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1. INTRODUÇÃO  

Ao longo de um contexto histórico no que se diz respeito a fabricação de produtos variados  
utilizando-se a prata (Ag) como talheres, panelas, enfeites, bijuterias e até medalhas olímpicas. É notável que 
há mais de 5 mil anos, civilizações antigas já sabiam trabalhar com diversos metais. Entretanto, as 
nanopartículas de prata utilizadas pela indústria moderna são nada mais que o elemento prata refinado até 
dimensões nanométricas, sendo que este estudo denominado nanotecnologia iniciou por volta de 1959 com  
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  (SILVA, 2016); (COUVREUR, 2013).  

As nanopartículas metálicas de prata (AgNPs), tem propriedades diversas dentre as ópticas e  
catalíticas, que por sua vez, podem ser destinadas a aplicações diversas como em sensores, conversores de 
energia e chips eletrônicos, entre outros (ANTUNES, 2013).  

Segundo Casanova, (2010), as AgNPs também tem sido amplamente explorada para uso em 
fotografia, catálise, rotulagem biológica, fotônica, optoeletrônica, armazenamento de informações, 
espalhamento Raman com superfície aprimorada (SERS) e a formulação de ferrofluidos magnéticos segundo 
Maier et al. (2001). As propriedades intrínsecas das nanopartículas metálicas são determinadas principalmente 
pelo seu tamanho, forma, composição, cristalinidade e estrutura. Em princípio, qualquer um desses parâmetros 
pode ser controlado para afinar as propriedades das nanopartículas metálicas segundo Sun (2003); 
(ALVES,2007).   

Quando se refere aos principais apelos para o uso de óleos vegetais como solventes e agentes 
estabilizantes para a geração de nanopartículas metálicas estão relacionados à elaboração de processos 
baseados em conceitos de Química Verde e de biocompatibilidade. (BUTTERWORTH, 2012) Os óleos 
vegetais são fontes de recursos renováveis que, em sua maioria são biocompatíveis e não tóxicos, seus preços 
são relativamente baixos, principalmente na região norte do Brasil e apresentam uma estrutura química, até 
certo ponto, bastante controlada.  Contudo, o emprego direto de óleos, ou até mesmo gorduras, para a 
preparação de nanopartículas (NPs) pode ser considerado uma estratégia bastante recente e inovadora, quem 
vem sendo explorada cientificamente pelas universidades do país e do mundo, Boni, (2012); (BRASIL, 2018).   

O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de 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 produzir dispositivos que possam ser utilizados pela tecnologia e medicina como 
exemplo, dosímetros.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Os materiais que foram utilizados são: óleo vegetal de andiroba, copaíba in natura, mamona, piqui,  
algodão, coco e copaíba; além de nitrato de prata, borohidreto de sódio, poli (Álcool vinilíco), cloreto de sódio, 
citrato de sódio, hidróxido de potássio, etanol, vidrarias diversas.  
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Rota de Redução  
Inicialmente se fez as soluções principais de limpeza entre elas a solução alcoólica que foi preparada 

com 1,0 L de etanol 95%, 120 g de hidróxido de potássio 85% e 120 ml de água destilada. Após a limpeza 
antecipada de todas as vidrarias envolvidas no processo e com o aguardo de 24 h para secagem da mesma 
iniciou-se o procedimento principal. Primeiramente se fez a solução de PVA, que por sua vez, não é tão solúvel 
em água a temperatura ambiente, desta forma, misturou-se 0,3 g de PVA com 100 ml de água destilada mantido 
em estufa por 20 minutos a uma temperatura de 110º C, utilizando uma estufa de secagem de bancada com 
câmara de 60x, 50x e 50x aproximadamente, modelo S150ST da marca Biopar.  

Em seguida se fez a síntese da nanopartícula de prata, em um Erlenmeyer de 250 ml, adicionaramse 
75 ml de uma solução 2,0 x 10-3 Mol/L de borohidreto de sódio. Este por sua vez, foi levado ao banho de gelo 
por 20 minutos.  

Onde em seguida colocou-se uma barra magnética de agitação e foi submetido no agitador magnético  
onde em consonância se adicionou 25 ml de solução 1,0 x 10-3Mol/L de nitrato de prata com o auxílio de uma 
bureta onde levou cerca de 7 minutos denominada como solução geral.    

