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RESUMO 
 

A dissertação de mestrado que se apresenta tem como foco a síntese verde de 
nanopartículas de metálicas sob a forma de uma metodologia para o ensino de 
nanociências e nanotecnologia. Inicialmente a síntese de nanopartículas metálicas foi 
estudada a partir do extrato vegetal das cascas do pinhão como agente redutor e 
estabilizante, em vistas de promover a substituição dos tradicionais reagentes 
empregados na síntese destas nanopartículas. A síntese de nanopartículas de prata 
e ouro foi realizada, portanto, através de compostos fenólicos extraídos de cascas de 
pinhões crus e cozidos. A caracterização das nanopartículas por espectrofotometria 
UV-Vis e espalhamento dinâmico de luz comprovou a formação das partículas de ouro 
e prata em dimensão nanométrica, permitindo vislumbrar a possibilidade de se utilizar 
o extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor no processo de síntese 
verde. Do mesmo modo, análises de potencial zeta comprovaram que os compostos 
fenólicos extraídos das cascas do pinhão estabilizaram as nanopartículas 
sintetizadas, evidenciando que o extrato vegetal desempenha duplo papel na síntese 
verde, como agente redutor e, ao mesmo tempo, como agente estabilizante. 
Adicionalmente, um estudo exploratório foi desenvolvido com vistas a compreender a 
influência dos parâmetros experimentais envolvidos na síntese verde, sendo testada 
a: influência da concentração dos precursores, do extrato vegetal e da proporção 
volumétrica entre precursor e extrato vegetal. Foi também avaliado o efeito de 
modificações no potencial hidrogeniônico (pH), na temperatura e tempo de síntese. 
De modo geral, o estudo permitiu elucidar como os parâmetros experimentais 
mencionados podem ser incorporados na síntese verde de nanopartículas metálicas. 
Fundamentando-se no procedimento adotado, procedeu-se a avaliação da síntese 
verde de nanopartículas metálicas a partir de métricas holísticas da química verde, 
especificamente a estrela verde e a matriz verde. A referida avaliação demonstrou o 
grau de verdura química da síntese verde, isto é, tornou evidente a forma como a 
síntese verde cumpre os princípios da química verde, além de expor possibilidades 
de mudanças em busca do aumento na verdura global do procedimento. Por fim, a 
metodologia de síntese verde foi transposta para a forma de um experimento didático 
e disponibilizado sob a forma de um roteiro experimental que pode ser consultado em 
abordagens do tema no contexto educacional. Adicionalmente, experimentos que 
ilustram as propriedades específicas das nanopartículas de prata e ouro, 
especificamente, e as propriedades da escala nanométrica, de modo geral, foram 
desenvolvidos e/ou adaptados e testados, sendo disponibilizados ao fim desta 
dissertação. Abordando a síntese verde de nanopartículas metálicas como uma 
prática de ensino de nanociências e nanotecnologia, esta dissertação materializa-se 
na forma de um conjunto de experimentos destinados a investigar e compreender 
propriedades específicas de algumas nanopartículas e da escala nanométrica. Desta 
forma, a síntese verde de nanopartículas metálicas é posta à disposição daqueles que 
se propõem a promover abordagens das nanociências e nanotecnologia de modo 
seguro, acessível e ambientalmente mais amigável, como ambicionou essa pesquisa. 

 
Palavras-chaves: ensino de nanotecnologia; nanotecnologia; nanopartículas 
metálicas; síntese verde.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The master’s thesis that is here presented has the green synthesis of nanoparticles as 

a form of methodology for the teaching of nanoscience and nanotechnology as focus. 

Initially the synthesis of metallic nanoparticles was studied through the vegetable 

extract of pine nut shells as a reducing and stabilizing agent, viewing to promote the 

substitution of the traditional reagents used in the synthesis of these nanoparticles. 

The synthesis of silver and gold nanoparticles was performed, therefore, through 

phenolic compounds extracted from raw and cooked pine nut shells. The 

characterization of the nanoparticles through UV-Vis spectrophotometry and dynamic 

light scattering proved the formation of the gold and silver nanoparticles in a nanometer 

dimension, allowing a glimpse of the possibility of using the aqueous extract of the pine 

nut shell as a reducing agent in the process of green synthesis. In the same way, 

analysis of zeta potential proved that the phenolic compounds extracted from the pine 

nut shells stabilized the synthesized nanoparticles, evidencing that the vegetable 

extract plays a double role in green synthesis, as a reducing agent and, at the same 

time, as a stabilizing agent. Additionally, an explanatory study was developed viewing 

to comprehend the influence of the experimental parameters involved in green 

synthesis, testing: the influence of the concentration of the precursor, of the vegetable 

extract and of the volumetric proportion between precursor and vegetable extract. The 

effect of modifications in the hydrogen potential (pH), in temperature and time of 

synthesis was also evaluated. In a general sense, the study allowed us to elucidate 

how the experimental parameters mentioned can be incorporated in green synthesis 

of metallic nanoparticles. Founded in the adopted process, we proceeded to the 

evaluation of the green synthesis of metallic nanoparticles through holistic metrics of 

green chemistry, specifically the green star and the green matrix. The referred 

evaluation demonstrated the degree of chemical greenery in green synthesis, that is, 

it made the way that green synthesis meets the principles of green chemistry evident, 

besides exposing possibilities of changes in the pursuit of the increase of global 

greenery in the procedure. Lastly, the methodology of green synthesis was transposed 

into the shape of a didactic experiment and was made available in the form of an 

experimental script that can be consulted in approaches of the theme in an educational 

context. Additionally, experiments that illustrate the specific properties of the silver and 

gold nanoparticles, specifically, and the nanometer scale properties, in a general way, 

were developed and/or adapted and tested, having been made available at the end of 

this dissertation. Approaching green synthesis of metallic nanoparticles as a teaching 

practice of nanoscience and nanotechnology, this thesis comes to form in the shape 

of a set of experiments destined to investigate and comprehend specific properties of 

some nanoparticles and of the nanometer scale. This way, the green synthesis of 

metallic nanoparticles is made available to those that set out to promote nanoscience 

and nanotechnology approaches in a safe, accessible and environmentally friendlier 

way, as this research aspired. 

Keywords: nanotechnology teaching; nanotechnology; metallic nanoparticles; green 

synthesis.  
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CAPÍTULO 1 

 

APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 

Embora os termos nanociências e nanotecnologia (N&N) tenham sido 

reconhecidos somente nas últimas décadas, o relato do desenvolvimento e aplicação 

de materiais em nanoescala acompanha o homem desde a antiguidade. Mas, apesar 

do uso de nanomateriais ser antigo, o relato de sua utilização somente tornou-se 

possível nas últimas décadas, quando novas tecnologias possibilitaram pela primeira 

vez a observação e a manipulação individual de átomos. 

Com o advento de tecnologias, as expectativas do impacto que nanomateriais 

poderia ocasionar no desenvolvimento tecnológico e econômico atraiu investimentos 

para N&N em diferentes áreas do conhecimento. O setor químico ocupa uma parcela 

de grande destaque nesse mercado, assim, não é difícil encontrar uma ampla gama 

de produtos à base de nanomateriais sendo comercializados. Todo esse interesse 

gerou também uma grande expansão por parte da mídia, que noticia a sociedade a 

todo momento sobre produtos altamente eficientes devido à presença de 

nanomateriais em sua formulação. Essas aplicações tornam perceptível o interesse 

de diferentes setores acadêmicos e industriais no que diz respeito a N&N e 

demonstram o grande fascínio que a temática gera. 

Em contrapartida, uma realidade oposta também existe. No contexto da sala 

de aula o cenário ainda é bastante diferente. Seja no ensino médio ou superior, o tema 

tem sido pouco explorado, mostrando que estas duas realidades ainda estão 

distantes. O que se observa é que práticas desenvolvidas para o ensino de química 
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dentro do contexto da N&N ainda são incipientes, principalmente quando relacionadas 

à experimentação. Quando existente, os experimentos voltados ao ensino de N&N 

exigem cuidados e condições especiais para sua realização, inviabilizando sua 

execução em atividades de ensino. 

