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Resumo: O presente projeto de pesquisa descreve o processo de síntese e caracterização de 

nanopartículas de prata (AgNPs) via solução de óleos vegetais de andiroba, copaíba, mamona e pequi 

que serão produzidas utilizando como reagente, nitrato de prata (AgNO3) e óleos vegetais como 

estabilizantes das soluções. Para a produção das AgNPs será utilizado o método conhecido como rota 

sol-gel. As propriedades estruturais dos materiais produzidos serão caracterizadas por meio de Análise 

Térmica Diferencial (DTA), Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X 

(DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS). 

O objetivo do presente projeto é criar uma nova rota para produção de nanopartículas, que seja menos 

tóxica para o meio ambiente e mais simples para aplicações na radioterapia.  

1. INTRODUÇÃO  

Em 1959, Richard Feynman em sua palestra “There is plenty of room at the bottom” 

abordou o fato que na dimensão atômica as leis da física são distintas, portanto, é esperado que 

os eventos sejam diferentes. Feynman questionou como poderia ser desenvolvido materiais de 

dimensões nanométricas (SILVA, 2016).   

A questão aberta por Feynman revela-se como uma área em constate crescimento, a 

nanotecnologia. Somente em 1974 é que o termo foi utilizado pelo professor Norio Taniguchi 

da Universidade de Tóquio, que o abrangeu no conceito de máquinas de dimensões inferiores 

a 1 μm. A nanotecnologia foi popularizada em 1981, através da publicação do livro de Eric  

Dexter, “Máquinas da Criação” apresentando a nanotecnologia para o mundo (INPI, 2012).   

A nanotecnologia é a ciência da matéria ao nível molecular que tem domínio do processo 

em nanoescala, regularmente abaixo de 100 nm em três ou menos dimensões, visando à criação 

de novos materiais e partículas com precisão atômica (ISO/TC229). As nanopartículas (NPs) 

apresentam propriedades físicas, químicas e biológicas distintas dos materiais macroscópicos. 

Contudo, nanopartículas de prata têm se destacado no mercado por suas propriedades de 

condutividade, transcendente efeito catalítico, ampla área superficial e excelente atividade 

antimicrobiana. Além disso, a prata apesar de ser um metal pesado, as quantidades utilizadas 

em nanoescala não são tóxicas aos seres vivos (ANTUNES e colaboradores, 2013).   

Do mesmo modo, nanobiotecnologia é o desenvolvimento de nanopartículas para 

aplicações na biologia, bioquímica e áreas da saúde. Um grande impasse nessa área são os 

efeitos nocivos que as nanoparticulas podem causar para o ser vivo e no meio ambiente. Além 

de que, as nanopartículas são termodinamicamente inconstantes e fáceis de se aglomerar.   



Deste modo, um obstáculo atualmente consiste em obter nanopartículas estáveis por meio 

de síntese ecoamigável (CASANOVA, 2010). No que se refere ao método de produção de 

nanopartículas é que é importante relatar que por volta da metade do século XIX, Joseph 

Belmem conseguiu reproduzir um metal alcoóxido a partir de tetracloreto de silício (SiCl4) e 

álcool etílico ou etanol (C2H6O), por uma nova rota de produção, mas foi um século mais tarde 

que esta rota de síntese ganhou espaço no campo da pesquisa denominada como sol-gel 

BRINKER, (1999). Ou seja, a rota sol-gel é utilizada na síntese de materiais nano estruturados, 

onde ocorre uma transição do sistema sol para o gel, técnica amplamente utilizada para 

obtenção de materiais inorgânicos ou híbridos orgânicos-inorgânicos.   

O método sol-gel denomina o sol como um coloide em que a fase dispersa é sólida e o 

dispersante é liquido; o gel se trata de um material aparentemente sólido, porém gelatinoso 

formado de uma dispersão coloidal, onde coloide de forma geral é um sistema que apresenta 

ao menos um componente com dimensão dentro do intervalo de um nanômetro até um 

micrómetro.  

Apresentando características diversas devido a ampla forma de execução e manipulação 

do processo dentre o solvente utilizado, a variação de temperatura submetido, e o pH 

estabelecido, o gel apresenta especialidades diferentes numa visão física e/o química 

dependendo destes parâmetros na transformação sol para gel, além de depois da transição 

concluída ter mais critérios a serem analisados o que pode alterar as características no material 

final como a remoção da fase liquida, compostos orgânicos utilizados durante a secagem etc. 

Porém, em meios a tantas formas de alterações este método apresenta como vantagens, um 

custo relativamente baixo, um controle claro no decorrer de todas as etapas do processo e pôr 

fim a produção de um material com padrões específicos, além do mais, suas desvantagens no 

decorrer do método são poucas, podendo se limitar numa visão geral apenas no tempo 

prolongado, este por sua vez variando dependendo dos padrões seguidos.  

