201, e para a banda PV1, na faixa de índices de 1,3325 a 

1,4441. Para a banda PV2, além de a faixa dinâmica analisada ser menor, o 

comportamento do sensor com Cs-AuNPs se inverte, sendo mais sensível na faixa 

de índices menores, de 1,3325 a 1,4201.  

Entretanto, observou-se um aumento na sensibilidade para índices de 

refração maiores (mais próximos do índice da casca). Analisando-se o aumento da 

sensibilidade em 1,4555, após a deposição das Cs-AuNPs, observa-se que, para a 

banda 1, a sensibilidade aumentou 1,71 vezes, enquanto que para a banda 2, cujo 

comprimento de onda está mais próximo do pico da banda de plasmon do ouro, 

aumentou 1,53 vezes. Na banda PV1, que já está fora da banda de plasmon do 

ouro, o aumento foi de 1,96 vezes. A banda 2, que se encontra mais próxima à 

banda de plasmon do ouro, obteve o menor aumento da sensibilidade. Portanto, 

mostra-se que, provavelmente, o aumento da sensibilidade se deve ao fato de que a 

camada de nanopartículas se comporta como uma nova casca, assumindo que o 

índice de refração da camada seja maior do que o da casca. 

As características metrológicas da LPG 3, antes e após a deposição das 

Cs-AuNPs, podem ser observadas no Apêndice B. A incerteza expandida, que é a 

incerteza combinada vezes um fator de correção k = 2, associado a um nível de 

confiança de 95,45 %, é de 0,13 RIU para a LPG 3 sem as AuNPs, e de 0,112 RIU 

para  LPG 3 – Cs-AuNPs. 

 

4.10 Análise da seletividade da LPG 2 a partir da c aracterização com 

glifosato 

 

Após a análise relacionada ao aumento da sensibilidade da LPG 2, 

quando à casca da fibra que contém a rede foram adicionadas as AuNPs, estas 

foram funcionalizadas com cisteamina, para a análise da seletividade da rede. Para 

tal, a rede, já contendo as AuNPs funcionalizadas com cisteamina, foi submetida ao 

contato com soluções aquosas de glifosato, de diferentes concentrações. As bandas 

1, 2 e 3 foram analisadas, uma vez que elas se encontram dentro da região da 

banda de plasmon do ouro. Essas medidas foram realizadas na temperatura 

ambiente de (15,0 ± 0,3) °C. Um pouco antes e logo após a aquisição dos espectros, 

a temperatura das soluções foi medida, sendo de (14,0 ± 0,4) °C. 
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4.10.1 Análise do tempo de resposta da LPG 2   

 

Com o intuito de averiguar qual o tempo de resposta da LPG 2, foram 

realizadas duas análises, da banda 3, em contato com as soluções de glifosato 1 μM 

e 100 μM. A Figura 36 mostra o comportamento da rede em contato com cada uma 

das soluções, durante 30 minutos. 

 

 
Figura 36 – Tempo de resposta da banda 3, da LPG 2, quando em contato com as soluções de 

glifosato 100 μM e 1 μM. 
 

Os valores finais, dos ajustes exponenciais realizados nas figuras acima, 

são 0,026 e 0,012, para as soluções de 1 μM e 100 μM, respectivamente. 

Considerou-se que a estabilização foi atingida a partir de 80 % do valor final de cada 

ajuste, o que correspondeu a 0,021 e 0,009. Esses valores foram atingidos em, 

aproximadamente, 20 minutos, para a solução de concentração 1 μM, e em 10 

minutos, para a solução de concentração 100 μM. Portanto, para garantir que a 

resposta da LPG 2 foi medida em condição de estabilidade, cada amostra foi 

deixada por 30 minutos, em contato com a rede. 

 

4.10.2 Caracterização das bandas 1, 2 e 3, da LPG 2 , quanto às diferentes 

concentrações de glifosato 

 

Depois de submeter a LPG 2 ao contato com água destilada, as amostras 

de glifosato foram inseridas, uma de cada vez, na ordem da menos concentrada 
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para a mais concentrada (da água até 0,1 mM). Cada uma das amostras foi deixada 

em contato com a rede por 30 minutos. 

Os espectros de transmissão da rede, em relação ao comprimento de 

onda, para as soluções de glifosato, podem ser visualizados na Figura 37. Entre 

uma solução e outra foi colocada uma solução de tampão pH 10, como intuito de 

promover a limpeza da rede em relação ao glifosato, ou seja, fazer com que ocorra a 

quebra da ligação entre os grupos carboxila e fosfonila do glifosato e o grupo amino 

da cisteamina. 

 

 
Figura 37 – Espectro de transmissão das bandas 1, 2 e 3, da LPG 2, quando em contato com as 

diferentes soluções aquosas de glifosato. 
 

Os três gráficos em detalhe, da Figura 37, são os espectros da banda 1, 2 

e 3. Observa-se um deslocamento em intensidade, para cada uma das bandas. Para 

a banda 3, pode ser observado um deslocamento em comprimento de onda. 

Os valores médios e desvios padrões da resposta da banda 1, 2 e 3, da 

LPG 2, em intensidade (medidas em comprimento de onda fixo de 514,2 nm, 539,1 

nm e 576,1 nm, respectivamente), e em comprimento de onda, da banda 3, podem 

ser vistos nas Tabelas 20 e 21. 
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Tabela 20 – Resposta em intensidade da banda 1 e banda 2, da LPG 2, em relação às diferentes 
concentrações de glifosato. 

Concentração glifosato (10-4 
mol/L) 

Intensidade banda 1 (%) Intensidade banda 2 (%) 

Zero 1,800 ± 0,010 1,479 ± 0,009 
0,01 2,001 ± 0,003 1,643 ± 0,002 
0,04 2,133 ± 0,004 1,742 ± 0,003 
0,08 2,196 ± 0,004 1,750 ± 0,008 
0,12 2,265 ± 0,009 1,817 ± 0,012 
0,20 2,320 ± 0,002 1,846 ± 0,004 
1,00 2,399 ± 0,004 1,890 ± 0,004 

 

 

Tabela 21 – Resposta em intensidade e comprimento de onda da banda 3, da LPG 2, em relação às 
diferentes concentrações de glifosato. 

 
Concentração glifosato (10-4 

mol/L) 
Intensidade (%) Comprimento de onda (nm) 

Zero 1,129 ± 0,009 576,527 ± 0,005 
0,01 1,180 ± 0,003 576,468 ± 0,005 
0,04 1,244 ± 0,004 576,422 ± 0,004 
0,08 1,256 ± 0,009 576,420 ± 0,003 
0,12 1,265 ± 0,011 576,417 ± 0,003 
0,20 1,304 ± 0,004 576,414 ± 0,002 
1,00 1,327 ± 0,005 576,379 ± 0,002 

 

 

Então, gráficos dos pontos experimentais de intensidade por 

concentração de glifosato foram construídos, para as bandas 1, 2 e 3, e de 

comprimento de onda, para a banda 3. Esses gráficos podem ser vistos nas Figuras 

38, 39, 40 e 41. Quando a concentração da solução variou de 20 μM para 100 μM 

(aumento de 5 vezes), a variação em intensidade, da banda 1, foi de, 

aproximadamente, 0,08 %, enquanto que, para a variação de concentração de 1 μM 

para 4 μM (aumento de 4 vezes), a variação de intensidade foi de, 

aproximadamente, 0,13 %. Esse comportamento também pode ser verificado paras 

as bandas 2 e 3. Quando a variação de concentração foi de 20 μM para 100 μM, a 

intensidade da banda 2 variou 0,04 %, enquanto que, para a variação de de 1 μM 

para 4 μM, a intensidade da banda 2 variou 0,1%. E, quando a variação de 

concentração foi de 20 μM para 100 μM, a intensidade da banda 3 variou de 0,02 %, 

enquanto que, para a variação de de 1 μM para 4 μM, a intensidade da banda 3 

variou 0,06 %.  
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Portanto, os gráficos das Figuras 38, 39 e 40 indicam que, para os 

primeiros pontos, houve a limpeza parcial da rede, porém, quando a concentração 

de glifosato aumentou, este ficou mais aderido à cisteamina, dificultando a limpeza. 

No entanto, observa-se que, na banda 1, para toda a faixa de 

concentração de glifosato, de zero a 100 μM, houve um deslocamento em 

intensidade de, aproximadamente, 0,6 %, enquanto que, para a banda 2 foi de, 

aproximadamente, 0,4 % e para a banda 3, foi de, aproximadamente, 0,2 %. Isso 

mostra que, apesar do acúmulo do glifosato, a banda 1, que se encontra dentro da 

banda de plasmon do ouro, possui maior sensibilidade à aderência desta substância 

às nanopartículas de ouro funcionalizadas com cisteamina. 

 
Figura 38 – Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 1, da LPG 2. 
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Figura 39 – Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 2, da LPG 2. 
 
 

 

 
Figura 40 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 3, da LPG 2. 
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Para a banda 3, também se observou o deslocamento em comprimento 

de onda, quando a rede está em contato com as diferentes concentrações de 

glifosato em água. O gráfico dos pontos experimentais da banda 3 podem ser 

visualizados na Figura 41. Neste gráfico, observa-se que, da água até a solução de 

concentração 4 μM, houve um deslocamento significativo da banda de atenuação. 

Porém, a partir da solução de concentração 8 μM, a diminuição da variação indica 

que houve o acúmulo do glifosato aderido nas Cs-AuNPs. No entanto, o 

deslocamento total, de zero a 100 μM, foi de 0,15 nm. 

Para contribuir com a hipótese de que houve o acúmulo de glifosato na 

rede, o espectro da LPG 2 em contato com a água, antes e após a limpeza, pode ser 

visualizado na Figura 42. Verifica-se que as banda 1, 2 e 3 não voltam à posição 

inicial, após a limpeza com a solução tampão de pH 10. 

Não foi possível observar o deslocamento em comprimento de onda das 

bandas 1 e 2. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que os modos aos quais o 

modo de núcleo é acoplado, para formar as bandas 1 e 2, são mais internos e 

menos sensíveis às variações de índice de refração do meio externo, o que já foi 

discutido nos resultados obtidos para a LPG 1. 

 

 
Figura 41 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação ao 

comprimento de onda da banda 3, da LPG 2. 
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Figura 42 - Espectro de transmissão das bandas 1, 2 e 3, da LPG 2, quando em contato com a água, 

antes e após a limpeza com a solução tampão de pH 10. 
 

4.11 Análise da seletividade da LPG 4 a partir da c aracterização com 

glifosato 

 

Depois de submeter a LPG 4 ao contato com água destilada, as amostras 

de glifosato foram inseridas, uma de cada vez, na ordem da menos concentrada 

para a mais concentrada (da água até 100 μM). Cada uma das amostras foi deixada 

em contato com a rede por 30 minutos. Essas medidas foram realizadas na 

temperatura ambiente de (15,0 ± 0,3) °C. Um pouco antes e logo após a aquisição 

dos espectros, a temperatura das soluções foi medida, sendo de (14,0 ± 0,4) °C. 

Os espectros de transmissão da rede, em relação ao comprimento de 

onda, para as soluções de glifosato, podem ser visualizados na Figura 43. Não foi 

utilizada nenhuma substância entre uma amostra e a seguinte, com finalidade de 

limpeza, e o glifosato aderido à cisteamina se acumulou, conforme as concentrações 

das soluções aumentaram. 
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Figura 43 - Espectro de transmissão das bandas 2, 3 e 4, da LPG 4, quando em contato com as 

diferentes soluções aquosas de glifosato. 
 

Na Figura 43, observa-se um deslocamento em intensidade (medidos em 

comprimento de onda fixo de 533 nm, 557,3 nm e 593,2 nm, respectivamente) e em 

comprimento de onda das bandas 2, 3 e 4. Os valores médios e desvios padrões da 

intensidade e do comprimento de onda em relação à concentração de glifosato 

podem ser visualizados nas Tabelas 22, 23 e 24. 

 

 

Tabela 22 – Resposta em intensidade e comprimento de onda da banda 2, da LPG 4, em relação às 
diferentes concentrações de glifosato. 

Concentração glifosato (10-4 
mol/L) 

Intensidade (%) Comprimento de onda (nm) 

Zero 1,356 ± 0,009 533,528 ± 0,006 
0,01 1,326 ± 0,002 533,424 ± 0,005 
0,04 1,241 ± 0,005 533,367 ± 0,005 
0,08 1,178 ± 0,007 533,338 ± 0,005 
0,12 1,118 ± 0,007 533,343 ± 0,004 
0,20 1,121 ± 0,006 533,308 ± 0,004 
1,00 1,126 ± 0,005 533,283 ± 0,004 
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Tabela 23 – Resposta em intensidade e comprimento de onda da banda 3, da LPG 4, em relação às 
diferentes concentrações de glifosato. 