Assumindo o fato de que são escassos os recursos disponíveis aos professores 

que se propõem a ensinar N&N, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de 

metodologias de ensino que contemplem o desenvolvimento de competências e 

habilidades em N&N. Ademais, acrescenta-se como justificativa a necessidade de 

desenvolver práticas mais seguras, acessíveis e potencialmente didáticas para que 

estas abordagens possam ser inseridas no contexto da sala de aula. 

Nesse sentido, pode-se vislumbrar que a presente pesquisa adota a hipótese 

de que é possível ensinar N&N de modo seguro, acessível e eficiente, buscando, 

sobretudo, promover o interesse dos alunos e sua formação crítica frente à N&N, que 

tão logo tomará proporções significativas dentro da sociedade. 

Contudo, antes de iniciar a incursão por esta dissertação, é conveniente, 

porém, situar o leitor acerca do percurso estabelecido para apresenta-la. Percorrendo 

um caminho pouco convencional, optou-se por trazer a Apresentação da 

Dissertação neste primeiro capítulo, e mais cinco capítulos conduzidos a partir da 

síntese verde de nanopartículas metálicas (MNP’s), tema que guiou o 

desenvolvimento desta dissertação. 

No segundo capítulo, apresenta-se um histórico do surgimento das N&N, 

acompanhando seu desenvolvimento ao longo dos anos. Neste percurso, uma revisão 

bibliográfica identifica os avanços da literatura nas áreas da N&N, identificando linhas 

de pesquisa que melhor se desenvolveram no campo científico, bem como aquelas 

com potencial de crescimento. Assim, apresenta-se neste capítulo A Fronteira do 

Conhecimento em Nanociências e Nanotecnologia, que norteou o 

desenvolvimento dos experimentos e aplicações previstas na pesquisa. 

 Um estudo sobre a síntese verde de MNP’S e os efeitos dos parâmetros 

experimentais envolvidos nos processos de síntese são apresentados no terceiro 

capítulo, intitulado Uma Abordagem Fundamental sobre Síntese Verde de 

Nanopartículas Metálicas. Abrindo as discussões, aspectos teóricos e práticos 

relacionados aos métodos de síntese de MNP’s são apresentados a partir de uma 

revisão bibliográfica sobre o tema. No texto, discute-se sobre a síntese verde de 
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MNP’s e apresenta uma proposta para a obtenção destes nanomateriais a partir da 

utilização do extrato aquoso da casca do pinhão. No capítulo são apresentados os 

procedimentos envolvidos em sua execução e os resultados que comprovam a 

potencial utilização do extrato na obtenção de nanopartículas de ouro e prata. 

 No Capítulo 4 responderemos à questão O Quão Verde é a Síntese Verde de 

Nanopartículas Metálicas? que dá nome ao capítulo no qual se apresenta uma 

avaliação da síntese verde de MNP’s à luz de Métricas Holísticas da Química Verde. 

É apresentada uma fundamentação teórica da Química Verde seguida por uma 

discussão sobre como este novo modo de realizar atividades químicas interage com 

a N&N, elucidando a forma como diferentes metodologias empregadas na síntese de 

MNP’s cumprem os doze princípios da Química Verde. 

Fundamentados nos resultados dos experimentos realizados no Capítulo 3, 

foram desenvolvidos e/adaptados e testados experimentos didáticos que permitem 

investigar conceitos e aplicações relacionados à N&N. Desta forma, no Capítulo 5, 

intitulado A Síntese Verde de Nanopartículas Metálicas como uma Prática de 

Ensino na Graduação, são apresentadas as propostas de experimentos didáticos 

desenvolvidos no âmbito desta pesquisa. Seguido por essa motivação, o capítulo 

engloba orientações que instrumentalizam os professores para a inserção da N&N em 

sala de aula. 

 Por fim, no Capítulo 6 são tecidas algumas Considerações Finais acerca da 

pesquisa e dos resultados provenientes de seu desenvolvimento, onde são apontadas 

as principais contribuições das atividades desenvolvidas no âmbito desta pesquisa, 

situando o leitor quanto ao uso desta dissertação.  
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CAPÍTULO 2 

 

A FRONTEIRA DO CONHECIMENTO EM 

NANOCIÊNCIAS E NANOTECNOLOGIA 

 

 

 

Os primeiros entendimentos sobre nanotecnologia foram introduzidos em 

1959, quando o físico Richard Feynman (1960) proferiu a palestra intitulada “there’s 

plenty of room at the bottom” (em português, existe muito espaço lá embaixo), durante 

o encerramento da Reunião da Sociedade Americana de Física. Na ocasião, Feynman 

sugeriu a possibilidade de manipular a matéria em nível atômico e, em um sentido 

provocativo, a miniaturização da informação. A concretização destas ousadas ideias, 

na concepção de Feynman, viabilizaria o armazenamento de grande quantidade de 

informações na pequena cabeça de um alfinete, como sugere o título da palestra 

(FEYNMAN, 1960). As expectativas de que este seria o futuro da ciência promoveu 

novas formas de pensar sobre a criação de futuras tecnologias e deixou a reflexão 

sobre como isso poderia ser realizado. Suas hipóteses foram bem aceitas e, por esta 

razão, Feynman é considerado o pai da nanotecnologia, mesmo sem fazer alusão a 

esta palavra durante sua renomada palestra (SCHULZ, 2018; TOMA, 2009). Seu 

marco aconteceu, no entanto, mais de uma década depois, quando Nório Taniguchi 

(1974) recorreu a palavra “nanotecnologia” para descrever um semicondutor com 

tamanho de ordem nanométrica. Contudo, a atual definição é melhor contemplada no 

significado proposto por Eric Drexler (1986), que, aproximando-se do que Feynman 

acreditava, corresponde à manipulação da matéria átomo a átomo a partir de 



21 
 

 
 

maquinas moleculares em escala nanométrica. Apesar das controvérsias, ambos 

contribuíram para o atual entendimento. 

Hoje, o prefixo nano, termo grego para anão, é usado no sistema métrico para 

se referir ao bilionésimo de uma medida, representando um fator de 10-9 metros 

(TOMA, 2009). Isso significa dizer que nanopartículas, termo utilizado para designar 

partículas em nanoescala, possuem pelo menos uma de suas dimensões entre a faixa 

de 1 e 100 nanômetros (nm). Sendo assim, a nanociência é essencialmente 

compreendida como o estudo interdisciplinar das propriedades e fenômenos 

existentes na nanoescala, e que não são encontradas em menores ou maiores 

escalas. Como consequência tem-se a nanotecnologia, que assegura a aplicação 

destes estudos no desenvolvimento de novos materiais e dispositivos. Mesmo com as 

controvérsias acerca do nome, o que se sabe, porém, é que as propriedades 

intrínsecas de nanopartículas são significativamente maiores (TOMA, 2009) e que 

esta é a última fronteira capaz de modificar as propriedades da matéria e, também, a 

mais eficiente escala de comprimento para a fabricação de ferramentas aplicáveis a 

diversas áreas relevantes da ciência e tecnologia (ROCO, 2011). 

Não à toa, o termo nanotecnologia surge e ganha espaços nas discussões 

cotidianas. No ano de 2005, Peter Schulz (2005) encontrou o termo “nanotecnologia” 

em 33.400 resultados de uma busca rápida no Google. Em 2021, 15 anos depois, o 

mesmo termo aparece em aproximadamente 4.730.000 resultados.1  Para o termo 

correspondente em inglês, o número de resultados é aproximadamente 46.000,000.2 

O que se tem, portanto, é um crescimento do campo das N&N nos últimos anos, 

promovendo sua inserção nas diferentes esferas da sociedade, sejam nos setores 

acadêmicos e/ou industriais, por exemplo. 