Em virtude das discussões acerca de qual rota de produção de nanopartículas deve ser 

utilizada é que este projeto de pesquisa tem como principal objetivo o desenvolvimento uma 

rota que permita reduzir os processos químicos nocivos na síntese de nanopartículas de prata 

através do uso de óleos vegetais como estabilizantes, de forma a criar um artefato tecnológico 

que possa vir a ser analisado como radiossensibilizador ou biomarcador para aplicação na área 

de radioterapia.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os materiais a serem utilizados para a produção das nanopartículas de prata em solução 

com óleos vegetais, serão: reagentes de nitrato de prata (AgNO3), os óleos vegetais de andiroba, 

copaíba, mamona e pequi, álcool etílico (C2H6O) e álcool isopropílico (C3H8O).   

O método para a citada síntese obedecerá a rota sol-gel, já que é uma rota que permite o 

desenvolvimento de sistemas híbridos orgânico-inorgânicos, e que é uma técnica inovadora 

para obtenção de nanopartículas metálicas via óleos vegetais.   

A primeira etapa para essa produção será a mistura de um óleo vegetal (andiroba, copaíba, 

mamona e pequi) que estão sendo investigados com álcool etílico (C2H6O) na proporção de 

1:1, mantendo-se sob constante agitação até se obter uma solução homogênea. Em uma 

segunda etapa, a solução produzida anteriormente será misturada e homogeneizada, depois será 

acrescentado nitrato de prata e a mistura será aquecida a 230°C por 30 min.   

A etapa de caracterização deste trabalho consiste em analisar as propriedades 

físicoquímicas dos óleos vegetais, assim como das amostras produzidas de (AgNPs) visando a 

aplicação na radioterapia.   



O índice de acidez de óleos vegetais e animais (natural ou refinado), gorduras marinhas e 

derivados é determinado pelo número de miligramas de hidróxido de potássio necessário para 

neutralizar os ácidos graxos livres em 1 (uma) grama de amostra da substância, essa 

determinação obedece ao método oficial da AOCS Cd 3d-63 AOCS, (1999), também será 

investigado.   

A seguinte equação é utilizada para calcular o índice de acidez:  

  
  

Onde, A é o volume de KOH usado na titulação da amostra em ml, B é o volume de KOH 

usado na titulação do branco, também em ml, N é a normalidade da solução de KOH, m é a 

massa da amostra em g e o Fc o fator de correção.  

Outro parâmetro a ser investigado será a solubilidade que também é denominada de 

Coeficiente de Solubilidade (CS). A solubilidade define a quantidade máxima que uma 

substância pode se dissolver em um líquido, este cálculo estabelece a quantidade exata de óleo 

que será utilizado no processo de produção das nanopartículas. Uma observação é que os óleos 

vegetais (agentes estabilizantes das nanopartículas) e a matriz principal deve estar totalmente 

solúvel para que ocorre uma melhor reação no momento da produção.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O levantamento bibliográfico e o estudo da rota sol-gel que será utilizada para produção 

de nanopartículas em óleos vegetais já foram concluídos. Os reagentes necessários para a 

realização da rota também já foram adquiridos. A etapa do projeto que está sendo executada 

no presente momento é a apropriação das seguintes técnicas de caracterização: Difração de 

Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (EDS) e Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR). A próxima etapa será 

a produção de nanopartículas em óleos vegetais.  

4. CONCLUSÃO  

Ao utilizar os óleos de origem vegetal como reagentes para a produção de nanopartículas 

leva-se em consideração a preservação do meio ambiente como também a utilização de 

materiais de origem natural para possíveis aplicações na área de radioterapia. A medida que a 

citada aplicação for possível, serão necessários testes em cobaias para verificar os efeitos das 

nanopartículas em seres vivos. Espera-se ainda que as nanopartículas metálicas sejam 

aplicáveis na área biomédica, como também se os óleos estudados são bons dispersantes para 

a sintetização, já que é possível visualizar que os óleos que serão investigados têm propriedades 

parecidas com os óleos encontrados na literatura. Há também a necessidade de comprovar se 

há uma nova e eficaz rota surgindo. Outra inovação a ser investigada está relacionada a se o 

óleo de pequi já foi estudado como meio de produção de nanopartículas.  

Além de investigar as estabilidades ao longo do tempo das soluções produzidas. As 

perspectivas futuras mostram que além das nanopartículas de prata, poderá ser testado a 

possibilidade de obtenção de nanopartículas de ferro, gadolínio e neodímio. Além disso, testes 

para produzir óxido de zinco dopado com prata e manganês também serão realizados. Testes 

com outros solventes como o polietileno glicol e álcool etílico concentrado serão realizados. 

Outra possibilidade é aplicar a rota descrita para a produção de protetor solar.    
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