Concentração glifosato (10-4 
mol/L) 

Intensidade (%) Comprimento de onda (nm) 

Zero 1,032 ± 0,007 558,034 ± 0,004 
0,01 1,011 ± 0,003 557,978 ± 0,003 
0,04 0,956 ± 0,004 557,883 ± 0,006 
0,08 0,911 ± 0,008 557,879 ± 0,005 
0,12 0,859 ± 0,004 557,875 ± 0,004 
0,20 0,855 ± 0,007 557,848 ± 0,003 
1,00 0,831 ± 0,007 557,849 ± 0,002 

 

 

Tabela 24 – Resposta em intensidade e comprimento de onda da banda 4, da LPG 4, em relação às 
diferentes concentrações de glifosato. 

Concentração glifosato (10-4 
mol/L) 

Intensidade (%) Comprimento de onda (nm) 

Zero 1,103 ± 0,009 594,009 ± 0,005 
0,01 1,080 ± 0,003 593,907 ± 0,004 
0,04 1,029 ± 0,004 593,852 ± 0,004 
0,08 0,987 ± 0,006 593,792 ± 0,004 
0,12 0,943 ± 0,009 593,695 ± 0,003 
0,20 0,923 ± 0,004 593,690 ± 0,003 
1,00 0,910 ± 0,005 593,665 ± 0,002 

 

 

Na sequência, gráficos dos pontos experimentais de concentração de 

glifosato por intensidade e por comprimento de onda foram construídos. Esses 

gráficos podem ser vistos nas Figuras 44 a 49. Quando a concentração da solução 

aumentou 5 vezes (de 20 μM para 100 μM), a variação em intensidade da banda 4 

foi de, aproximadamente, 0,01 %. Quando a solução aumentou 4 vezes (de 1 μM 

para 4 μM), a variação de intensidade da banda 4 foi de, aproximadamente, 0,05 %. 

O mesmo pode ser observado para as bandas 2 e 3. Quando a concentração variou 

de 20 μM para 100 μM, a variação em intensidade da banda 3 foi de, 

aproximadamente, 0,02 % e da banda 2 foi de 0,005 % , enquanto que, para a 

variação em concentração de 1 μM para 4 μM, a banda 3 variou, aproximadamente, 

0,05 % e a banda 2 variou 0,08 %. 

Verificou-se que a variação em intensidade, tanto para as concentrações 

de 1 μM para 4 μM, quanto para as concentrações de 20 μM para 100 μM, mostram 

que houve, provavelmente, houve o acúmulo do glifosato aderido à rede. 

A diferença de intensidade entre os espectros da água e o da solução de 

glifosato de concentração de 100 μM é de 0,2 % para a banda 2, de 0,2 % para a 

banda 3 e de 0,19 % para a banda 4, aproximadamente. A diferença maior para a 
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banda 2 e 3 é esperada, pois essas bandas estão mais próximas do pico da banda 

de absorção do plasmons do ouro, que é em (544 ± 1) nm, conforme visto na seção 

4.7. No entanto, os valores são muito próximos, pois a banda de absorção do 

plasmon tem uma largura de banda a meia altura de (114 ± 1) nm, abrangendo as 

bandas 2, 3 e 4, da LPG 4. 

 
Figura 44 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 2, da LPG 4. 
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Figura 45 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 3, da LPG 4 
 

 
Figura 46 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação à 

intensidade da banda 4, da LPG 4. 
 

Para a LPG 4, também se observa o deslocamento em comprimento de 

onda, das bandas 2, 3 e 4, quando a rede está em contato com as diferentes 
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concentrações de glifosato em água. Os gráficos dos pontos experimentais de cada 

uma das bandas podem ser visualizados nas Figuras 47, 48 e 49. Neste gráfico, 

observa-se que, da solução de concentração zero até 12 μM, houve um 

deslocamento significativo da banda de atenuação. Porém, a partir da solução de 

concentração 20 μM, a diminuição da variação indica que houve o acúmulo do 

glifosato aderido nas Cs-AuNPs. Ainda, o deslocamento em comprimento de onda 

para toda a faixa de concentrações (de zero até 100 μM), para a banda 4, foi de, 

aproximadamente, 0,34 nm, em comparação com 0,24 nm para a banda 2 e 0,18 nm 

para a banda 3, o que é esperado, uma vez que a banda 4 é mais sensível, em 

comprimento de onda, por estar mais próxima das bandas de ponto de viragem, que 

são bandas de máxima sensibilidade. 

 

 
Figura 47 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação ao 

comprimento de onda da banda 2, da LPG 4. 
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Figura 48 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação ao 

comprimento de onda da banda 3, da LPG 4. 
 

 

 
Figura 49 - Pontos experimentais da concentração das soluções de glifosato, em relação ao 

comprimento de onda da banda 4, da LPG 4. 
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Figura 50 – Gráfico comparativo dos pontos experimentais do comprimento de onda em relação à 

concentração de glifosato, da LPG 2 e LPG 4. 
 

 

Na Figura 50, observa-se a comparação entre as bandas mais sensíveis, 

em comprimento de onda, da LPG 2 e LPG 4. O gráfico mostra que a diferença entre 

as duas é que a LPG 2 teve um acúmulo de glifosato aderido às Cs-AuNPs que 

estão depositadas na casca da fibra com uma concentração menor do que a LPG 4. 

Isso se deve, provavelmente, ao fato de que a concentração da solução de ouro, na 

deposição das nanopartículas, e a concentração da cisteamina depositada nestas, 

foram, aproximadamente, 10 vezes maior na LPG 4 do que na LPG 2. 

Observa-se, também, que mesmo com a limpeza da rede com a solução 

tampão de pH 10 na LPG 2, houve um acúmulo maior de glifosato, conforme a 

concentração das soluções aumentou. 

 

4.11.1 Caracterização da LPG 4 quanto a diferentes temperaturas 

 

Com o intuito de demonstrar que a resposta da LPG 4 se deve à 

seletividade do dispositivo em relação às diferentes concentrações de glifosato, e 

não devido à variação de temperatura da amostra, a rede foi submetida a diferentes 

temperaturas, enquanto em contato com a água. Para tal, a temperatura da água foi 
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monitorada por meio de um termômetro, quando aquecida de 14 °C até 21 °C, 

enquanto os espectros foram adquiridos, a cada 1 °C. 

Foram analisadas as respostas da rede em intensidade e em 

comprimento de onda, em relação à variação de temperatura. 

A Figura 51 mostra a resposta da banda 3, da LPG 4, em intensidade (em 

comprimento de onda fixo de 557,2 nm), conforme a temperatura aumenta. Aos 

pontos experimentais foi ajustado um polinômio de terceira ordem, cuja derivada 

leva à sensibilidade da rede, em cada ponto. O maior valor de sensibilidade foi para 

a temperatura de 19 °C, e foi de 0,23 %/°C. No entanto, para a temperatura de 14 

°C, próxima à temperatura das medições realizadas com a LPG 4, a sensibilidade foi 

de 0,05 %/°C. Como as medidas da LPG 4 foram realizadas à temperatura 

controlada, e a variação máxima foi de ± 0,4 °C, a resposta da LPG 4 em 

intensidade foi dada pela ligação do glifosato com as Cs-AuNPs, e não por 

flutuações na temperatura. 

 

 
Figura 51 – Pontos experimentais e curva de calibração, da transmissão da LPG 4, em relação à 

temperatura. 
 

 

Já a Figura 52 mostra a resposta da banda 4, da LPG 4, em comprimento 

de onda, conforme a temperatura aumenta. Dois ajustes foram feitos a partir dos 
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pontos experimentais, um de 14 °C a 17 °C e outro de 17 °C a 21 °C. A 

sensibilidade, dada pela derivada do ajuste, foi de 0,00017 nm/°C, para a faixa de 

temperatura de 14 °C a 17 °C, e de 0,026 nm/°C, para a faixa de 17 °C a 21 °C. 

Como a temperatura durante as medidas realizadas com a LPG 4 foi controlada, a 

14 °C, e a variação foi de, aproximadamente ± 0,4 °C, demonstrou-se que a 

resposta da LPG 4 em relação ao comprimento de onda foi devida à ligação do 

glifosato com as Cs-AuNPs e não a flutuações na temperatura. 

 

 
Figura 52 - Pontos experimentais dos valores de comprimento de onda da LPG 4, em relação à 

temperatura. 
 

 

4.12  Análise da seletividade da LPG 3 a partir da caracterização com 

glifosato 

 

Depois de submeter a LPG 3 ao contato com água destilada, as amostras 

de glifosato foram inseridas, uma de cada vez, na ordem da menos concentrada 

para a mais concentrada (de 1 μM até 100 μM). Cada uma das amostras foi deixada 

em contato com a rede por 30 minutos. Essas medidas foram realizadas na 

temperatura ambiente estabilizada de (15,0 ± 0,3) °C. Um pouco antes e logo após a 
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aquisição dos espectros, a temperatura das soluções foi medida, sendo de (14,0 ± 

0,4) °C. 

Os espectros de transmissão da rede, em relação ao comprimento de 

onda, para as soluções de glifosato, podem ser visualizados na Figura 53. Não foi 

utilizada nenhuma substância entre uma amostra e a seguinte, com finalidade de 

limpeza. Observa-se, no espectro da Figura 53, que não há uma resposta ordenada, 

da rede, às diferentes concentrações de glifosato. Portanto, a deposição das 

nanopartículas, cuja solução de ácido tetracloroaurico e solução de cloridrato de 

cisteamina são inseridas simultaneamente, em contato com a fibra, não funciona 

para a detecção das diferentes concentrações de glifosato. Uma possível explicação 

para esse comportamento é a concorrência entre o Au3+ da solução de ácido 

tetracloroaurico e a cisteamina para se aderir aos silanóis presentes na superfície da 

fibra, devido à funcionalização com APTES. 

 

 
Figura 53 - Espectro de transmissão da LPG 3, quando em contato com as diferentes soluções 

aquosas de glifosato 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1. Conclusões 

 

 

Foram demonstrados quatro dispositivos a fibra ótica, baseados em redes 

de período longo, cujo acoplamento dos modos de núcleo para modos 

copropagantes de casca estimula a ressonância plasmônica de superfície localizada. 

A ocorrência da LSPR foi devida a nanopartículas de ouro que foram depositadas na 

casca da fibra ótica que contém cada uma das redes, o que levou à produção de 

dispositivos com a sensibilidade aumentada, principalmente na faixa de índices de 

refração próximos ao índice da água. Além disso, a funcionalização das 

nanopartículas de ouro com cisteamina possibilitou detectar níveis de contaminantes 

de ambientes hídricos inacessíveis aos sensores não modificados.  

Para a LPG 1, a caracterização foi feita a partir de variações de 

intensidade de uma das bandas de atenuação, localizada em 568,12 nm, região 

espectral do visível abrangida pela banda de ressonância do plasmon das 

nanopartículas de ouro, cujo pico se encontra em (544 ± 1) nm. A LPG1-AuNPs 

apresentou sensibilidade maior do que a LPG 1 sem a modificação com as 

nanopartículas, na faixa de índice de refração de 1,3629 a 1,4399, sendo 17 vezes 

maior em 1,3933 (-12,248 %/RIU, para a LPG 1 sem AuNPs e -208,227 %/RIU para 

a LPG 1 com AuNPs). A resolução do sensor é de 0,0003 RIU a 0,00004 RIU, de 

1,3629 a 1,4399. No entanto, para a faixa de índices de 1,4421 a 1,4479, a 

sensibilidade da LPG 1 com AuNPs diminuiu, em relação à sensibilidade da LPG 1 

antes da deposição. A sensibilidade da LPG 1 sem AuNPs chegou a ser 35 vezes 

maior do que a sensibilidade da LPG 1 com AuNPs, para o índice de refração de 

1,4479 (-16785,465 %/RIU para a LPG 1 sem AuNPs e -478,474 %/RIU para a LPG 

1 com AuNPs). Nessa faixa de índices próxima ao índice de refração da casca, a 

sensibilidade da LPG é máxima. Neste dispositivo, não foi observado deslocamento 

em comprimento de onda. 