No contexto acadêmico, o crescimento da área da N&N torna-se notável 

através da quantidade de publicações científicas relacionadas ao tema. A base de 

dados Scopus, da Elsevier®, reuniu nas últimas quatro décadas o montante de 94.432 

mil artigos sobre nanotecnologia (buscados sob o descritor na língua inglesa 

nanotechnology). Contudo, apesar da elevada quantia de artigos publicados sobre o 

tema, se destaca a distribuição destas publicações ao longo dos anos. Percebe-se, a 

 
1 Número de resultados da busca pelo termo “nanotecnologia”, no Google, pelo navegador Google 
Chrome®, em busca realizada no dia 25/01/2020. 
2 Número de resultados da busca pelo termo “nanotechnology”, no Google, pelo navegador Google 
Chrome®, em busca realizada no dia 25/01/2020. 
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partir da Figura 1, que a publicação de artigos em nanotecnologia se manteve discreta 

até o fim da década de 90, perfazendo o total de 1.307 obras até a data. O que 

impressiona, no entanto, foi o crescimento das publicações após 2000, que se 

mantém ativa. Desta forma, nas últimas duas décadas foram publicados cerca de 63 

vezes mais artigos se comparado às duas décadas que sucederam seu surgimento, 

em 1978. Neste período, publicações relacionadas à nanotecnologia mantiveram-se, 

praticamente, inexistentes. Foi então que, em 1986, as primeiras publicações 

científicas na área começaram a ganhar proporção, expondo a contribuição de Drexler 

(1986) na instauração do conceito de nanotecnologia.  

 

Figura 1. Distribuição de publicações em nanotecnologia ao longo dos anos, 
buscados sob o descritor “nanotechnology”, na base de dados Scopus. 
Fonte: Autor. 

A partir do momento em que Drexler (1986) cunhou o termo nanotecnologia, 

em 1986, o número de artigos publicados no ano ultrapassa sempre a quantidade 

publicada no ano anterior, mostrando que as pesquisas em N&N são um dos grandes 

interesses na academia, e se constituem como um campo de pesquisa ainda em 

desenvolvimento. Em virtude deste crescimento, não é sem motivo que a área vem 

ganhando proporção para além da academia, inserindo a N&N em diferentes setores 

da sociedade. O setor químico ocupa uma parcela de grande destaque nesse 

mercado. Logo, não é difícil encontrar uma ampla variedade de produtos em 

nanoescala sendo comercializados. Cosméticos altamente eficientes (ERENO, 2008; 

SALLVE, 2019; MELO et al., 2015; CNPEM, 2017); biossensores de alta sensibilidade 
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para a identificação e quantificação de compostos químicos em plantas, frutas e/ou 

solos, que possibilitam a identificação de impurezas, alterações na composição e 

agrotóxicos (EMBRAPA, 2021); tecidos com propriedades bactericidas ou 

propriedades autolimpantes (FAPESP, 2021; NANOWEAR, 2020); são alguns 

exemplos de produtos disponíveis comercialmente. Adicionalmente, neste momento 

não se pode deixar de falar da participação da nanotecnologia no combate a 

proliferação do novo coronavírus, que assolou a população mundial em 2020. 

Recentemente, muitos produtos foram desenvolvidos ou testados com o objetivo de 

eliminar ou minimizar os efeitos deletérios deste vírus. Sprays contendo 

nanopartículas de prata desenvolvidos na Universidade de Campinas (Unicamp) 

(COCEN, 2020), testes utilizando grafeno para detecção do vírus SARS-COV-2 

(ZUCOLOTTO, 2020) e, inclusive, a almejada vacina contra o coronavírus. Na 

Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, foram desenvolvidas nanovacinas 

pautadas na mimetização do vírus (JORNAL DA USP, 2020).  

De modo contrário ao exposto, uma realidade oposta também existe. No 

contexto da sala de aula o cenário ainda é bastante diferente. Seja no ensino médio 

ou superior, o tema tem sido pouco explorado, mostrando que estas duas realidades 

ainda estão distantes. Essa constatação se comprova no desdobramento do número 

de artigos publicados em nanotecnologia, listado anteriormente na Figura 1. Dentre 

os 94.432 artigos publicados na base de dados Scopus® sob o descritor 

“nanotecnologia” (buscados sob termo equivalente na língua inglesa 

“nanotechnology”), entre 1978 e 2021, apenas 781 publicações estão relacionadas à 

educação e ao ensino de nanotecnologia, representando cerca de 0,83% das 

publicações no campo da nanotecnologia. A Figura 2 demonstra, portanto, que para 

cada 100 artigos publicados em nanotecnologia, menos de um artigo tem como 

propósito a descrição de práticas e abordagens voltadas a N&N no contexto 

educacional, com exceção dos anos 2000, 2001, 2006 e 2014, onde foi publicado mais 

de um artigo de ensino de N&N para cada 100 artigos específicos de N&N. Desta 

forma, estes dados demonstram que, apesar do crescimento da N&N e da crescente 

inserção deste campo na sociedade, a área ainda é incipiente quando se observa a 

N&N nos espaços da sala de aula, onde os assuntos se fazem pouco presentes. 



24 
 

 
 

Figura 2. Distribuição de publicações em nanotecnologia e artigos em educação e 
ensino, buscados sob o descritor “nanotechnology AND education OR teaching”, na 
base de dados Scopus. 
Fonte: Autor. 

Tratando-se do ensino de química, especificamente, a averiguação se constata 

nos textos direcionados ao tema N&N publicados pela Sociedade Brasileira de 

Química (SBQ), no âmbito das revistas Química Nova (QN) e Química Nova na Escola 

(QNEsc). Até o primeiro trimestre de 2021, apenas três artigos foram publicados na 

seção de artigos de educação da revista QN, sendo propostas de preparação de 

nanopartículas de carbono (VAZ et al., 2015) e nanopartículas metálicas de ouro e/ou 

prata (MELO JR. et al., 2012; FERREIRA et al., 2017), ambos voltados ao ensino de 

nível superior. Na revista QNEsc, apenas seis artigos foram publicados até 2021, de 

onde se tem levantamentos de materiais didáticos para o ensino de N&N (PEREIRA, 

HONÓRIO e SANNOMIYA, 2010); discussões teóricas sobre as dificuldades que 

podem ser enfrentadas ao ensinar e aprender N&N (SILVA, VIANA e MOHALLEM, 

2009); apresentações sobre atualidades no campo da N&N (TOMA, 2005; GOMES, 

COSTA e MOHALLEM, 2016); e, por fim, constituem a lista dois artigos que relatam 

propostas e/ou aplicações de experimentos de N&N na educação básica (TASCA et 

al., 2015; REBELLO et al., 2012). Os periódicos consultados nesta análise, QN e 

QNEsc, são, respectivamente, duas importantes revistas científicas de veiculação 

nacional e internacional, servindo como espaço para professores registrarem os êxitos 

de suas práticas em sala de aula desenvolvidas na educação básica, no caso da 

revista QNEsc, ou no ensino superior, tratando-se da seção de educação da revista 
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QN. Da mesma forma, os textos publicados nestes periódicos servem como apoio aos 

professores na proposição de novas práticas em sala de aula, servindo como material 

de consulta na elaboração de suas aulas. 

No cenário brasileiro, o que se conclui, portanto, é que práticas desenvolvidas 

para o ensino da N&N são escassas, principalmente quando relacionadas à 

experimentação. Quando existente, os experimentos exigem cuidados e condições 

especiais para sua realização, inviabilizando sua execução em atividades de ensino. 

A carência de atividades experimentais para o ensino de ciências se comprova 

também nas teses e dissertações3 desenvolvidas nas universidades públicas e 

privadas do Brasil, de onde pode se caracterizar cinco principais linhas de 

investigação acerca do ensino de N&N. 

 A primeira categoria reúne o maior número de teses e dissertações e diz 

respeito ao desenvolvimento, aplicação e/ou avaliação de metodologias de 

ensino. Nesta categoria é observada extensiva quantidade de sequências didáticas 

desenvolvidas e aplicadas no ensino médio (FRANÇA, 2005; ELLWANGER, 2010; 

GRANADA, 2011; GAMA, 2013; ALBERTI, 2016; AQUINO, 2016; CONCEIÇÃO, 

2016; FARIA JUNIOR, 2019; SOARES, 2019) e na formação de professores de 

ciências (PEREIRA, 2009; BASSOTTO, 2011; FERNANDES, 2016). 