Posteriormente, fez-se o teste de estabilidade da nanopartícula de prata produzida, levou-se uma parte  
da solução geral em cinco tubos de ensaios, com cerca de 2,5 ml cada, com identificação de A até E.     

Por fim, as técnicas de caracterizações para auxiliarem na leitura do material produzido, com as 
principais Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV para analisar a microestrutura do material; 
Espectroscopia de Energia Dispersiva – EDS para verificar sobre a pureza do produto obtido com base nos 
elementos encontrados na análise e a Absorção Óptica para ver as bandas de absorbâncias obtidas pelo material 
final.  

Rota Sol Gel  
A rota sol-gel é uma rota de síntese de materiais nano estruturados, onde ocorre uma transição do  

sistema sol para o gel. Essa técnica é amplamente utilizada para obtenção de materiais inorgânicos ou híbridos 
orgânicos-inorgânicos.     

Nessa rota, o sol é um coloide que apresenta uma fase dispersa (sólida) e a fase dispersante (líquida), 
possui referência ao coloide que é um sistema que apresenta ao menos um componente com dimensões dentro 
do intervalo de um nanômetro e um micrômetro. Além é claro do gel que visualmente aparenta ser sólido, mas 
é gelatinoso formado por dispersão coloidal, resumidamente o processo de produção se divide em três etapas 
principais hidrólise, condensação e secagem.     

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 líquida, 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 dependendo da temperatura a ser abordada, 
este por sua vez variando dependendo dos padrões seguidos.    

A primeira etapa para essa produção será a mistura de um dos óleos vegetais de (copaíba in natura,  
copaíba processada, andiroba, mamona, pequi, algodão, coco), 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.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A solução contida no tubo de ensaio A foi separada e classificada como branco, para ser analisada  
como base para os demais tubos e soluções.    



  

Ao tudo B foi adicionado 3 gotas da solução NaCl 1,5 Mol/L;    
  

No C foram adicionadas 7 gotas de solução de PVA 0,3%.    
No tubo D foi adicionado uma proporção de 1:1 de solução de PVA e Nitrato de prata e   No 
tubo E somou-se 2 ml, mais 10 gotas de PVA mais 2 ml de solução do branco.     
  

  
Figura: Amostras de teste (A, B, C, D e E)   

Fonte: Autor, 2019  
  

A produção foi efetuada com sucesso, pois, é notável que as nanopartículas adquiridas tem potencial  
para aplicações nas tecnologias, as análises de absorção óptica foram efetuadas nas soluções que geraram as 
nanopartículas, foi feito a separação do produto final utilizando a centrifuga clínica de ângulo fixo com 
capacidade de 12x 15 ml que têm velocidade máxima 4.000 Rpm, modelo 80 2B da MT, que por sua vez com 
Rpm de 2.000 por 10 minutos separou-se o material sólido da solução geral.  

  

  
Figura: Nanopartícula produzida em meio aquoso   

Fonte: Autor, 2019  
  

Desta forma em seguida foi levado a centrifuga a uma temperatura de 110° C por 20 minutos para 
evaporar a solução aquosa e assim obter como resultado final apenas o material sólido para dar continuidade 
das análises como MEV, EDS e DRX.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desta forma, este trabalho buscou desenvolver uma rota de produção de nanopartículas de prata via  
óleos vegetais para aplicação na medicina, mais precisamente na radioterapia. Sendo assim, foi desenvolvido 
a produção pela rota sol gel, entretanto, vale ressaltar que as nanopartículas também foram produzidas pela 
rota de redução, além da poliol, sendo que nas três rotas alternativas houve sucesso no produto final.   

Os óleos são agentes primordiais para a finalidade das nanopartículas produzidas por já estarem aptas  



  

na utilidade medicinal, que por sua vez, somando-se as características das nanopartículas de prata ficam cada 
vez mais aptas na aplicação desejada.  
  

Quando se trata das análises de caracterização estas ainda se encontram pendentes por motivos  
técnicos encontrados no decorrer do projeto, mas, que por sua vez, assim que possível serão executadas e 
analisadas com o intuito de gerar mais trabalhos para publicação.    
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