Para a LPG 2, a caracterização do dispositivo foi realizada a partir de 

deslocamentos em comprimento de onda. Foram analisadas cinco bandas, entre as 
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quais, apenas duas se encontram dentro da região espectral da banda de 

ressonância de plasmon do ouro, cujo pico está em (518 ± 2) nm. A sensibilidade da 

LPG 2 – AuNPs é maior (comparada com a sensibilidade da LPG 2 sem as AuNPs) 

para, praticamente, toda a faixa de índices de refração, de 1,3328 a 1,4444 (em 

1,4507 a sensibilidade é, aproximadamente, 20 nm/RIU menor), para as bandas 1 e 

2, que se encontram dentro da região da banda de plasmon do ouro. Em 1,3328, 

que é o índice de refração da água, a sensibilidade da banda 1, da LPG 2 sem 

AuNPs, é de -2,956 nm/RIU, e da LPG 2 com AuNPs é de 4,459 nm/RIU. Já para a 

banda 2, a sensibilidade da rede sem AuNPs é de -5,145 nm/RIU e a da rede com 

AuNPs é de -6,668 nm/RIU. Além disso, apesar de a sensibilidade da banda 3 ser 

maior, por estar mais próxima da banda de ponto de viragem (que é de sensibilidade 

máxima), a sensibilidade da banda 1 aumenta 1,5 vezes mais do que as bandas 2 e 

3 (1,3 e 1,4 vezes, respectivamente), comparando as redes antes e após a 

deposição das AuNPS. Isso aconteceu porque a banda 1 está localizada próxima ao 

pico da banda de plasmon do ouro. Portanto, o aumento da sensibilidade se deve à 

interação dos modos de casca com a ressonância plasmônica. Ademais, essa 

interação aumentou a faixa dinâmica do sensor, de 1,3328 a 1,4507 antes da 

deposição das AuNPs, para 1,3328 a 1,4570, após a deposição das AuNPs. A 

resolução atingiu valores de 0,00002 RIU, para as bandas 1 e 2, e de 0,00001 RIU, 

para as bandas 3, PV1 e PV2, após a deposição das AuNPs. A incerteza expandida 

das medições do sistema, para a LPG 2-AuNPs, foi de 0,088 RIU, para um nível de 

confiança de 95,45 %. 

A LPG 2 foi funcionalizada com cloridrato de cisteamina e caracterizada 

quanto à seletividade, a partir de soluções de concentrações diferentes de glifosato 

(de zero a 100 μM). A banda 1 (em 514,2 nm, quando em contato com as soluções 

aquosas de glifosato), a qual se encontra mais próxima do pico de absorção da 

banda de plasmon, em (518 ± 2) nm, apresentou uma resposta de 0,6 % de variação 

em intensidade, enquanto que a banda 2 (em 539,1 nm) e 3 (em 576,1 nm) 

apresentaram a variação de 0,4 % e 0,2 %, respectivamente. A variação em 

comprimento de onda foi analisada para a banda 3, obtendo-se 0,15 nm, para toda a 

faixa de concentrações de glifosato. Porém, não foi possível fazer uma análise de 

sensibilidade e resolução do sistema, pois houve o acúmulo do glifosato aderido às 

Cs-AuNPs, conforme a concentração das soluções de glifosato aumentou. Isso 

aconteceu porque a limpeza realizada no sensor foi parcial, não sendo eficiente 
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quando as soluções de maiores concentrações entraram em contato com a rede. 

Esse desempenho foi comprovado pelo deslocamento das bandas 1, 2 e 3, do 

espectro da LPG 2-Cs-AuNPs em contato com a água, antes das medições com as 

soluções de glifosato e após a limpeza da rede com a solução tampão de pH 10. 

Para a LPG 4 foi realizada a caracterização da rede quanto aos índices 

de refração do meio externo apenas previamente à deposição das AuNPs. Seis 

bandas foram analisadas, quatro delas se encontram na região espectral da banda 

do plasmon do ouro (banda 1 em 518,134 nm, banda 2 em 536,883 nm, banda 3 em 

561,967 nm e banda 4 em 599,274 nm, em contato com o ar), cujo pico é em (544 ± 

1) nm e a largura de banda a meia altura é de (114 ± 1) nm, e duas são as bandas 

do ponto de viragem (em 682,096 nm e 829,101 nm, em contato com o ar). A 

resposta da rede mostra que as bandas mais sensíveis em relação ao comprimento 

de onda, dentro da região espectral da banda de plasmon do ouro, são as mais 

próximas das bandas do ponto de viragem, cujas sensibilidades são máximas. A 

incerteza combinada das medições do sistema, para a LPG 4, foi de 0,113 RIU, para 

um nível de confiança de 95,45 %. 

A LPG 4 também foi submetida à análise da seletividade, a partir das 

soluções de diferentes concentrações de glifosato. A variação em intensidade foi de 

0,2 % para a banda 2, que se encontra mais próxima ao pico da banda plasmônica, 

0,2 % para a banda 3 e 0,19 % para a banda 4, medidas em comprimento de onda 

fixo de 533 nm, 557,3 nm e 593,2 nm, em contato com as soluções de glifosato. As 

variações são semelhantes, já que a banda de plasmon abrange as três bandas. 

Quanto à análise em comprimento de onda em relação à faixa de concentrações de 

zero a 100 μM, a banda 3, que é a mais próxima das bandas de ponto de viragem, 

foi a que obteve a maior variação, 0,34 nm. As variações das bandas 2 e 3 foram de 

0,24 nm e 0,18 nm, respectivamente. Como a limpeza entre uma solução e outra 

não foi realizada, houve o acúmulo do glifosato aderido às Cs-AuNPs, 

impossibilitando as análises de sensibilidade e resolução deste sensor. 

Na casca da fibra ótica que contém a LPG 3 foram depositadas 

nanopartículas de ouro concomitantemente à cisteamina. O pico da banda de 

plasmon observada se encontra em (537 ± 1) nm e a largura de banda a meia altura 

foi de (67 ± 1) nm, que abrange as bandas 1 e 2, da LPG 3. Para as bandas 1, 2 e 

PV1, a sensibilidade da LPG 3 – Cs-AuNPs aumentou, em relação à sensibilidade 

da LPG 3 sem AuNPs, apenas para os índices de refração mais próximos ao índice 
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da casca da fibra, de 1,4515 a 1,4555. O contrário ocorreu para a banda PV2, cujo 

aumento de sensibilidade, após a deposição das Cs-AuNPs, se deu na faixa de 

índices de 1,3325 a 1,4201. Ainda, a sensibilidade aumentou mais para a banda 3 

(1,9 vezes) e para a banda 1 (1,7 vezes), do que para a banda 2 (1,5 vezes), que se 

encontra mais próxima ao pico da banda de plasmon do ouro. Portanto, supõe-se 

que o aumento da sensibilidade se deve ao aumento do índice de refração da casca 

da fibra, devido ao índice de refração maior da camada aderida a esta. A resolução 

atingiu valores de 0,00001 RIU para as bandas 1, 2 e PV1, e de 0,00003 RIU para a 

banda PV2. Além disso, não foi possível caracterizar a LPG 3 com as diferentes 

concentrações de glifosato, uma vez que, possivelmente, tanto o ouro quanto a 

cisteamina podem ter se aderido à superfície silanizada da fibra. 

A Tabela 25 compara os valores de sensibilidade obtidos para as LPG 1, 

LPG 2 e LPG 3, antes e após a deposição das nanopartículas de ouro. 

 

 

Tabela 25 – Comparação entre as sensibilidades das LPG 1, LPG 2 e LPG 3, antes e após a 
deposição das AuNPs, e entre as variações em intensidade e comprimento de onda das LPG 2 e 

LPG 4, em relação ao glifosato. 

 
Índice 

de 
refração 

Banda de 
absorção de 

plasmon 
Sem AuNPs Com AuNPs 

λ (nm) 
FWHM 
(nm) 

Comprimento 
de onda (nm) 

Sensibilidade 
Comprimento 
de onda (nm) 

Sensibilidade 

LPG 
1 

1,3933 544 78 568,120 
-12,248 
%/RIU 

568,120 
-208,227 
%/RIU 

LPG 
2 

1,3328 518 31 

518,419 
-2,956  

nm /RIU 
514,474 

-4,459  
nm /RIU 

543,888 
-5,145  

nm /RIU 
539,149 

-6,668  
nm /RIU 

582,834 -8,510  
nm /RIU 

576,463 -12,061  
nm /RIU 

LPG 
3 

1,4555 537 67 
520,411 

-3351,265 
nm /RIU 

514,923 
-5737,029 
nm /RIU 

553,392 
-3798,627 
nm /RIU 

546,100 
-5824,185 
nm /RIU 

 

 Banda de atenuação (nm) Variação intensidade (%) 
Variação em comprimento 

de onda (nm) 

LPG 2 
514,20 0,60 - 
539,10 0,40 - 
576,10 0,20 0,15 

LPG 4 
533,00 0,20 0,34 
557,30 0,20 0,24 
593,20 0,19 0,18 
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5.2. Trabalhos futuros 

 

Para os trabalhos futuros relacionados a este trabalho, as possibilidades 

são: melhorar o processo de limpeza do glifosato aderido às nanopartículas de ouro 

funcionalizadas com cisteamina; melhorar o processo de deposição das 

nanopartículas de ouro quando a solução de ácido tetracloroaurico e de cloridrato de 

cisteamina são misturados; depositar filmes de nanopartículas e nanobastões 

metálicos, e estes mesmos filmes contendo polímeros condutores e nanotubos de 

carbono, na obtenção de nanocompósitos, em fibras óticas, com ou sem redes, e em 

cristais que contenham guias de onda. 
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APÊNDICE A 

 

LPG 2 

 

Gráficos de curva de calibração e sensibilidade da LPG 2, antes da deposição 

das nanopartículas de ouro e parâmetros de ajuste d a curva de calibração, a 

partir da equação 27. 

 
Figura 54 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 1, da LPG 2. 
Parâmetros da equação, a = (518,75577 ± 

0,05859)%, b = (0,04716 ± 0,00461)%.RIU e c 
= (1,45917 ± 0,00174)RIU (r2 = 0,99434). 

 
Figura 55 - Curva de calibração e sensibilidade 

da banda 2, da LPG 2. Parâmetros da 
equação, a = (544,4901 ± 0,15265)%, b = 

(0,08458 ± 0,01335)%.RIU e c = (1,46107 ± 
0,00324)RIU (r2 = 0,9839). 

 
Figura 56 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 3, da LPG 2. 
Parâmetros da equação, a = (583,80685 ± 

0,26056)%, b = (0,13713 ± 0,0241)%.RIU e c = 
(1,4598 ± 0,00376)RIU (r2 = 0,97556). 

 
Figura 57 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV1, da LPG 2. 
Parâmetros da equação, a = (690,39371 ± 

0,29762)%, b = (0,3884 ± 0,01185)%.RIU e c = 
(1,4568 ± 0,00195)RIU (r2 = 0,99628). 
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Figura 58 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV2, da LPG 2. 
Parâmetros da equação, a = (739,67884 ± 

0,39954)%, b = (0,42952 ± 0,02636)%.RIU e c 

= (1,45306 ± 0,00113)RIU (r2 = 0,99941). 
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Gráficos de curva de calibração e sensibilidade da LPG 2, após a deposição 

das nanopartículas de ouro e parâmetros de ajuste d a curva de calibração, a 

partir da equação 27. 

 
Figura 59 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 1, da LPG 2-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (514.95278 ± 

0,06364)%, b = (0,074 ± 0,00392)%.RIU e c = 
(1,46168 ± 8,05593E-4)RIU (r2 = 0,9979). 

 
Figura 60 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 2, da LPG 2-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (539,97429 ± 

0,05734)%, b = (0,1115 ± 0,00438)%.RIU e c = 
(1,46218 ± 6,64952E-4)RIU (r2 = 0,99838). 

 
Figura 61 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 3, da LPG 2-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (577.88192 ± 

0,13112)%, b = (0,20537 ± 0,01214)%.RIU e c 

= (1,46335 ± 0,00117)RIU (r2 = 0,99607). 

 

Figura 62 – Curva de calibração e 
sensibilidade da banda PV1, da LPG 2-AuNPs. 

Parâmetros da equação, a = (682,51784 ± 
0,70193)%, b = (0,147339 ± 0,05931)%.RIU e 

c = (1,47323 ± 0,00195)RIU (r2 = 0,98246). 