As sequências didáticas mencionadas se apoiam na utilização de softwares 

educativos e demonstrações computacionais (ELLWANGER, 2010); sites eletrônicos 

para acesso a textos e reportagens (GRANADA, 2011); e recursos midiáticos como 

ebooks, filmes, vídeos e/ou documentários (FRANÇA, 2005; PEREIRA, 2009; 

BASSOTTO, 2011; ALBERTI, 2016; FARIA JÚNIOR, 2019; SOARES, 2019). Textos 

de divulgação científica e artigos científicos (ELLWANGER, 2010; BASSOTTO, 2011; 

CONCEIÇÃO, 2016; FERNANDES, 2016), histórias em quadrinhos (AQUINO, 2016; 

SOARES, 2019), teatro (SOARES, 2019) e cartilhas educativas (ALBERTI, 2016) são 

alguns dos recursos também explorados nestas abordagens. Por fim, esta categoria 

 
3 As teses e dissertações analisadas estão disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações, da 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e na Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), encontradas sobre o descritor “nanociência” ou “nanotecnologia”, ref inando os 
resultados para os programas de pós-graduação em educação e/ou ensino de ciências e correlatos. 
Resultaram desta busca, 5 teses e 19 dissertações. Em caso de múltiplos objetivos, o texto foi alocado 
em mais de uma categoria, definida de acordo com os procedimentos metodológicos adotados. 
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é composta por uma abordagem de ensino pautada na experimentação como 

metodologia de ensino (GAMA, 2013; SILVA, 2017). 

A segunda categoria abarca as pesquisas que fizeram a avaliação de 

materiais didáticos e paradidáticos. Livros didáticos de biologia (JESUS, 2016) e 

física (ALBERTI, 2016), webQuest’s (BERNARDELLI, 2014), textos científicos e de 

divulgação científica e vídeo aulas (NOVO, 2013; BELLUCI, 2016; GIRELLI, 2016), e 

reportagens televisivas e jornais impressos (KORBES, 2013) se constituíram como 

corpus de pesquisa para entender a forma como estes materiais abordavam N&N. 

Na terceira categoria foram englobadas as revisões bibliográficas e análises 

documentais sobre o ensino de N&N, onde o está no levantamento de orientações 

para o ensino de N&N em documentos oficiais (TOMKELSKI, 2017), em produções 

bibliográficas publicadas em anais de eventos, artigos científicos e teses e 

dissertações (NOVO, 2013; ALBERTI, 2016; JESUS, 2016), e livros de outras áreas 

do conhecimento (CARDOSO, 2017).  

A quarta categoria reúne produções que levantaram as concepções de 

formação profissional de ciências sobre o ensino de N&N, buscando identificar 

motivações, necessidades e enfretamentos vivenciados por diferentes professores ao 

planejar e/ou aplicar ações de ensino sobre N&N (JESUS, 2016; SILVA 2019; NOVO, 

2013; TOMKELSKI, 2017) e concepções da indústria para identificar as competências 

profissionais de trabalhador da área (LAURETH; 2014). 

Por fim, a quinta categoria corresponde à produção de significados em 

abordagens sobre N&N e procura identificar as formas como se manifestam os 

conhecimentos dos alunos durante a aprendizagem do tema (FRANÇA, 2005; 

OLIVEIRA, 2013). A presente categoria constitui-se também por investigações que 

não envolvem a participação direta de alunos, como no trabalho de Leonel (2010), 

onde o autor desenvolveu ilhas interdisciplinares de racionalidade para identificar 

questionamentos que podem ser levantados pelos alunos na aprendizagem de N&N. 

 Duas conclusões distintas, mas relacionadas entre si, podem ser feitas ao 

analisar as publicações em revistas, dissertações e teses consultadas na revisão 

mencionada, e, portanto, constituem-se fronteiras da N&N a serem ultrapassadas. 
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2.1 DELIMITANDO OS RECORTES DA PESQUISA 

 

 Primeiramente, é notável o baixo número de práticas desenvolvidas no âmbito 

da educação brasileira direcionadas ao ensino de N&N. Desta análise emerge que, 

em sua maioria, estas práticas de ensino limitam-se em discussões teóricas sobre o 

tema, e que as estratégias de ensino adotadas com maior frequência nas abordagens 

da N&N em sala de aula são vídeos, debates e a leitura de textos de divulgação 

científica. Desta forma, indiretamente, a análise evidencia que a experimentação 

como metodologia de ensino de N&N ainda é incipiente, alertando para a necessidade 

de seu desenvolvimento. 

 Em segundo, é a baixa quantidade de metodologias destinadas ao ensino de 

N&N disponível na literatura, principalmente quando se toma como exemplo a 

literatura científica nacional. A falta de atividades que abordem N&N pode interferir na 

aprendizagem e conscientização que a temática exige, fomentando o afastamento 

entre o tema e os ambientes educacionais, uma vez que os acesso à estas práticas 

de ensino nem sempre estão disponíveis. 

Essa pesquisa entende que à medida que N&N ganha espaços nas discussões 

e atividades cotidianas, seja em produtos nanométricos disponíveis a população ou 

nos discursos da mídia que bombardeia a sociedade com notícias sobre a elevada 

eficiência de produtos contendo nanopartículas em sua formulação, é importante que 

se promovam debates acerca deste tema no contexto educacional.  

Assumindo o fato de que são escassos os recursos disponíveis aos 

professores que se propõe ensinar N&N, a presente pesquisa se justifica na 

necessidade de metodologias de ensino que contemplem propostas para o ensino do 

tema, principalmente no âmbito de abordagens seguras, acessíveis e didaticamente 

eficientes. Nesse sentido, pode-se vislumbrar que a presente pesquisa adota a 

hipótese de que é possível ensinar N&N de modo seguro, acessível e eficiente, 

buscando, sobretudo, promover o interesse dos alunos e sua formação crítica frente 

à nanotecnologia, que tão logo tomará proporções significativas diante da sociedade. 
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CAPÍTULO 3 

 

UMA ABORDAGEM FUNDAMENTAL SOBRE A 

SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

 

 

O estudo sobre nanopartículas metálicas (MNP’s) teve início em 1857, quando 

Michael Faraday sintetizou pela primeira vez nanopartículas de ouro (AuNP’s) através 

da redução do ouro iônico por fósforo (FARADAY, 1857). No experimento, a coloração 

amarela originaria da solução de ouro converteu-se a vermelha imediatamente após 

a redução acontecer. Estudando a interação destas soluções com a luz, Faraday 

atribuiu a coloração à finas partículas de ouro dispersas em solução, invisíveis aos 

microscópios da época (FARADAY, 1857).  Ainda assim, Faraday conseguiu propor 

que pequenas variações no tamanho destas partículas ocasionariam diferenças na 

sua interação com a luz e, consequentemente, provocariam mudanças em sua 

coloração (FARADAY, 1857).  Mas foi somente após 1950 que o estudo sobre MNP’s 

começou efetivamente a se popularizar e ganhar espaço na ciência, quando 

Turkevich, Stevenson e Hiller (1951) obtiveram AuNP’s a partir da redução de ouro 

iônico com íons citrato, seguida por sua estabilização pelos mesmos íons citratos. Na 

época, já dispondo de técnicas instrumentais mais avançadas, Turkevich e seus 

colaboradores demonstraram a mudança na cor das AuNP’s de acordo com seu 

tamanho, que por sua vez é dependente de parâmetros experimentais como a 

concentração dos reagentes e da temperatura de síntese (TURKEVICH et al., 1951). 

O estudo impulsionou o surgimento de inúmeros outros métodos de síntese de MNP’s, 

possibilitando o controle de características como tamanho, morfologia, agregação e 

composição destas nanopartículas, por exemplo. 
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3.1 ABORDAGENS PARA A SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Os principais métodos de síntese de MNP’s fundamentam-se na abordagem 

one-pot, onde o processo de nucleação e crescimento ocorrem no mesmo ambiente 

(XIA et al., 2016). Nesta metodologia, íons provenientes de um sal precursor são 

reduzidos à átomos metálicos e, logo após, sofrem nucleação para formar agregados 

metálicos de dimensão nanométrica. Isso desvela que a síntese de MNP’s adota a 

técnica bottom-up, onde materiais em escala atômica se organizam em estruturas 

maiores de dimensão nanométrica (XIA et al., 2016). Uma segunda abordagem 

possível é a técnica top-down – onde macroestruturas são fragmentadas em 

estruturas de dimensão nanométrica – contudo, a primeira é mais usual (XIA et al., 

2016). Essas abordagens exemplificam um método químico e um método físico para 

de síntese de MNP’s, respectivamente. Na primeira, a síntese ocorre a partir da 

redução dos íons metálicos provenientes de um sal precursor, enquanto na segunda 

a fragmentação das macroestruturas ocorre a partir de nanolitografia ou moagem de 

alta energia (TOMA, 2009).  