 
Figura 63 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV2, da LPG 2-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (743,59265 ± 

0,71319)%, b = (1,44744 ± 0,05958)%.RIU e c 
= (1,4649 ± 0,0017)RIU (r2 = 0,98496). 
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Incertezas relacionadas aos índices de refração (me didas referentes à LPG 2) 

 
Tabela 26 – Incertezas relacionadas aos índices de refração. 

Média Índice de refração Desvio padrão (RIU) 
Desvio padrão do valor médio 

(RIU) 
1,3328 0,00010 0,00006 
1,3485 0,00015 0,00009 
1,3663 0,00015 0,00009 
1,3816 0,00012 0,00007 
1,3977 0,00015 0,00009 
1,4052 0,00010 0,00006 
1,4199 0,00015 0,00009 
1,4323 0,00012 0,00007 
1,4444 0,00010 0,00006 
1,4507 0,00015 0,00009 

 

Incerteza 
refratômetro 

(RIU) 

Incerteza 
preparo (mL) 

Incerteza 
amostra (%) 

Incerteza 
em “y” (RIU) 

Incerteza 
combinada 
índice (RIU) 

0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,89E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,95E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,95E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,91E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,95E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,89E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,95E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,91E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,89E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000384 3,95E-04 
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Médias dos comprimentos de onda de cada banda da LP G 2, antes da 

deposição das nanopartículas de ouro, com relação a os índices de refração e 

suas incertezas combinadas. 

Tabela 27 – Relação entre comprimento de onda e índice de refração das bandas 1, 2, 3, PV1 e PV2, 
da LPG 2. 

Índice de refração 
Média λ banda 1 

(nm) 
Média λ banda 2 

(nm) 
Média λ banda 3 

(nm) 
1,3328 ± 0,0004 518,419 ± 0,114 543,888 ± 0,101 582,834 ± 0,075 
1,3485 ± 0,0004 518,379 ± 0,081 543,751 ± 0,086 582,715 ± 0,075 
1,3663 ± 0,0004 518,253 ± 0,077 543,628 ± 0,078 582,427 ± 0,075 
1,3816 ± 0,0004 518,116 ± 0,075 543,482 ± 0,074 582,161 ± 0,075 
1,3977 ± 0,0004 517,979 ± 0,074 543,174 ± 0,074 581,467 ± 0,076 
1,4052 ± 0,0004 517,85 ± 0,074 542,853 ± 0,074 580,946 ± 0,077 
1,4199 ± 0,0004 517,521 ± 0,076 542,32 ± 0,078 580,057 ± 0,083 
1,4323 ± 0,0004 517,013 ± 0,082 541,683 ± 0,090 578,829 ± 0,105 
1,4444 ± 0,0004 515,749 ± 0,120 539,838 ± 0,153 575,564 ± 0,236 
1,4507 ± 0,0004 513,132 ± 0,285 536,053 ± 0,379 569,058 ± 0,614 

 

Índice de refração Média λ banda PV (nm) Média λ banda PV2 (nm) 
1,4052 ± 0,0004 682,953 ± 0,088 748,667 ± 0,105 
1,4199 ± 0,0004 679,636 ± 0,122 752,596 ± 0,173 
1,4323 ± 0,0004 674,677 ± 0,237 760,57 ± 0,400 
1,4444 ± 0,0004 659,854 ± 0,941 789,229 ± 2,16 
1,4507 ± 0,0004 627,773 ± 4,536 - 

 

 

Incertezas associadas com as barras de erros dos po ntos experimentais, da 

LPG 2, antes da deposição das nanopartículas de our o 

 

 
Tabela 28 – Incertezas associadas à banda 1, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3328 0,05081 0,07217 -2,863 0,00111 0,03673 
1,3485 0,03628 0,07217 -3,733 0,00147 0,04931 
1,3663 0,02559 0,07217 -5,311 0,00210 0,00437 
1,3816 0,01876 0,07217 -7,634 0,00298 -0,03225 
1,3977 0,01577 0,07217 -12,175 0,00481 -0,00893 
1,4052 0,01664 0,07217 -15,855 0,00617 -0,03203 
1,4199 0,02135 0,07217 -30,039 0,01187 -0,03262 
1,4323 0,02992 0,07217 -65,310 0,02552 0,01481 
1,4444 0,04233 0,07217 -221,178 0,08611 0,18612 
1,4507 0,04837 0,07217 -686,686 0,27124 -0,07880 

 

 



132 

 

Tabela 29 – Incertezas associadas à banda 2, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3328 0,07086 0,07217 -4,600 0,00179 0,05701 
1,3485 0,04667 0,07217 -5,987 0,00236 0,01230 
1,3663 0,02891 0,07217 -8,494 0,00335 0,02998 
1,3816 0,01758 0,07217 -12,168 0,00475 0,05577 
1,3977 0,01270 0,07217 -19,301 0,00762 0,01981 
1,4052 0,01425 0,07217 -25,044 0,00975 -0,12293 
1,4199 0,02224 0,07217 -46,927 0,01854 -0,11366 
1,4323 0,03666 0,07217 -100,104 0,03912 0,13564 
1,4444 0,05752 0,07217 -313,010 0,12186 0,42127 
1,4507 0,06767 0,07217 -926,291 0,36588 -0,30856 

 

 
Tabela 30 – Incertezas associadas à banda 3, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3328 0,07217 -8,557 -0,00333 0,10659 
1,3485 0,07217 -11,122 -0,00439 0,14097 
1,3663 0,07217 -15,748 -0,00622 0,08633 
1,3816 0,07217 -22,507 -0,00879 0,10724 
1,3977 0,07217 -35,567 -0,01405 -0,13090 
1,4052 0,07217 -46,031 -0,01792 -0,34907 
1,4199 0,07217 -85,593 -0,03381 -0,31073 
1,4323 0,07217 -178,695 -0,06983 0,01470 
1,4444 0,07217 -562,623 -0,21904 0,66146 
1,4507 0,07217 -1535,579 -0,60654 0,26425 

 

 
Tabela 31 – Incertezas associadas à banda PV1, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,4052 0,01270 0,07217 -124,823 0,04860 0,08658 
1,4199 0,01425 0,07217 -247,235 0,09766 -0,22279 
1,4323 0,02224 0,07217 -575,990 0,22507 0,15816 
1,4444 0,03666 0,07217 -2408,015 0,93750 0,78301 
1,4507 0,05752 0,07217 -11481,520 4,53512 0,70597 
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Tabela 32 – Incertezas associadas à banda PV2, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,4052 0,01270 0,07217 192,030 0,07476 0,01437 
1,4199 0,01425 0,07217 397,952 0,15719 -0,04761 
1,4323 0,02224 0,07217 1005,522 0,39291 0,17149 
1,4444 0,03666 0,07217 5533,312 2,15426 -0,03034 

 

 

Características metrológicas da LPG 2, antes da dep osição das nanopartículas 

de ouro 

 

 
Tabela 33 – Características metrológicas associadas à banda 1, da LPG 2. 

Índice de refração Repetibilidade Resolução Incerteza em “x” Conformidade 
1,3328 0,01720 0,0244 3,89E-4 0,0124 
1,3485 0,00940 0,0187 3,95E-4 0,0128 
1,3663 0,00470 0,0132 3,95E-4 0,0008 
1,3816 0,00240 0,0092 3,91E-4 0,0041 
1,3977 0,00130 0,0058 3,95E-4 0,0007 
1,4052 0,00100 0,0044 3,89E-4 0,0020 
1,4199 0,00070 0,0024 3,95E-4 0,0011 
1,4323 0,00050 0,0011 3,91E-4 0,0002 
1,4444 0,00020 0,0003 3,89E-4 0,0009 
1,4507 0,00007 0,0001 3,95E-4 0,0001 

 

 
Tabela 34 – Características metrológicas associadas à banda 2, da LPG 2. 

Índice de refração Repetibilidade Resolução Incerteza em “x” Conformidade 
1,3328 0,01380 0,01400 3,89E-4 0,0111 
1,3485 0,00700 0,01080 3,95E-4 0,0018 
1,3663 0,00310 0,00770 3,95E-4 0,0032 
1,3816 0,00130 0,00540 3,91E-4 0,0042 
1,3977 0,00060 0,00340 3,95E-4 0,0009 
1,4052 0,00050 0,00270 3,89E-4 0,0045 
1,4199 0,00040 0,00140 3,95E-4 0,0023 
1,4323 0,00040 0,00070 3,91E-4 0,0013 
1,4444 0,00020 0,00020 3,89E-4 0,0014 
1,4507 0,00009 0,00009 3,95E-4 0,0004 
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Tabela 35 – Características metrológicas associadas à banda 3, da LPG 2. 

Índice de refração Repetibilidade Resolução Incerteza em “x” Conformidade 
1,3328 0,00230 0,00850 3,89E-4 0,01250 
1,3485 0,00180 0,00650 3,95E-4 0,01270 
1,3663 0,00130 0,00460 3,95E-4 0,00550 
1,3816 0,00090 0,00320 3,91E-4 0,00480 
1,3977 0,00060 0,00200 3,95E-4 0,00370 
1,4052 0,00050 0,00160 3,89E-4 0,00760 
1,4199 0,00030 0,00080 3,95E-4 0,00360 
1,4323 0,00020 0,00040 3,91E-4 0,00008 
1,4444 0,00008 0,00010 3,89E-4 0,00110 
1,4507 0,00004 0,00004 3,95E-4 0,00010 

 

 
Tabela 36 – Características metrológicas associadas à banda PV1, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade Resolução Incerteza em “x” Conformidade 

1,4052 0,000090 0,000500 3,89E-4 0,00060 
1,4199 0,000050 0,000200 3,95E-4 0,00080 
1,4323 0,000030 0,000100 3,91E-4 0,00020 
1,4444 0,000010 0,000030 3,89E-4 0,00030 
1,4507 0,000005 0,000007 3,95E-4 0,00007 

 

 
Tabela 37 – Características metrológicas associadas à banda PV2, da LPG 2. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade Resolução Incerteza em “x” Conformidade 

1,4052 0,000070 0,00040 3,89E-4 0,000080 
1,4199 0,000040 0,00020 3,95E-4 0,000100 
1,4323 0,000020 0,00007 3,91E-4 0,000200 
1,4444 0,000006 0,00001 3,89E-4 0,000005 
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Médias dos comprimentos de onda de cada banda da LP G 2, após a deposição 

das nanopartículas de ouro, com relação aos índices  de refração e suas 

incertezas combinadas. 

 

Tabela 38 – Relação entre comprimento de onda e índice de refração das bandas 1, 2, 3, PV1 e PV2, 
da LPG 2. 

Índice de refração Média λ banda 1 
(nm) 

Média λ banda 2 
(nm) 

Média λ banda 3 
(nm) 

1,3328 ± 0,0004 514,474 ± 0,171 539,149 ± 0,14 576,463 ± 0,105 
1,3485 ± 0,0004 514,300 ± 0,181 539,011 ± 0,125 576,11 ± 0,118 
1,3663 ± 0,0004 514,170 ± 0,174 538,802 ± 0,107 575,727 ± 0,115 
1,3816 ± 0,0004 513,997 ± 0,177 538,567 ± 0,106 575,294 ± 0,102 
1,3977 ± 0,0004 513,723 ± 0,174 538,207 ± 0,107 574,648 ± 0,106 
1,4052 ± 0,0004 513,549 ± 0,177 537,981 ± 0,098 573,556 ± 0,427 
1,4199 ± 0,0004 513,184 ± 0,129 537,37 ± 0,105 573,184 ± 0,135 
1,4323 ± 0,0004 512,504 ± 0,125 536,337 ± 0,122 571,48 ± 0,158 
1,4444 ± 0,0004 510,644 ± 0,175 533,568 ± 0,224 566,93 ± 0,278 
1,4507 ± 0,0004 508,202 ± 0,265 530,153 ± 0,363 561,66 ± 0,545 
1,4554 ± 0,0004 503,798 ± 0,779 524,239 ± 0,961 551,973 ± 1,329 
1,4570 ± 0,0004 498,980 ± 1,408 518,569 ± 1,598 545,36 ± 2,035 

 

Índice de refração Média λ banda PV (nm) Média λ banda PV2 (nm) 
1,3328 ± 0,0004 672,457 ± 0,129 755,171 ± 0,132 
1,3485 ± 0,0004 670,644 ± 0,131 756,35 ± 0,134 
1,3663 ± 0,0004 668,955 ± 0,124 758,044 ± 0,132 
1,3816 ± 0,0004 666,477 ± 0,118 760,382 ± 0,132 
1,3977 ± 0,0004 662,749 ± 0,139 764,202 ± 0,169 
1,4052 ± 0,0004 660,288 ± 0,444 766,993 ± 0,46 
1,4199 ± 0,0004 652,109 ± 0,229 778,479 ± 0,322 
1,4323 ± 0,0004 648,911 ± 0,352 788,219 ± 0,563 
1,4444 ± 0,0004 635,211 ± 0,701 816,246 ± 1,334 
1,4507 ± 0,0004 622,365 ± 1,196 844,615 ± 2,648 
1,4554 ± 0,0004 600,342 ± 1,984  
1,4570 ± 0,0004 591,554 ± 2,429  
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Incertezas associadas com as barras de erros dos po ntos experimentais, da 

LPG 2, após a deposição das nanopartículas de ouro 

 

 
Tabela 39 – Incertezas associadas à banda 1, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv. 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 

espectrôm. (nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3328 0,14643 0,05081 0,07217 -4,161 0,00163 0,09515 
1,3485 0,16165 0,03628 0,07217 -5,402 0,00215 0,00122 
1,3663 0,15594 0,02559 0,07217 -7,613 0,00303 -0,00725 
1,3816 0,16057 0,01876 0,07217 -10,814 0,00426 -0,03189 
1,3977 0,15691 0,01577 0,07217 -16,946 0,00674 -0,07255 
1,4052 0,16048 0,01664 0,07217 -21,836 0,00856 -0,09322 
1,4199 0,10348 0,02135 0,07217 -40,037 0,01593 0,00431 
1,4323 0,09221 0,02992 0,07217 -81,723 0,03217 0,07296 
1,4444 0,12180 0,04233 0,07217 -239,486 0,09392 -0,02545 
1,4507 0,05797 0,04837 0,07217 -611,684 0,24333 -0,02902 
1,4554 0,15023 0,05503 0,07217 -1909,412 0,75956 0,63675 
1,4570 0,24840 0,05859 0,07217 -3476,328 1,38288 -0,14574 

 

 
Tabela 40 – Incertezas associadas à banda 2, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv. 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 

espectrôm. (nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3328 0,09733 0,07086 0,07217 -6,658 0,00261 0,03651 
1,3485 0,09088 0,04667 0,07217 -8,627 0,00343 0,01766 
1,3663 0,07379 0,02891 0,07217 -12,122 0,00482 -0,00976 
1,3816 0,07601 0,01758 0,07217 -17,157 0,00675 -0,02426 
1,3977 0,07747 0,01270 0,07217 -26,738 0,01064 -0,03682 
1,4052 0,06299 0,01425 0,07217 -34,328 0,01346 -0,03630 
1,4199 0,06864 0,02224 0,07217 -62,252 0,02476 0,03566 
1,4323 0,07680 0,03666 0,07217 -124,814 0,04913 0,09921 
1,4444 0,15095 0,05752 0,07217 -350,776 0,13756 -0,13321 
1,4507 0,09563 0,06767 0,07217 -844,871 0,33609 -0,13293 
1,4554 0,19701 0,07885 0,07217 -2350,514 0,93503 0,72055 
1,4570 0,33424 0,08482 0,07217 -3918,808 1,55890 0,13866 
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Tabela 41 – Incertezas associadas à banda 3, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv. 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 

espectrôm. (nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3328 0,07428 0,01962 0,07217 -11,973 0,00470 0,15447 
1,3485 0,09094 0,01965 0,07217 -15,482 0,00616 0,01670 
1,3663 0,08754 0,01974 0,07217 -21,683 0,00863 -0,03924 
1,3816 0,06761 0,01996 0,07217 -30,568 0,01203 -0,07632 
1,3977 0,07255 0,02048 0,07217 -47,345 0,01883 -0,10441 
1,4052 0,42016 0,02172 0,07217 -60,535 0,02374 -0,79385 
1,4199 0,10253 0,02469 0,07217 -108,458 0,04314 0,03231 
1,4323 0,10778 0,03178 0,07217 -213,283 0,08395 0,21967 
1,4444 0,13815 0,04874 0,07217 -573,662 0,22498 -0,11377 
1,4507 0,14111 0,06090 0,07217 -1303,141 0,51839 -0,02820 
1,4554 0,26830 0,07813 0,07217 -3262,311 1,29775 -0,07349 
1,4570 0,29551 0,08928 0,07217 -5054,252 2,01058 -0,17506 

 

 
Tabela 42 – Incertezas associadas à banda PV1, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv. 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 

espectrôm. (nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3328 0,07636 0,07086 0,07217 -65,809 0,02581 0,43098 
1,3485 0,09375 0,04667 0,07217 -83,746 0,03331 -0,05834 
1,3663 0,08554 0,02891 0,07217 -114,502 0,04555 0,21126 
1,3816 0,06753 0,01758 0,07217 -156,860 0,06174 0,03273 
1,3977 0,07286 0,01270 0,07217 -232,577 0,09252 -0,25366 
1,4052 0,42264 0,01270 0,07217 -289,008 0,11334 -0,57317 
1,4199 0,10375 0,01425 0,07217 -477,410 0,18991 -2,76610 
1,4323 0,10577 0,02224 0,07217 -830,348 0,32681 2,41614 
1,4444 0,13734 0,03666 0,07217 -1740,297 0,68250 3,79128 
1,4507 0,14246 0,05752 0,07217 -2976,798 1,18417 5,13455 
1,4554 0,2642 0,07885 0,07217 -4935,200 1,96322 0,43972 
1,4570 0,29464 0,08482 0,07217 -6054,229 2,40837 -0,20639 

 

 
Tabela 43 – Incertezas associadas à banda PV2, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv. 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrô. (nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3328 0,07653 0,07086 0,07217 88,810 0,03483 0,62148 
1,3485 0,09264 0,04667 0,07217 114,011 0,04535 0,31863 
1,3663 0,08643 0,02891 0,07217 158,400 0,06301 -0,22404 
1,3816 0,06657 0,01758 0,07217 221,238 0,08708 -0,57982 
1,3977 0,07266 0,01270 0,07217 337,381 0,13421 -0,94049 
1,4052 0,42274 0,01270 0,07217 426,449 0,16724 -0,84489 
1,4199 0,10275 0,01425 0,07217 743,642 0,29582 2,69716 
1,4323 0,10664 0,02224 0,07217 1392,584 0,54810 0,18119 
1,4444 0,13735 0,03666 0,07217 3377,912 1,32473 2,04624 
1,4507 0,14275 0,05752 0,07217 6642,914 2,64255 -0,67121 
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Características metrológicas da LPG 2, após a depos ição das nanopartículas 

de ouro 

 

 
Tabela 44 – Características metrológicas associadas à banda 1, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza 
em “x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3328 0,03283 0,01139 0,01618 3,92E-04 0,02134 
1,3485 0,02794 0,00627 0,01247 3,98E-04 0,00021 
1,3663 0,01914 0,00314 0,00886 3,98E-04 0,00089 
1,3816 0,01389 0,00162 0,00624 3,94E-04 0,00276 
1,3977 0,00868 0,00087 0,00399 3,98E-04 0,00401 
1,4052 0,00690 0,00072 0,00310 3,92E-04 0,00401 
1,4199 0,00243 0,00050 0,00170 3,98E-04 0,00010 
1,4323 0,00107 0,00035 0,00084 3,94E-04 0,00085 
1,4444 0,00049 0,00017 0,00029 3,92E-04 0,00010 
1,4507 0,00009 0,00008 0,00012 3,98E-04 0,00005 
1,4554 0,00008 0,00003 0,00004 3,98E-04 0,00034 
1,4570 0,00008 0,00002 0,00002 3,98E-04 0,00004 

 

 
Tabela 45 – Características metrológicas associadas à banda 2, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza 
em “x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3328 0,01460 0,01063 0,01082 3,92E-04 0,00548 
1,3485 0,01052 0,00540 0,00835 3,98E-04 0,00204 
1,3663 0,00607 0,00238 0,00594 3,98E-04 0,00080 
1,3816 0,00442 0,00102 0,00420 3,94E-04 0,00141 
1,3977 0,00289 0,00047 0,00269 3,98E-04 0,00137 
1,4052 0,00183 0,00041 0,00210 3,92E-04 0,00105 
1,4199 0,00110 0,00036 0,00115 3,98E-04 0,00057 
1,4323 0,00061 0,00029 0,00057 3,94E-04 0,00079 
1,4444 0,00043 0,00016 0,00020 3,92E-04 0,00038 
1,4507 0,00011 0,00008 0,00008 3,98E-04 0,00015 
1,4554 0,00008 0,00003 0,00003 3,98E-04 0,00030 
1,4570 0,00008 0,00002 0,00002 3,98E-04 0,00003 
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Tabela 46 – Características metrológicas associadas à banda 3, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza 
em “x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3328 0,00616 0,00163 0,00598 3,92E-04 0,01281 
1,3485 0,00583 0,00126 0,00463 3,98E-04 0,00107 
1,3663 0,00401 0,00090 0,00331 3,98E-04 0,00180 
1,3816 0,00220 0,00065 0,00235 3,94E-04 0,00248 
1,3977 0,00152 0,00043 0,00151 3,98E-04 0,00219 
1,4052 0,00690 0,00036 0,00118 3,92E-04 0,01303 
1,4199 0,00094 0,00023 0,00066 3,98E-04 0,00030 
1,4323 0,00050 0,00015 0,00034 3,94E-04 0,00103 
1,4444 0,00024 0,00008 0,00013 3,92E-04 0,00020 
1,4507 0,00011 0,00005 0,00006 3,98E-04 0,00002 
1,4554 0,00008 0,00002 0,00002 3,98E-04 0,00002 
1,4570 0,00006 0,00002 0,00001 3,98E-04 0,00004 

 

 
Tabela 47 – Características metrológicas associadas à banda PV1, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza 
em “x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3328 0,00099 0,00095 0,00110 3,92E-04 0,00576 
1,3485 0,00096 0,00049 0,00086 3,98E-04 0,00062 
1,3663 0,00068 0,00022 0,00063 3,98E-04 0,00164 
1,3816 0,00038 0,00010 0,00046 3,94E-04 0,00019 
1,3977 0,00028 0,00005 0,00031 3,98E-04 0,00098 
1,4052 0,00132 0,00004 0,00025 3,92E-04 0,00180 
1,4199 0,00020 0,00003 0,00015 3,98E-04 0,00533 
1,4323 0,00012 0,00003 0,00009 3,94E-04 0,00274 
1,4444 0,00008 0,00002 0,00004 3,92E-04 0,00213 
1,4507 0,00005 0,00002 0,00002 3,98E-04 0,00176 
1,4554 0,00006 0,00002 0,00001 3,98E-04 0,00010 
1,4570 0,00005 0,00002 0,00001 3,98E-04 0,00004 

 

 
Tabela 48 – Características metrológicas associadas à banda PV2, da LPG 2-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza 
em “x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3328 0,00089 0,00085 0,00087 3,92E-04 0,00749 
1,3485 0,00085 0,00044 0,00068 3,98E-04 0,00298 
1,3663 0,00059 0,00019 0,00048 3,98E-04 0,00150 
1,3816 0,00032 0,00008 0,00035 3,94E-04 0,00278 
1,3977 0,00023 0,00004 0,00023 3,98E-04 0,00293 
1,4052 0,00103 0,00003 0,00018 3,92E-04 0,00208 
1,4199 0,00014 0,00002 0,00010 3,98E-04 0,00376 
1,4323 0,00008 0,00002 0,00005 3,94E-04 0,00013 
1,4444 0,00004 0,00001 0,00002 3,92E-04 0,00059 
1,4507 0,00002 0,00001 0,00001 3,98E-04 0,00009 
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Incertezas combinadas e incertezas expandidas 

 

 
Tabela 49 – Incertezas combinadas e expandidas da LPG 2. 

 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda PV1 Banda PV2 
Incerteza 

combinada 
(RIU) 

0,0320 0,0230 0,0150 0,0010 0,0006 

Incerteza 
expandida 

(RIU) 
0,0650 0,0450 0,0310 0,0020 0,0012 

 

 

 
Tabela 50 – Incertezas combinadas e expandidas da LPG 2-AuNPs. 