Dentre as diferentes MNP’s que podem ser sintetizadas, nanopartículas de 

ouro (AuNP’s) e prata (AgNP’s) são comumente as mais citadas devido ao amplo 

potencial de aplicação que apresentam (KANCHI e AHMED, 2018). Assim, nos 

métodos químicos, grande parte utiliza como precursor um sal contendo o íon 

referente à nanopartícula de interesse, como o ácido cloroaúrico (HAuCl4) e nitrato de 

prata (AgNO3)  como fonte de íons Au3+ e Ag+, respectivamente, que podem ser 

reduzidos por diversos agentes redutores, como hidrazina (IIDA et al, 2006), 

hidroquinona (PERRAULT e CHAN, 2009), álcoois (SPINACE et al, 2008) e citrato de 

sódio (TURKEVICH et al., 1951) e borohidreto de sódio (DERAEDT et al., 2014), 

principalmente. Em muitos casos, se faz necessário o uso de agentes estabilizantes 

para evitar o crescimento e/ou aglomeração das nanopartículas sintetizadas. 

Adicionalmente, o agente estabilizante desempenha papel crucial na morfologia das 

nanopartículas. Xia e colaboradores (2009) demonstraram que agentes estabilizantes 

podem ser adicionados propositalmente para controlar a morfologia das 

nanopartículas. A interação química entre a superfície do metal e o agente redutor 

altera a energia livre em direção à outros planos cristalográficos, atuando, portanto, 

como direcionador do crescimento das nanopartículas metálicas.  Na literatura, alguns 
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exemplos de estabilizantes são os alcanotióis (BRUST et al., 1994), fosfinas (WEARE 

et al., 2000), ácido poliacrílico (XU et al., 1999), poli(vinilpirrolidona) (ZHANG et al., 

1996), poli(álcool vinílico) (KUMAR et al., 2005) e surfactantes (BÖNNEMANN et al., 

1996), por exemplo. Um dos grandes problemas, entretanto, é que muitos destes 

agentes redutores ou estabilizantes são potencialmente tóxicos e promovem a 

geração de resíduos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, além de envolver 

alto consumo de energia em rotas complexas e com múltiplas etapas. Esse fato 

alertou para a necessidade do desenvolvimento de métodos de síntese de MNP’s 

mais seguros e com menos impactos ambientais e desperdícios reduzidos. Uma 

proposta que vem se mostrando promissora e paulatinamente ganhando espaço na 

obtenção de MNP’s é a síntese verde de MNP’s. 

 

3.2 SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS 

 

Além da tendência em priorizar a utilização de solventes de baixa ou nenhuma 

toxicidade, a síntese verde de MNP’s propõe a utilização de matéria-prima biológica 

como substituinte aos reagentes tradicionalmente utilizados. Este método vem se 

mostrando como uma alternativa altamente profícua, sendo possível encontrar relatos 

de procedimentos para a síntese de MNP’s que substituem a utilização de agentes 

redutores e estabilizantes químicos por microrganismos como fungos (DHILLON et 

al., 2012), bactérias (GURUNATHAN et al., 2009), algas (NAMVAR et al., 2014) e, 

principalmente, por biomoléculas extraídas a partir de diferentes extratos vegetais, 

como sementes (YAO et al., 2018), folhas (NORUZI et al., 2011), cascas (PHILIP, 

2011) e polpas de frutas (YUAN et al., 2017). 

A facilidade do crescimento in vitro de microrganismos, sua rápida multiplicação 

e o fácil manuseio e controles das condições experimentais permitiriam que fungos e 

bactérias constituíssem um método bastante adequado para a produção de MNP’s de 

tamanho uniforme e com boa dispersão (IRAVANI, 2011). Porém, é necessário 

considerar que o cultivo destes microrganismos exige maiores investimentos se 

comparado à obtenção de um extrato de plantas. Ademais, os extratos de plantas são 

capazes de reduzir os íons metálicos muito mais rapidamente se comparado aos 

fungos ou bactérias, da mesma maneira que MNP’s sintetizadas a partir do extrato de 

planta apresentam maior estabilidade (IRAVANI, 2011). Por estes motivos, Iravani 
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(2011) caracteriza a síntese verde como um método rápido e de alta eficiência, 

principalmente quando mediada por extratos de plantas. 

Resumidamente, a síntese verde pode ser descrita como uma abordagem da 

técnica bottom-up, mas que neste caso o agente redutor tem origem vegetal e é obtido 

a partir de uma extração feita da matéria-prima de interesse. Estes extratos 

desempenham duplo papel na síntese verde de MNP’s, reduzindo os íons 

provenientes do sal precursor e recobrindo os núcleos metálicos de modo a garantir a 

estabilidade das nanopartículas (KANCHI e AHMED, 2018), conforme proposto pela 

representação esquemática para a síntese verde de MNP’s mostrada na Figura 1. 

 

Figura 1. Representação esquemática da síntese verde de MNP’s. 
Fonte: Autor. 

Como exemplo de biomoléculas encontradas em plantas, alcaloides, 

polissacarídeos, terpenóides, peptídeos, vitaminas, açúcares e compostos fenólicos 

apresentam potencial para atuar como agente redutor e estabilizante (KANCHI e 

AHMED, 2018). Logo, a razão por trás da popularidade da síntese verde está apoiada 

na facilidade da obtenção de MNP’s a partir de produtos relativamente acessíveis e 
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ambientalmente mais amigáveis. Contudo, um aspecto que deve ser levado em 

consideração é o perfil fitoquímico da planta escolhida. 

Cada parte da planta escolhida tem um perfil de fitoquímicos presentes, que 

variam em concentração de acordo com a necessidade de cada tecido e com o 

estresse ao qual a planta possa estar submetida, como a temperatura e a umidade do 

local, por exemplo. Assim, a combinação de constituintes químicos definirá o potencial 

da planta em atuar como agente redutor e estabilizante (ALBERNAZ, 2014). Dessa 

maneira, é importante ressaltar que fatores externos, como o estágio de 

desenvolvimento ou maturação da planta podem geram alterações no extrato que 

influenciam na síntese verde de MNP’s. Portanto, a escolha do extrato utilizado deve 

ser realizada de maneira criteriosa, levando em consideração alguns fatores que 

influenciam na obtenção das MNP’s. 

 

3.2.1 Fatores que influenciam na escolha do extrato vegetal 

 

Ao desenvolver um estudo de revisão, Das e Brar (2013) enfatizaram alguns 

critérios que devem nortear a escolha de uma planta para atuar como agente redutor 

e estabilizante na síntese verde. Experimentalmente, segundo os autores, um fator 

essencial a ser avaliado é capacidade da planta candidata em fornecer um extrato 

capaz de reduzir os íons provenientes do sal precursor e, ao mesmo instante, 

participar do recobrimento da partícula (DAS e BRAR, 2013). Portanto, é necessário 

que a planta candidata seja rica em espécies químicas que dispõem de elétrons para 

serem cedidos aos íons precursores durante a etapa de redução. Em termos de 

publicação científica, a recomendação dos autores é para que se faça uma análise 

sobre a presença desta planta na literatura da área. Além das vantagens em termos 

de publicação, o primeiro relato sobre a planta na literatura contribui na construção de 

um banco de dados a respeito da utilização de plantas na síntese verde de MNP’s. 

Outro aspecto levantado pelos autores é a disponibilidade geográfica da planta, que, 

além de tornar o processo mais acessível, torna sua utilização mais atrativa. 
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3.2.2 O extrato da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante 

 

 Ao listar diferentes plantas que podem ser utilizadas na obtenção de extratos 

vegetais, Sajjad e colaboradores (2018) descrevem uma ampla gama de fitoquímicos 

com potencial para atuar como agente redutor e estabilizante na síntese verde. Dentre 

as diferentes classes de compostos químicos que compõem a lista, fazem parte os 

compostos fenólicos. Compostos fenólicos são, por definição, uma classe de 

compostos químicos que apresentam um grupo hidroxila ligado diretamente a um 

hidrocarboneto aromático (VOLLHARDT e SCHORE, 2004). A classe de compostos 

fenólicos engloba desde moléculas simples até moléculas com elevado grau de 

polimerização (BRAVO, 1998). E, por isso, grande parte dos compostos químicos que 

compõem este grupo apresentam em sua estrutura outros grupos funcionais além da 

hidroxila, como grupamentos carbonilas, carboxílicos, aldeídos, por exemplo. Para 

Sajjad e colaboradores (2018), por serem altamente ricos em elétrons, estes grupos 

funcionais são suficientemente capazes de participar da síntese verde de MNP’s. 