 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda PV1 Banda PV2 
Incerteza 

combinada 
(RIU) 

0,044 0,022 0,016 0,006 0,008 

Incerteza 
expandida 

(RIU) 
0,088 0,044 0,032 0,012 0,015 
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APÊNDICE B 

 

LPG 3 

 

Gráficos de curva de calibração e sensibilidade da LPG 3, antes da deposição 

das nanopartículas de ouro e parâmetros de ajuste d a curva de calibração, a 

partir da equação 27. 

 
Figura 64 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 1, da LPG 3. 
Parâmetros da equação, a = (520,65288 ± 

0,19713)%, b = (0,05153 ± 0,00168)%.RIU e c 
= (1,45936 ± 0,00177)RIU (r2 = 0,97345). 

 
Figura 65 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 2, da LPG 3. 
Parâmetros da equação, a = (554,0717 ± 

0,11534)%, b = (0,10959 ± 0,00458)%.RIU e c 
= (1,46081 ± 0,00371)RIU (r2 = 0,98619). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 66 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV, da LPG 3. 
Parâmetros da equação, a = (626,47155 ± 

0,2444)%, b = (0,591 ± 0,13844)%.RIU e c = 
(1,4675 ± 0,0048)RIU (r2 = 0,97752). 

 
Figura 67 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV2, da LPG 3. 
Parâmetros da equação, a = (756,30144 ± 

1,5514)%, b = (0,56574 ± 0,1613)%.RIU e c = 
(1,4558 ± 0,00759)RIU (r2 = 0,96559). 
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Gráficos de curva de calibração e sensibilidade da LPG 3, após a deposição 

das nanopartículas de ouro e parâmetros de ajuste d a curva de calibração, a 

partir da equação 27. 

 
Figura 68 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 1, da LPG 3-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (514,99801 ± 

0,10211)%, b = (0,04216 ± 0,0024)%.RIU e c = 
(1,45815 ± 0,00176)RIU (r2 = 0,9746). 

 
Figura 69 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 2, da LPG 3-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (546,74535 ± 

0,68757)%, b = (0,10084 ± 0,0038)%.RIU e c = 
(1,4596 ± 0,0034)RIU (r2 = 0,96691). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV1, da LPG 3-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (607,98229 ± 

0,31575)%, b = (0,31952 ± 0,0066)%.RIU e c = 
(1,46178 ± 0,00019)RIU (r2 = 0,97544). 

 
Figura 71 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV2, da LPG 3-AuNPs. 
Parâmetros da equação, a = (764,99327 ± 

1,22696)%, b = (1,05972 ± 0,01516)%.RIU e c 
= (1,4645 ± 0,0028)RIU (r2 = 0,98977). 
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Incertezas relacionadas aos índices de refração (me didas referentes à LPG 3) 

 
Tabela 51 – Incertezas relacionadas aos índices de refração, associadas à LPG 3. 

Média Índice de refração Desvio padrão (RIU) 
Desvio padrão do valor médio 

(RIU) 
1,3325 0,00020 0,00012 
1,3585 0,00021 0,00012 
1,3977 0,00025 0,00015 
1,4201 0,00023 0,00013 
1,4326 0,00021 0,00012 
1,4441 0,00021 0,00012 
1,4515 0,00006 0,00003 
1,4531 0,00025 0,00015 
1,4555 0,00020 0,00012 

 

Incerteza 
refratômetro 

(RIU) 

Incerteza 
preparo (mL) 

Incerteza 
amostra (%) 

Incerteza 
em “y” (RIU) 

Incerteza 
combinada 
índice (RIU) 

0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,21E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,23E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,30E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,27E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,23E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,23E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,07E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,30E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,21E-04 
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Médias dos comprimentos de onda de cada banda da LP G 3, antes da 

deposição das nanopartículas de ouro com cisteamina , com relação aos 

índices de refração e suas incertezas combinadas. 

 
Tabela 52 – Relação entre os comprimentos de onda relacionados aos índices de refração, da LPG 3. 

Índice de refração Média λ banda 1 (nm) Média λ banda 2 (nm) 
1,3325 ± 0,0004 520,411 ± 0,128 553,392 ± 0,086 
1,3585 ± 0,0004 520,223 ±0,132 553,099 ± 0,089 
1,3977 ± 0,0004 519,740 ± 0,1 552,222 ± 0,097 
1,4201 ± 0,0004 519,138 ± 0,078 551,188 ± 0,097 
1,4326 ± 0,0004 518,571 ± 0,082 549,975 ± 0,131 
1,4441 ± 0,0004 517,402 ± 0,114 547,604 ± 0,195 
1,4515 ± 0,0004 514,913 ± 0,353 543,798 ± 0,525 
1,4531 ± 0,0004 513,012 ± 0,631 540,339 ± 0,865 
1,4555 ± 0,0004 507,318 ± 1,608 533,550 ± 1,514 

 

Índice de refração Média λ banda PV1 (nm) Média λ banda PV2 (nm) 
1,3325 ± 0,0004 622,399 ± 0,073 760,246 ± 0,134 
1,3585 ± 0,0004 620,005 ± 0,428 762,570 ± 0,431 
1,3977 ± 0,0004 616,999 ± 0,113 766,838 ± 0,126 
1,4201 ± 0,0004 613,968 ± 0,125 771,771 ± 0,198 
1,4326 ± 0,0004 610,259 ± 0,235 778,992 ± 0,465 
1,4441 ± 0,0004 604,321 ± 0,461 804,727 ± 1,942 
1,4515 ± 0,0004 593,093 ± 1,057  
1,4531 ± 0,0004 582,033 ± 2,093  
1,4555 ± 0,0004 577,077 ± 2,643  

 

 

Incertezas associadas com as barras de erros dos po ntos experimentais, da 

LPG 3, antes da deposição das nanopartículas de our o com cisteamina 

 

 
Tabela 53 – Incertezas associadas à banda 1, da LPG 3. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3325 0,01409 0,07217 -2,787 0,00117 0,16406 
1,3585 0,01345 0,07217 -4,412 0,00186 0,08139 
1,3977 0,02546 0,07217 -11,906 0,00512 -0,07680 
1,4201 0,00709 0,07217 -29,682 0,01266 -0,20221 
1,4326 0,01794 0,07217 -64,434 0,02723 -0,15618 
1,4441 0,02552 0,07217 -205,876 0,08701 0,12543 
1,4515 0,01287 0,07217 -832,421 0,33842 0,81540 
1,4531 0,01647 0,07217 -1364,818 0,58747 0,58998 
1,4555 0,02616 0,07217 -3777,388 1,59144 0,01342 
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Tabela 54 – Incertezas associadas à banda 2, da LPG 3. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3325 0,02505 0,07217 -7,411 0,00312 0,17468 
1,3585 0,01252 0,07217 -11,614 0,00491 0,09850 
1,3977 0,04598 0,07217 -30,381 0,01308 -0,11342 
1,4201 0,01609 0,07217 -72,403 0,03088 -0,19131 
1,4326 0,01715 0,07217 -148,502 0,06276 -0,21168 
1,4441 0,01411 0,07217 -415,554 0,17562 0,0904 
1,4515 0,02710 0,07217 -1276,635 0,51901 1,49762 
1,4531 0,03199 0,07217 -1822,734 0,78458 0,48136 
1,4555 0,03307 0,07217 -3489,326 1,47008 0,11666 

 

 
Tabela 55 – Incertezas associadas à banda PV1, da LPG 3. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3325 0,11258 0,07217 -26,078 0,01099 0,30549 
1,3585 0,04591 0,07217 -40,329 0,01704 -1,04422 
1,3977 0,02429 0,07217 -101,328 0,04362 -1,00517 
1,4201 0,03062 0,07217 -228,323 0,09739 -0,03475 
1,4326 0,04713 0,07217 -438,103 0,18515 0,72114 
1,4441 0,05043 0,07217 -1064,619 0,44993 3,10635 
1,4515 0,03689 0,07217 -2572,803 1,04596 3,55849 
1,4531 0,00965 0,07217 -3323,497 1,43056 -3,39669 
1,4555 0,05297 0,07217 -5119,690 2,15696 -0,14475 

 

 
Tabela 56 – Incertezas associadas à banda PV2, da LPG 3. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3325 0,11258 0,07217 33,378 0,01406 -0,64344 
1,3585 0,04591 0,07217 53,903 0,02278 0,45440 
1,3977 0,02429 0,07217 154,230 0,06639 0,79923 
1,4201 0,03062 0,07217 420,026 0,17916 -0,37736 
1,4326 0,04713 0,07217 1038,878 0,43905 -1,69424 
1,4441 0,05043 0,07217 4587,187 1,93866 0,07229 
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Características metrológicas da LPG 3, antes da dep osição das nanopartículas 

de ouro com cisteamina 

 

 
Tabela 57 – Características metrológicas associadas à banda 1, da LPG 3. 

Índice de refração 
Repetibilidade 

(RIU) 
Resolução (RIU) 

Incerteza em “x” 
(RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,00440 0,02252 4,21E-04 0,051190 
1,3585 0,00266 0,01425 4,23E-04 0,016080 
1,3977 0,00188 0,00532 4,30E-04 0,005660 
1,4201 0,00021 0,00215 4,27E-04 0,006030 
1,4326 0,00025 0,00100 4,23E-04 0,002170 
1,4441 0,00011 0,00032 4,23E-04 0,000560 
1,4515 0,00002 0,00009 4,07E-04 0,000960 
1,4531 0,00001 0,00005 4,30E-04 0,000440 
1,4555 0,00001 0,00002 4,21E-04 0,000004 

 

 
Tabela 58 – Características metrológicas associadas à banda 2, da LPG 3. 

Índice de refração 
Repetibilidade 

(RIU) 
Resolução (RIU) 

Incerteza em “x” 
(RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,00376 0,01083 4,21E-04 0,02622 
1,3585 0,00120 0,00690 4,23E-04 0,00941 
1,3977 0,00167 0,00262 4,30E-04 0,00411 
1,4201 0,00024 0,00109 4,27E-04 0,00288 
1,4326 0,00012 0,00052 4,23E-04 0,00154 
1,4441 0,00004 0,00018 4,23E-04 0,00023 
1,4515 0,00002 0,00006 4,07E-04 0,00117 
1,4531 0,00002 0,00004 4,30E-04 0,00026 
1,4555 0,00001 0,00002 4,21E-04 0,00003 

 

 
Tabela 59 – Características metrológicas associadas à banda PV1, da LPG 3. 

Índice de refração 
Repetibilidade 

(RIU) 
Resolução (RIU) 

Incerteza em “x” 
(RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,003470 0,00222 4,21E-04 0,00941 
1,3585 0,000920 0,00145 4,23E-04 0,02100 
1,3977 0,000200 0,00059 4,30E-04 0,00827 
1,4201 0,000120 0,00027 4,27E-04 0,00013 
1,4326 0,000100 0,00015 4,23E-04 0,00149 
1,4441 0,000050 0,00007 4,23E-04 0,00286 
1,4515 0,000020 0,00003 4,07E-04 0,00153 
1,4531 0,000003 0,00003 4,30E-04 0,00118 
1,4555 0,000010 0,00002 4,21E-04 0,00004 
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Tabela 60 – Características metrológicas associadas à banda PV2, da LPG 3. 

Índice de refração 
Repetibilidade 

(RIU) 
Resolução (RIU) 

Incerteza em “x” 
(RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,00302 0,00194 4,21E-04 0,01728 
1,3585 0,00077 0,00121 4,23E-04 0,00760 
1,3977 0,00014 0,00043 4,30E-04 0,00476 
1,4201 0,00007 0,00016 4,27E-04 0,00085 
1,4326 0,00004 0,00007 4,23E-04 0,00161 
1,4441 0,00001 0,00002 4,23E-04 0,00002 

 

 

Médias dos comprimentos de onda de cada banda da LP G 3, após a deposição 

das nanopartículas de ouro com cisteamina, com rela ção aos índices de 

refração e suas incertezas combinadas. 

 
Tabela 61 – Relação entre os comprimentos de onda relacionados aos índices de refração, da LPG 3-

AuNPs. 