 Os compostos fenólicos são amplamente distribuídos na natureza, onde mais 

de 8000 compostos fenólicos já foram detectados (DE LA ROSA et al., 2019; PANDEY 

e RIZVI, 2009). Em produtos industrializados estes compostos vêm sendo 

amplamente empregados pela influência que exercem na qualidade dos produtos. 

Podem ser pigmentos que dão aparência colorida aos alimentos ou produtos 

secundários devido à sua atividade farmacológica, nutricional e, principalmente, por 

seu caráter antioxidante (BRANDWILLIAMS et al., 1995; GAMACHE et al., 1993).  

 No Brasil, um produto que vem atraindo interesse pela elevada quantidade de 

fitoquímicos presentes em sua composição é o pinhão, semente da Araucária 

(Araucaria angustifólia), uma árvore nativa da América do Sul (CORDENUNSI et al., 

2004; CONFORTI e LUPANO, 2008; DAUDT, 2016; SANTOS, 2016). A sua 

distribuição geográfica inclui o Nordeste da Argentina e o Brasil, onde se concentra 

nos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (CONFORTI e LUPANO, 

2008; ZANDAVALLI et al., 2004). Por sua presença regionalizada, suas sementes são 

bastante consumidas na região Sul e alguns Estados do Sudeste brasileiro. Devido à 

altura da arvore, a colheita das sementes é feita de modo bastante rudimentar. Muitas 

vezes, os pinhões não são colhidos diretamente da árvore, mas recolhidos do chão. 

A safra ocorre sazonalmente entre os meses de abril e agosto, mas, por não ser 
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totalmente consumida, costuma ser destinada à alimentação animal, expressando um 

excedente de pinhão ao término das safras (DAUDT, 2016). 

O componente principal do pinhão é o amido e possui ainda, em menor 

proporção, proteínas, lipídios, fibras, magnésio e cobre (CORDENUNSI et al., 2004). 

Desta forma, a semente é bastante consumida como uma oleaginosa, assim como 

vem sendo utilizada no desenvolvimento de produtos artesanais e/ou industriais, como 

na preparação farinhas por exemplo, que, indiretamente, possibilitam a produção de 

inúmeros outros produtos à base de pinhão. A casca do pinhão, entretanto, é uma 

fração ainda pouco aproveitada pelos consumidores e pelas indústrias que utilizam 

essa semente. Sendo, portanto, descartada na forma de resíduo. Essa fração que 

representa cerca de 20% em massa da semente, apresenta significativa quantidade 

de compostos fenólicos em sua composição, que conferem intensa coloração marrom 

para suas cascas (SILVA et al., 2014). 

Ao estudarem a atividade antioxidante em extratos da casca do pinhão, Souza 

e colaboradores (2014) encontraram altos níveis de compostos fenólicos no extrato, 

atingindo 1.586 ± 14,53 mg de ácido gálico equivalente em cada 100 gramas de casca. 

Por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês high performance liquid 

chromatography), os mesmos autores demonstraram que os compostos fenólicos 

presentes em maior quantidade em um extrato aquoso obtido a partir de 100 gramas 

de cascas de pinhão são catequina (140,6 ± 2,86 mg), epicatequina (41,3 ± 2,73 mg), 

quercetina (23,2 ± 0,06 mg) e apigenina (0,6 ± 0,06 mg). Anos mais tarde, Santos 

(2016) identificou que este perfil é ainda mais diversificado. O autor identificou a 

presença de treze compostos fenólicos distintos na mesma amostra, mas ainda assim 

catequina, epicatequina, quercetina e apigenina são, respectivamente, os compostos 

fenólicos majoritários. Vale ressaltar que estes compostos químicos constituem um 

dos grupos definidos por Sajjad e colaboradores (2018) como potencialmente capazes 

de atuar como agente redutor e estabilizante no processo de síntese verde. Tal 

observação fomenta a hipótese de que as cascas de pinhão, muitas vezes tratadas 

como rejeitos, podem servir como fonte para a obtenção de um extrato vegetal capaz 

de mediar a síntese verde de MNP’s. A confirmação da hipótese levantada 

possibilitaria a obtenção de MNP’s de forma mais barata, segura e ambientalmente 

mais amigável, como já discutido anteriormente, mas também de modo mais 
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acessível, uma vez que a disponibilidade geográfica da semente é um dos fatores que 

devem ser priorizados na escolha de um extrato vegetal. 

Como prescrito por Albernaz (2014), a combinação de constituintes que 

compõem as diferentes partes da planta candidata é que quem irá determinar se essa 

pode ou não servir como uma fonte para a obtenção do extrato vegetal.  Portanto, o 

desenvolvimento de um estudo visando a proposição de um novo extrato vegetal 

deve, por recomendação, incluir partes distintas de uma mesma planta ou, até mesmo, 

amostras em diferentes estágios de maturação, como é o caso das cascas do pinhão. 

Além de que, nanopartículas com características morfológicas distintas podem ser 

obtidas quando existem variações nas condições experimentais envolvidas na síntese 

verde. A concentração do sal precursor, a concentração do extrato vegetal, o potencial 

hidrogeniônico (pH) do meio, a temperatura e tempo de reação são alguns dos 

parâmetros experimentais que têm impacto no tamanho, morfologia e qualidade das 

nanopartículas sintetizadas (AKHTAR et al., 2013; ALBERNAZ, 2014; SAJJAD et al., 

2018). Portanto, ao propor um novo extrato é fundamental que se faça um estudo que 

explore as particularidades do procedimento. 

Dessa forma, buscando validar a hipótese de que é possível obter MNP’s 

utilizando o extrato proveniente da casca do pinhão como agente redutor e 

estabilizante, a presente pesquisa propõe o desenvolvimento de um estudo 

exploratório englobando diferentes parâmetros experimentais e condições de síntese 

que podem influenciar na obtenção de nanopartículas de ouro e prata a partir do 

referido extrato, como descrito nas subseções que seguem. 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento dos procedimentos envolvidos nesta pesquisa usufruiu 

das instalações do laboratório do Grupo de Eletroanalítica e Materiais 

Nanoestruturados (GEMN) e do Centro de Ciências Moleculares e Nanotecnologia 

(CCMN), da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, que dispuseram 

de uma infraestrutura suficientemente adequada para atender às demandas exigidas 

neste estudo. Juntos, estes espaços supriram as necessidades do pesquisador, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento das seguintes etapas: 
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3.3.1 Obtenção do extrato vegetal da casca do pinhão 

 

 Como candidatas à obtenção do extrato vegetal contendo os compostos 

fenólicos de interesse, foram escolhidas duas condições para as cascas do pinhão a 

serem utilizadas: a casca in natura e a casca do pinhão cozido. Nas duas condições, 

os pinhões foram adquiridos no comércio local da cidade de Guarapuava-PR. Na 

primeira fração, as sementes foram descascadas, a polpa foi descartada e as cascas 

foram destinadas para extração. Na segunda fração, antes das cascas serem 

destinadas a extração, as sementes foram cozidas de acordo com procedimentos 

caseiros adotados por apreciadores da semente.4 Por fim, a polpa foi consumida e as 

cascas destinadas a extração. Devido à sazonalidade do pinhão, as sementes foram 

adquiridas em quantidade suficiente para o desenvolvimento deste estudo. Portanto, 

as amostras foram coletadas entre os meses de abril e agosto de 2019, período que 

compreende os meses de safra da semente. Para prevenir a criação de fungos e 

preservar as características de interesse nas amostras, após lavadas, as cascas 

foram desidratadas em temperatura ambiente sob exposição ao sol e armazenadas 

em sacos plásticos hermeticamente fechados. 

A obtenção do extrato aquoso da casca do pinhão seguiu a metodologia 

proposta por Cladera-Oliveira (2008), onde 15 gramas de cascas foram fervidas em 

100 mL de água destilada, a 80ºC, pelo tempo de 30 minutos. As cascas utilizadas 

foram previamente trituradas em liquidificador doméstico e permaneceram submersas 

em água destilada pelo tempo de 30 minutos antes da extração. Depois de fervidas, 

as cascas foram separadas do extrato utilizando um sistema de filtração simples com 

papel filtro para laboratório. A extração dos compostos fenólicos de interesse se 

comprova pela intensa coloração marrom da solução após o período de aquecimento. 

Com a finalidade de minimizar os possíveis efeitos relacionados ao armazenamento, 

um novo extrato aquoso da casca do pinhão foi preparado em cada replicata e, 

durante os intervalos, armazenado ao abrigo de luz em frascos de vidro sob 

refrigeração em refrigerador doméstico. Ao todo, cada parâmetro foi avaliado em 

triplicata e, portanto, envolveu três diferentes extratos. 

 

 
4 O cozimento do pinhão para o consumo alimentício consiste em ferver as sementes em água 
suficiente para cobri-las, pelo tempo por aproximadamente 40 minutos, em panela de pressão. 
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3.3.2 A síntese verde de nanopartículas metálicas 

 

A metodologia adotada para a síntese das MNP’s neste estudo fundamentou-

se no método de síntese verde, descrito por Kanchi e Ahmed (2018), seguindo 

adaptações próprias baseadas em estudos prévios do GEMN. As AgNP’s foram, 

portanto, sintetizadas utilizando solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3, 99% - 

Sigma-Aldrich) como precursora de íons Ag+ e o extrato aquoso da casca do pinhão 

como agente redutor e estabilizante. Nas mesmas condições, as AuNP’s foram 

sintetizadas a partir de solução de ácido tetracloroáurico (HAuCl4, 99% - Sigma-

Aldrich) como precursora de íons Au3+. Ambas as soluções foram preparadas com 

água ultrapura obtida pelo sistema de purificação Milli-Q, com filtros Millpak® Express 

40 0,22 μm (MPGP04001), procedente da Millipore Corporation®. Todas as vidrarias 

e materiais utilizados durante a síntese foram previamente lavados com solução de 

ácido nítrico (HNO3, 65% - Biotec Reagentes Analíticos), na concentração de 5% (v:v), 

seguida pela lavagem com água destilada em abundância e secagem em temperatura 

ambiente. A adoção de um rigoroso processo de limpeza se fez necessária para 

assegurar a ausência de resíduos orgânicos que pudessem participar da redução dos 

íons metálicos e, até mesmo, da nucleação e crescimento das MNP’s. 

Para comprovar o potencial do extrato aquoso da casca do pinhão como 

agente redutor e estabilizante no processo de síntese verde de AgNP’s e AuNP’s, 1,0 

mililitro de cada extrato obtido na seção 3.3.1 foi adicionado à 1,0 mililitro das soluções 

precursoras de Ag+ e Au3+, na concentração de 1,0 mmolL-1 - concentração 

estabelecida a partir de estudos prévios do grupo. As misturas permaneceram sob 

constante agitação magnética (400 rpm) e em aquecimento em banho termostático à 

80 ºC pelo tempo de 10 minutos. Após a comprovação da eficiência dos extratos por 

técnicas de caracterização descritas na subseção 3.3.3 desta dissertação, os 

parâmetros de síntese foram aperfeiçoados adotando planejamento que segue. 

 

3.3.2.1 Variação da concentração do sal precursor 

  

A influência na concentração dos íons Ag+ e Au3+ na síntese verde de AgNP’s 

e AuNP’s, respectivamente, foi estudada pela variação na concentração de seus 

respectivos sais precursores. Utilizando soluções nas concentrações de 1, 2, 3, 4, 5, 
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6, 7, 8, 9 e 10 mmol L-1 de AgNO3 e HAuCl4, e mantendo fixa a concentração do extrato 

vegetal, as nanopartículas foram sintetizadas de acordo com o procedimento descrito 

na seção 3.3.2, variando apenas a concentração das soluções precursoras. 

 

3.3.2.2 Variação da concentração do extrato aquoso da casca do pinhão 

  

Adotando a concentração dos sais precursores com melhor banda de extinção 

no espectro UV-Vis, definida pelos experimentos descritos na seção 3.3.2.1, a 

influência da variação na concentração do extrato aquoso da casca do pinhão foi 

estudada pela diluição dos extratos obtidos na seção 3.4.1. Tomando o extrato obtido 

na seção 3.3.1 como 100%, o mesmo extrato foi diluído em água destilada para as 

concentrações de 1%, 5%, 10% e 50% (v/v), e aplicados na síntese das AgNP’s e 

AuNP’s conforme o procedimento descrito em 3.3.2, variando agora a concentração 

das soluções precursoras e do extrato vegetal. 

 

3.3.2.3 Estudo da proporção precursor:extrato 

 

 Definidas as concentrações do sal precursor e do extrato vegetal que 

apresentaram as bandas de extinção mais bem definidas nos experimentos 3.3.2.1 e 

3.3.2.2, respectivamente, a proporção entre o precursor e o extrato vegetal foi 

determinada a partir da combinação de extrato vegetal e solução precursora em 

diferentes volumes, tomando as seguintes proporções (precursor:extrato): 1:9, 2:8, 

3:7, 4:6, 1:1, 6:4, 7:3, 8:2 e 9:1 (v/v). Além do volume de precursor e extrato, os demais 

parâmetros experimentais seguiram os procedimentos descritos na seção 3.3.2. 

 

3.3.2.4 Variação da temperatura de síntese 

 

 Mantendo fixa a concentração das soluções precursoras, do extrato, a 

proporção entre ambas, de acordo com os experimentos das seções 3.3.2.1, 3.3.2.2 

e 3.3.2.3, respectivamente, e realizando a síntese na temperatura de: 20 

(Temperatura ambiente), 40, 60, 80 e 100 ºC - os efeitos da temperatura na síntese 

verde das AgNP’s e AuNP’s foram estudados. As demais condições experimentais 

seguiram o procedimento descrito na seção 3.3.2. 
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3.3.2.5 Variação do tempo de síntese 

 

 A formação de AgNP’s e AuNP’s ao longo do tempo foi determinada perfazendo 

60 minutos de síntese, retirando alíquotas nos seis primeiros intervalos de 10 minutos. 

Para a execução destes experimentos, adotou-se os parâmetros que apresentaram 

as bandas de extinção melhor definidas nos experimentos descritos nas quatro 

primeiras subseções da seção 3.3.2. 

 

3.3.2.6 Variação do potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 Por fim, a influência do potencial hidrogeniônico (pH) sob a formação das 

AgNP’s e AuNP’s foi estabelecida a partir de alterações do pH nas soluções 

precursoras. O pH destas soluções foi ajustado de modo a obter o pH de 2, 5, 7, 9 e 

13. Para promover estas alterações foram utilizadas soluções 0,1 mol L-1 de ácido 

nítrico (HNO3, 65% - Biotec Reagentes Analíticos) e hidróxido de sódio (NaOH, 100% 

- Synth). Em seguida, a síntese ocorreu de acordo com o procedimento descrito em 

3.3.2, adotando os parâmetros que apresentaram as bandas melhor definidas nas 

subseções 3.3.2.1 a 3.3.2.5. Adotou-se como definição a posição das bandas no 

espectro, quanto mais próxima das regiões características de extinção, melhor 

definidas as bandas. Adicionalmente, a intensidade e uniformidade das bandas 

constituíram os critérios para as caraterizações das nanopartículas metálicas. 

 

3.3.3 Caracterização das nanopartículas metálicas 

 

3.3.3.1 Espectrofotometria UV-Vis 

 

 A comprovação da formação de AgNP’s e AuNP’s pelos experimentos descritos 

na seção 3.3.2, bem como a influência dos parâmetros nas subseções que a 

compõem, foi realizada a partir de medidas de extinção na região do ultravioleta e 

visível, mais especificamente pelo acompanhamento das bandas em 400 e 520 nm, 

que respectivamente confirmam a formação de AgNP’s e AuNP’s. Os espectros UV-

Vis foram coletados no Espectrofotômetro UV-Vis, modelo UV-1800, da Shimadzu®, 

disponível no CCMN, da UNICENTRO. As leituras foram feitas de 350 a 700 nm, em 
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cubetas de quartzo com caminho óptico de 1 cm. Os gráficos foram expressos em 

termos de extinção por comprimento de onda, plotadas a partir da média entre três 

replicatas. 