Índice de refração Média λ banda 1 (nm) Média λ banda 2 (nm) 
1,3325 ± 0,0004 514,923 ± 0,147 546,100 ± 0,215 
1,3585 ± 0,0004 514,697 ± 0,145 545,482 ± 0,098 
1,3977 ± 0,0004 514,185 ± 0,145 544,686 ± 0,169 
1,4201 ± 0,0004 513,743 ± 0,159 544,044 ± 0,314 
1,4326 ± 0,0004 513,237 ± 0,156 542,821 ± 0,109 
1,4441 ± 0,0004 511,783 ± 0,185 540,364 ± 0,221 
1,4515 ± 0,0004 509,146 ± 0,442 536,256 ± 0,658 
1,4531 ± 0,0004 507,558 ± 0,733 534,029 ± 1,037 
1,4555 ± 0,0004 499,107 ± 2,766 522,076 ± 2,641 

 

Índice de refração Média λ banda PV1 (nm) Média λ banda PV2 (nm) 
1,3325 ± 0,0004 605,909 ± 0,511 772,651 ± 0,514 
1,3585 ± 0,0004 604,689 ± 0,577 775,015 ± 0,579 
1,3977 ± 0,0004 602,627 ± 0,114 781,425 ± 0,150 
1,4201 ± 0,0004 600,097 ± 0,117 788,469 ± 0,245 
1,4326 ± 0,0004 597,437 ± 0,251 796,595 ± 0,488 
1,4441 ± 0,0004 591,342 ± 0,515 816,672 ± 1,171 
1,4515 ± 0,0004 580,717 ± 1,369  
1,4531 ± 0,0004 574,446 ± 2,004  
1,4555 ± 0,0004 557,508 ± 4,265  
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Incertezas associadas com as barras de erros dos po ntos experimentais, da 

LPG 3, após a deposição das nanopartículas de ouro com cisteamina 

 

 
Tabela 62 – Incertezas associadas à banda 1, da LPG 3 - Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv, 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrôm, 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial 

(nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3325 0,12777 0,00038 0,07217 -2,347 0,00099 0,26022 
1,3585 0,12603 0,00039 0,07217 -3,732 0,00158 0,12219 
1,3977 0,12578 0,00056 0,07217 -10,207 0,00439 -0,11523 
1,4201 0,14154 0,00151 0,07217 -25,965 0,01108 -0,14667 
1,4326 0,13645 0,00357 0,07217 -57,869 0,02446 -0,11111 
1,4441 0,14862 0,00862 0,07217 -197,539 0,08348 -0,21456 
1,4515 0,21156 0,01558 0,07217 -937,788 0,38125 0,48777 
1,4531 0,03328 0,01773 0,07217 -1691,720 0,72818 0,90867 
1,4555 0,50753 0,02154 0,07217 -6452,597 2,71853 0,01869 

 

 
Tabela 63 – Incertezas associadas à banda 2, da LPG 3 - Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv, 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrôm, 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial 

(nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3325 0,20202 0,00191 0,07217 -5,311 0,00224 0,14807 
1,3585 0,06679 0,00613 0,07217 -8,398 0,00355 -0,26580 
1,3977 0,15282 0,00553 0,07217 -22,580 0,00972 -0,43048 
1,4201 0,30512 0,00125 0,07217 -55,998 0,02389 -0,14804 
1,4326 0,06324 0,00711 0,07217 -120,741 0,05103 -0,18942 
1,4441 0,13349 0,01381 0,07217 -379,479 0,16038 0,12444 
1,4515 0,25938 0,01879 0,07217 -1478,153 0,60093 1,96047 
1,4531 0,15731 0,01994 0,07217 -2374,310 1,02200 2,79840 
1,4555 0,42645 0,02170 0,07217 -6183,076 2,60498 -0,07354 
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Tabela 64 – Incertezas associadas à banda PV1, da LPG 3 - Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv, 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrôm, 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial 

(nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3325 0,50632 0,04294 0,07217 -14,069 0,00593 0,39845 
1,3585 0,57277 0,03347 0,07217 -22,152 0,00936 -0,20005 
1,3977 0,08517 0,02328 0,07217 -58,780 0,0253 -0,36937 
1,4201 0,06845 0,01887 0,07217 -142,991 0,06099 -0,21936 
1,4326 0,20402 0,01693 0,07217 -300,860 0,12715 0,40424 
1,4441 0,34368 0,01547 0,07217 -892,237 0,37708 1,43244 
1,4515 0,55670 0,01470 0,07217 -3070,382 1,24824 3,81627 
1,4531 0,21910 0,01455 0,07217 -4625,614 1,99104 3,27462 
1,4555 0,23851 0,01434 0,07217 -10106,687 4,25802 0,40479 

 

 

Tabela 65 – Incertezas associadas à banda PV2, da LPG 3 - Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Desvio 
padrão do 

valor médio 
(nm) 

Incerteza 
associada à 

repetitiv, 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrôm, 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial 

(nm/RIU) 

Incerteza 
associada 
ao índice 

(nm) 

Resíduo 
(nm) 

1,3325 0,50632 0,04294 0,07217 56,614 0,02385 -0,37075 
1,3585 0,57277 0,03347 0,07217 88,210 0,03728 0,02485 
1,3977 0,08517 0,02328 0,07217 225,639 0,09712 0,56788 
1,4201 0,06845 0,01887 0,07217 523,102 0,22313 -0,39166 
1,4326 0,20402 0,01693 0,07217 1033,620 0,43683 -1,61812 
1,4441 0,34368 0,01547 0,07217 2642,775 1,11690 -0,26837 

 

 

Características metrológicas da LPG 3, após a depos ição das nanopartículas 

de ouro com cisteamina 

 

 
Tabela 66 – Características metrológicas associadas à banda 1, da LPG 3-Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza em 
“x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,04780 0,000140 0,02700 4,21E-04 0,097350 
1,3585 0,02970 0,000090 0,01701 4,23E-04 0,028790 
1,3977 0,01088 0,000050 0,00624 4,30E-04 0,009970 
1,4201 0,00484 0,000050 0,00247 4,27E-04 0,005020 
1,4326 0,00211 0,000060 0,00112 4,23E-04 0,001720 
1,4441 0,00069 0,000040 0,00033 4,23E-04 0,000990 
1,4515 0,00022 0,000020 0,00007 4,07E-04 0,000500 
1,4531 0,00002 0,000010 0,00004 4,30E-04 0,000540 
1,4555 0,00009 0,000004 0,00001 4,21E-04 0,000003 
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 Tabela 67 – Características metrológicas associadas à banda 2, da LPG 3-Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza em 
“x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,03233 0,000310 0,01155 4,21E-04 0,02370 
1,3585 0,00677 0,000620 0,00732 4,23E-04 0,02695 
1,3977 0,00580 0,000210 0,00274 4,30E-04 0,01633 
1,4201 0,00471 0,000020 0,00111 4,27E-04 0,00228 
1,4326 0,00046 0,000050 0,00052 4,23E-04 0,00137 
1,4441 0,00032 0,000030 0,00017 4,23E-04 0,00029 
1,4515 0,00017 0,000010 0,00005 4,07E-04 0,00126 
1,4531 0,00006 0,000010 0,00003 4,30E-04 0,00115 
1,4555 0,00007 0,000004 0,00001 4,21E-04 0,00001 

 

 
Tabela 68 – Características metrológicas associadas à banda PV1, da LPG 3-Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza em 
“x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,02646 0,002240 0,00377 4,21E-04 0,02082 
1,3585 0,01913 0,001120 0,00241 4,23E-04 0,00668 
1,3977 0,00109 0,000300 0,00093 4,30E-04 0,00474 
1,4201 0,00037 0,000100 0,00039 4,27E-04 0,00119 
1,4326 0,00054 0,000050 0,00019 4,23E-04 0,00108 
1,4441 0,00033 0,000020 0,00007 4,23E-04 0,00139 
1,4515 0,00018 0,000005 0,00002 4,07E-04 0,00125 
1,4531 0,00005 0,000003 0,00002 4,30E-04 0,00076 
1,4555 0,00003 0,000002 0,00001 4,21E-04 0,00005 

 

 
Tabela 69 – Características metrológicas associadas à banda PV2, da LPG 3-Cs-AuNPs. 

Índice de 
refração 

Reprodutibilidade 
(RIU) 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução 
(RIU) 

Incerteza em 
“x” (RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3325 0,00832 0,00071 0,00119 4,21E-04 0,00609 
1,3585 0,00608 0,00036 0,00077 4,23E-04 0,00026 
1,3977 0,00036 0,00010 0,00030 4,30E-04 0,00239 
1,4201 0,00013 0,00003 0,00013 4,27E-04 0,00073 
1,4326 0,00020 0,00002 0,00007 4,23E-04 0,00155 
1,4441 0,00014 0,00001 0,00003 4,23E-04 0,00011 

 

 

Incertezas combinadas e incertezas expandidas 

 

 
Tabela 70 – Incertezas combinadas e expandidas associadas à LPG 3. 

 Banda 1 Banda 2 Banda PV1 Banda PV2 
Incerteza 

combinada (RIU) 
0,065 0,029 0,013 0,019 

Incerteza 
expandida (RIU) 

0,130 0,059 0,027 0,038 
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Tabela 71 – Incertezas combinadas e expandidas associadas à LPG 3 – Cs-AuNPs. 

 Banda 1 Banda 2 Banda PV1 Banda PV2 
Incerteza 

combinada (RIU) 
0,056 0,042 0,034 0,010 

Incerteza 
expandida (RIU) 

0,112 0,083 0,068 0,021 
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APÊNDICE C 

 

LPG 4 

 

Gráficos de curva de calibração e sensibilidade da LPG 4, antes da deposição 

das nanopartículas de ouro e parâmetros de ajuste d a curva de calibração, a 

partir da equação 27 

 
Figura 72 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 1, da LPG 4. 
Parâmetros da equação, a = (517,96387 ± 

0,06876)%, b = (0,02881 ± 0,00462)%.RIU e c 
= (1,46217 ± 0,00254)RIU (r2 = 0,99163). 

 

Figura 73 – Curva de calibração e 
sensibilidade da banda 2, da LPG 4. 

Parâmetros da equação, a = (536,66096 ± 
0,13205)%, b = (0,04792 ± 0,00972)%.RIU e c 

= (1,4632 ± 0,00352)RIU (r2 = 0,98352). 

 
Figura 74 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda 3, da LPG 4. 
Parâmetros da equação, a = (561,53112 ± 

0,1286)%, b = (0,06651 ± 0,00979)%.RIU e c = 
(1,46285 ± 0,00265)RIU (r2 = 0,98976). 

 

Figura 75 – Curva de calibração e 
sensibilidade da banda 4, da LPG 4. 

Parâmetros da equação, a = (598,75216 ± 
0,14069)%, b = (0,12242 ± 0,01192)%.RIU e c 

= (1,463 ± 0,00196)RIU (r2 = 0,99413). 
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Figura 76 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV, da LPG 4. 
Parâmetros da equação, a = (683,02521 ± 

0,55715)%, b = (0,47791 ± 0,06407)%.RIU e c 
= (1,4644 ± 0,00361)RIU (r2 = 0,98684). 

 
Figura 77 – Curva de calibração e 

sensibilidade da banda PV2, da LPG 4. 
Parâmetros da equação, a = (827,31871 ± 

1,73644)%, b = (1,16106 ± 0,25984)%.RIU e c 
= (1,4665 ± 0,00781)RIU (r2 = 0,98427). 
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Incertezas relacionadas aos índices de refração (me didas referentes à LPG 4) 

 
Tabela 72 – Incertezas relacionadas aos índices de refração, associadas à LPG 4. 

Média Índice de refração Desvio padrão (RIU) 
Desvio padrão do valor médio 

(RIU) 
1,3332 0,00010 0,00006 
1,3611 0,00015 0,00009 
1,3994 0,00020 0,00012 
1,4213 0,00015 0,00009 
1,4338 0,00012 0,00007 
1,4462 0,00010 0,00006 
1,4526 0,00020 0,00012 
1,4544 0,00025 0,00015 

 

Incerteza 
refratômetro 

(RIU) 

Incerteza 
preparo (mL) 

Incerteza 
amostra (%) 

Incerteza 
em “y” (RIU) 

Incerteza 
combinada 
índice (RIU) 

0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,09E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,15E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,21E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,15E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,11E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,09E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,21E-04 
0,00003 0,02887 0,28868 0,000404 4,30E-04 
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Médias dos comprimentos de onda de cada banda da LP G 4 e sensibilidades 

antes da deposição das nanopartículas de ouro, com relação aos índices de 

refração e suas incertezas combinadas. 

 

Tabela 73 – Relação entre o comprimento de onda e índice de refração, associados à LPG 4. 

Índice de refração 
Média λ banda 1 

(nm) 
Média λ banda 2 

(nm) 
Média λ banda 3 

(nm) 
1,3332 ± 0,0004 517,806 ± 0,073 536,343 ± 0,073 561,136 ± 0,074 
1,3611 ± 0,0004 517,672 ± 0,072 536,202 ± 0,072 560,936 ± 0,075 
1,3994 ± 0,0004 517,479 ± 0,073 535,814 ± 0,074 560,402 ± 0,074 
1,4213 ± 0,0004 517,199 ± 0,073 535,327 ± 0,074 559,824 ± 0,077 
1,4338 ± 0,0004 516,917 ± 0,075 535,005 ± 0,076 559,155 ± 0,08 
1,4462 ± 0,0004 516,274 ± 0,087 534,026 ± 0,099 557,751 ± 0,125 
1,4526 ± 0,0004 514,851 ± 0,157 532,152 ± 0,197 555,060 ± 0,283 
1,4544 ± 0,0004 514,263 ± 0,219 531,254 ± 0,273 553,685 ± 0,405 

 

Índice de refração 
Média λ banda 4 

(nm) 
Média λ banda PV 

(nm) 
Média λ banda PV2 

(nm) 
1,3332 ± 0,0004 597,952 ± 0,074 679,620 ± 0,075 835,556 ± 0,078 
1,3611 ± 0,0004 597,572 ± 0,075 678,457 ± 0,076 838,708 ± 0,084 
1,3994 ± 0,0004 596,712 ± 0,075 675,283 ± 0,085 845,244 ± 0,125 
1,4213 ± 0,0004 595,718 ± 0,078 671,565 ± 0,122 852,440 ± 0,238 
1,4338 ± 0,0004 594,541 ± 0,095 668,325 ± 0,212 860,908 ± 0,453 
1,4462 ± 0,0004 591,743 ± 0,192 658,565 ± 0,599 884,625 ± 1,252 
1,4526 ± 0,0004 587,148 ± 0,496 643,135 ± 1,599  
1,4544 ± 0,0004 584,595 ± 0,719 635,293 ± 2,295  

 
Tabela 74 – Valores das sensibilidades das bandas 1, 2, 3, 4, PV1 e PV2,  associados à LPG 4. 

Índice de refração 
Sensibilidade final 
banda 1 (nm/RIU) 

Sensibilidade final 
banda 2 (nm/RIU) 

Sensibilidade final 
banda 3 (nm/RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -1,733 -2,838 -3,961 
1,3611 ± 0,0004 -2,847 -4,596 -6,424 
1,3994 ± 0,0004 -7,317 -11,781 -16,533 
1,4213 ± 0,0004 -17,310 -27,394 -38,669 
1,4338 ± 0,0004 -35,967 -55,698 -79,192 
1,4462 ± 0,0004 -113,533 -166,601 -241,105 
1,4526 ± 0,0004 -319,174 -432,093 -641,730 
1,4544 ± 0,0004 -465,888 -605,783 -911,180 

 

Índice de refração 
Sensibilidade final 
banda 4 (nm/RIU) 

Sensibilidade final 
banda PV (nm/RIU) 

Sensibilidade final 
banda PV2 (nm/RIU) 

1,3332 ± 0,0004 -7,273 -27,789 65,398 
1,3611 ± 0,0004 -11,789 -44,783 104,591 
1,3994 ± 0,0004 -30,288 -113,195 258,525 
1,4213 ± 0,0004 -70,662 -258,186 568,683 
1,4338 ± 0,0004 -144,264 -512,706 1090,544 
1,4462 ± 0,0004 -435,868 -1449,269 2801,875 
1,4526 ± 0,0004 -1147,112 -3472,905  
1,4544 ± 0,0004 -1619,741 -4690,667  
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Incertezas associadas com as barras de erros dos po ntos experimentais, da 

LPG 4, antes da deposição das nanopartículas de our o 

 

 
Tabela 75 – Incertezas associadas à banda 1, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01148 0,07217 -1,722 -0,00070 0,06579 
1,3611 0,00369 0,07217 -2,804 -0,00116 -0,00727 
1,3994 0,00832 0,07217 -7,288 -0,00307 -0,02558 
1,4213 0,00911 0,07217 -17,287 -0,00717 -0,05931 
1,4338 0,01453 0,07217 -36,034 -0,01480 -0,02998 
1,4462 0,01416 0,07217 -114,681 -0,04694 0,11407 
1,4526 0,02032 0,07217 -326,543 -0,13758 -0,10272 
1,4544 0,01027 0,07217 -479,806 -0,20653 -0,00947 

 

 
Tabela 76 – Incertezas associadas à banda 2, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01136 0,07217 -2,723 -0,00111 0,05053 
1,3611 0,00556 0,07217 -4,415 -0,00183 0,01024 
1,3994 0,01501 0,07217 -11,348 -0,00478 -0,09549 
1,4213 0,01259 0,07217 -26,493 -0,01099 -0,18989 
1,4338 0,00845 0,07217 -54,131 -0,02223 -0,02404 
1,4462 0,01097 0,07217 -163,860 -0,06706 0,18330 
1,4526 0,01776 0,07217 -432,463 -0,18220 0,01158 
1,4544 0,00921 0,07217 -611,491 -0,26321 0,01726 

 

 
Tabela 77 – Incertezas associadas à banda 3, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01838 0,07217 -3,870 -0,00158 0,11799 
1,3611 0,02065 0,07217 -6,282 -0,00261 0,05883 
1,3994 0,01654 0,07217 -16,203 -0,00683 -0,08108 
1,4213 0,01999 0,07217 -38,012 -0,01576 -0,10502 
1,4338 0,01201 0,07217 -78,140 -0,03209 -0,08389 
1,4462 0,02527 0,07217 -240,134 -0,09828 0,21488 
1,4526 0,02461 0,07217 -648,088 -0,27304 0,01767 
1,4544 0,00960 0,07217 -926,590 -0,39884 -0,00554 
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Tabela 78 – Incertezas associadas à banda 4, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01800 0,07217 -6,967 -0,00285 0,14350 
1,3611 0,01891 0,07217 -11,308 -0,00469 0,02069 
1,3994 0,01510 0,07217 -29,159 -0,01228 -0,11560 
1,4213 0,00895 0,07217 -68,384 -0,02836 -0,09580 
1,4338 0,02152 0,07217 -140,526 -0,05770 -0,01372 
1,4462 0,01699 0,07217 -431,464 -0,17658 0,27748 
1,4526 0,01808 0,07217 -1162,902 -0,48994 0,16754 
1,4544 0,02649 0,07217 -1661,521 -0,71518 0,02336 

 

 
Tabela 79 – Incertezas associadas à banda PV1, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01800 0,07217 -24,533 -0,01004 0,23763 
1,3611 0,01891 0,07217 -39,747 -0,01648 0,05646 
1,3994 0,01510 0,07217 -101,974 -0,04296 -0,38994 
1,4213 0,00895 0,07217 -237,448 -0,09846 -0,36314 
1,4338 0,02152 0,07217 -483,617 -0,19858 0,93424 
1,4462 0,01699 0,07217 -1452,602 -0,59450 1,79804 
1,4526 0,01808 0,07217 -3790,274 -1,59687 0,60999 
1,4544 0,02649 0,07217 -5329,513 -2,29403 -0,10021 

 

 
Tabela 80 – Incertezas associadas à banda PV2, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Incerteza 
associada à 

repetibilidade 
(nm) 

Incerteza 
associada ao 
espectrômetro 

(nm) 

Sensibilidade 
Inicial (nm/RIU) 

Incerteza 
associada ao 
índice (nm) 

Resíduo (nm) 

1,3332 0,01823 0,07217 58,846 0,02408 -0,47303 
1,3611 0,01878 0,07217 94,939 0,03937 0,37694 
1,3994 0,01411 0,07217 240,389 0,10128 0,62224 
1,4213 0,01327 0,07217 546,221 0,22650 -0,58512 
1,4338 0,01999 0,07217 1089,128 0,44722 -1,95306 
1,4462 0,01622 0,07217 3053,583 1,24973 0,11173 
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Características metrológicas da LPG 4, antes da dep osição das nanopartículas 

de ouro com cisteamina 

 

 
Tabela 81 – Características metrológicas associadas à banda 1, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) 
Incerteza em “x” 

(RIU) 
Conformidade 

(RIU) 
1,3332 0,00663 0,04163 4,09E-04 0,03795 
1,3611 0,00130 0,02535 4,15E-04 0,00255 
1,3994 0,00114 0,00986 4,21E-04 0,00350 
1,4213 0,00053 0,00417 4,15E-04 0,00343 
1,4338 0,00040 0,00201 4,11E-04 0,00083 
1,4462 0,00012 0,00064 4,09E-04 0,00100 
1,4526 0,00006 0,00023 4,21E-04 0,00032 
1,4544 0,00002 0,00015 4,30E-04 0,00002 

 

 
Tabela 82 – Características metrológicas associadas à banda 2, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) Incerteza em “x” 
(RIU) 

Conformidade 
(RIU) 

1,3332 0,00400 0,02543 4,09E-04 0,01781 
1,3611 0,00121 0,01570 4,15E-04 0,00223 
1,3994 0,00127 0,00613 4,21E-04 0,00811 
1,4213 0,00046 0,00263 4,15E-04 0,00693 
1,4338 0,00015 0,00130 4,11E-04 0,00043 
1,4462 0,00007 0,00043 4,09E-04 0,00110 
1,4526 0,00004 0,00017 4,21E-04 0,00003 
1,4544 0,00002 0,00012 4,30E-04 0,00003 

 

 
Tabela 83 – Características metrológicas associadas à banda 3, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) 
Incerteza em “x” 

(RIU) 
Conformidade 

(RIU) 
1,3332 0,00464 0,01822 4,09E-04 0,02979 
1,3611 0,00321 0,01123 4,15E-04 0,00916 
1,3994 0,00100 0,00437 4,21E-04 0,00490 
1,4213 0,00052 0,00187 4,15E-04 0,00272 
1,4338 0,00015 0,00091 4,11E-04 0,00106 
1,4462 0,00010 0,00030 4,09E-04 0,00089 
1,4526 0,00004 0,00011 4,21E-04 0,00003 
1,4544 0,00001 0,00008 4,30E-04 0,00001 
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Tabela 84 – Características metrológicas associadas à banda 4, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) 
Incerteza em “x” 

(RIU) 
Conformidade 

(RIU) 
1,3332 0,00248 0,00992 4,09E-04 0,01973 
1,3611 0,00160 0,00612 4,15E-04 0,00175 
1,3994 0,00050 0,00238 4,21E-04 0,00382 
1,4213 0,00013 0,00102 4,15E-04 0,00136 
1,4338 0,00015 0,00050 4,11E-04 0,00010 
1,4462 0,00004 0,00017 4,09E-04 0,00064 
1,4526 0,00002 0,00006 4,21E-04 0,00015 
1,4544 0,00002 0,00004 4,30E-04 0,00001 

 

 
Tabela 85 – Características metrológicas associadas à banda PV1, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) 
Incerteza em “x” 

(RIU) 
Conformidade 

(RIU) 
1,3332 0,00065 0,00260 4,09E-04 0,00855 
1,3611 0,00042 0,00161 4,15E-04 0,00126 
1,3994 0,00013 0,00064 4,21E-04 0,00344 
1,4213 0,00003 0,00028 4,15E-04 0,00141 
1,4338 0,00004 0,00014 4,11E-04 0,00182 
1,4462 0,00001 0,00005 4,09E-04 0,00124 
1,4526 0,00001 0,00002 4,21E-04 0,00018 
1,4544 0,00001 0,00002 4,30E-04 0,00002 

 

 
Tabela 86 – Características metrológicas associadas à banda PV2, da LPG 4. 

Índice de 
refração 

Repetibilidade 
(RIU) 

Resolução (RIU) 
Incerteza em “x” 

(RIU) 
Conformidade 

(RIU) 
1,3332 0,00028 0,00110 4,09E-04 0,00723 
1,3611 0,00018 0,00069 4,15E-04 0,00360 
1,3994 0,00005 0,00028 4,21E-04 0,00241 
1,4213 0,00002 0,00013 4,15E-04 0,00103 
1,4338 0,00002 0,00007 4,11E-04 0,00179 
1,4462 0,00001 0,00003 4,09E-04 0,00004 

 

Incertezas combinadas e expandidas 

 

Tabela 87 – Incertezas combinadas e expandidas da LPG 4. 

 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda PV1 Banda PV2 
Incerteza 

combinada 
(RIU) 

0,057 0,031 0,035 0,022 0,009 0,007 

Incerteza 
expandida 

(RIU) 
0,113 0,063 0,070 0,044 0,018 0,014 

 