 

3.3.3.2 Espalhamento dinâmico de luz 

 

 A análise por espalhamento dinâmico de luz (DLS, do inglês dynamic light 

scattering) foi empregada para determinar o diâmetro hidrodinâmico das AgNP’s e 

AuNP’s sintetizadas nos procedimentos descritos na seção 3.3.2. Estas medidas 

foram realizadas no equipamento de espalhamento dinâmico de luz e análise de 

potencial zeta, modelo Zetasizer Nano ZS90, da Malvern®, no CCMN, da 

UNICENTRO. Cada medida coletada consistiu na média de 3 varreduras de 30 

segundos cada, com intervalo de 60 segundos para estabilização da amostra no 

equipamento antes das varreduras. As amostras estavam contidas em cubetas de 

poliestireno, em temperatura de 25ºC, e ângulo de detecção fixo em 90º. 

 

3.3.3.3 Análise de potencial zeta 

 

 O equipamento Zetasizer Nano ZS90, da Malvern®, foi também utilizado para 

predizer a estabilidade das AgNP’s e AuNP’s a partir da medida da carga superficial 

por análises de potencial zeta. Foram coletadas três medidas com 3 corridas de 10 

segundos cada, com intervalo prévio de 60 segundos para estabilização das amostras 

no equipamento. As amostras estavam contidas em celas capilares (modelo 

DTS1070), em temperatura de 25ºC, e ângulo de detecção fixo de 90º. 

 

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a adição do extrato da casca do pinhão ao meio contendo os precursores 

metálicos, esperava-se a redução dos íons Ag+ e Au3+ acompanhada por uma 

mudança na cor das soluções. A formação das nanopartículas começou assim que os 

reagentes foram misturados, visto que a cor se alterou instantaneamente. A cor da 

solução precursora passou de incolor para amarelo, tratando-se das AgNP’s (Figura 

2.a), e de amarelo para vermelho no caso das AuNP’s (Figura 2.b). Não houve a 
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formação de precipitados e as dispersões das nanopartículas apresentaram-se 

translúcidas. A cor amarela das AgNP’s e a cor vermelha das AuNP’s indicam a 

provável formação de nanopartículas, conforme estabelece a literatura da área 

(BERTIN e PEROTTONI, 2020; DREADEN et al., 2012).  

 

Figura 2. Fotografia das (a) AgNP’s e (b) AuNP’s sintetizada a partir do extrato aquoso 
da casca do pinhão cozido e dos referidos precursores. 
Fonte: Autor. 

A coloração das dispersões de AgNP’s e AuNP’s foi indicativo da viabilidade do 

método de síntese verde. Estas primeiras observações sinalizaram a possibilidade de 

satisfatoriamente obter AgNP’s e AuNP’s a partir da redução de seus sais precursores 

com o extrato aquoso da casca do pinhão, vislumbrando o potencial uso destas cascas 

na obtenção de um extrato vegetal com capacidade redutora. 

A primeira hipótese levantada na pesquisa se confirmou mediante a realização 

de medidas de extinção na região do visível por espectrofotometria UV-Vis. Esse é 

um método simples e amplamente utilizado para a comprovar a formação de 

nanopartículas plasmônicas, especialmente AgNP’s e AuNP’s, que apresentam suas 

bandas de extinção máxima em regiões características próximas de 400 e 520 nm, 

respectivamente (TOMA, 2009). Em primeiro, as medidas de extinção foram aplicadas 

na confirmação da formação de AgNP’s e AuNP’s a partir do extrato aquoso da casca 

do pinhão em duas diferentes condições experimentais, a casca do pinhão crua e 

cozida. A formação de bandas mais estreitas e com maiores intensidades nas regiões 

de comprimento de onda característicos das AgNP’s e AuNP’s (Figura 3) mostram a 

(a) AgNP’s (b) AuNP’s 
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segunda condição como mais suscetível para a obtenção destas nanopartículas. O 

extrato aquoso da casca do pinhão cozido se mostrou eficiente para atuar como 

agente redutor na síntese verde de AgNP’s e AuNP’s. 

 

Figura 3. Espectro UV-Vis de AgNP’s e AuNP’s obtidas a partir do extrato aquoso da 
casca do pinhão crua e cozida. Os espectros foram obtidos instantaneamente após a 
síntese das nanopartículas. 

  A capacidade das MNP’s em absorver ondas eletromagnéticas pelo efeito de 

ressonância plasmônica de superfície localizada (LSPR, do inglês localized surface 

plasmonic ressonance) tem sua intensidade da extinção e faixa de comprimento de 

onda dependentes de características estruturais da nanopartícula em questão, como 

o tamanho, a morfologia e a composição da nanopartícula, além de aspectos como 

agregação e estabilidade do material (SUBARA e JASWIR, 2018).  Bertin e Perottoni 

(2020) demonstraram possíveis modificações nas bandas de extinção de AgNP’s e 

AuNP’s decorrentes de variações na morfologia destas nanopartículas. Os autores 

concluíram que espectros com uma única banda de extinção correspondem a 

nanopartículas de geometria esférica, e que alterações na morfologia produziriam 

distorções na banda em termos de alargamento e/ou surgimento de uma segunda 

banda de extinção, como no caso de nanocubos de ouro e prata, como exemplificam 

os autores. Nos resultados desta pesquisa, as conclusões de Bertin e Perottoni (2020) 

corroboram para predizer que a síntese verde formou nanopartículas de geometria 
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esférica, como predito pela cor de suas dispersões. A formação de uma única banda 

nos espectros UV-Vis vai de encontro as conclusões de Bertin e Perottoni (2020), 

dando suporte para predizer que se formaram AgNP’s e AuNP’s esféricas. Ainda 

assim, esta afirmação exige comprovações mais aprofundadas. 

Ademais, a comprovação da formação de AgNP’s e AuNP’s a partir do extrato 

aquoso da casca do pinhão por espectrofotometria UV-Vis é suficiente para validar a 

primeira hipótese levantada neste capítulo. A formação de bandas de extinção nas 

regiões de comprimento de onda características destas nanopartículas mostrou ser 

possível a redução dos íons Ag+ e Au3+ mediada pelo extrato aquoso da casca do 

pinhão, convertendo-os a MNP’s. Em outras palavras, isso representa o potencial da 

casca do pinhão cozido em fornecer um extrato vegetal suficientemente capaz de 

promover a redução dos íons precursores no processo de síntese verde. Até aqui, 

informações sobre a estabilização das nanopartículas pelo extrato aquoso da casca 

do pinhão ainda são desconhecidas, e, portanto, nada pode-se dizer acerca da 

estabilidade das nanopartículas. 

Em comparação, as cascas do pinhão cru não apresentaram semelhante 

potencialidade. Uma explicação possível é a característica física da casca do pinhão 

cru. Seu aspecto rígido pode comprometer a disponibilidade dos compostos fenólicos 

para a extração, diferentemente do segundo caso, onde as cascas passaram por um 

intenso processo de cozimento antes de serem destinadas à extração, hidratando-a 

de modo que os mesmos compostos fenólicos estivessem mais propensos a serem 

extraídos. 

Diante do exposto, optou-se por dar continuidade ao estudo utilizando as 

cascas do pinhão cozido na preparação dos extratos vegetais utilizados nas etapas 

posteriores deste trabalho. 

 

3.4.1 Estudo da influência das variáveis 

 

 Visando compreender como diferentes parâmetros experimentais influenciam 

na síntese de nanopartículas metálicas quando se utiliza o extrato aquoso da casca 

pinhão em substituição aos reagentes tradicionais, um estudo exploratório envolvendo 

diferentes condições de síntese foi realizado. Os parâmetros foram avaliados 

individualmente e os resultados são apresentados nas subseções que seguem. 
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3.4.1.1 Variação da concentração do sal precursor 

 
 A variação na concentração do sal precursor mostrou que aumentar ou diminuir 

a concentração dos íons Ag+ ou Au3+ durante a síntese verde eventualmente 

influenciará na concentração das nanopartículas resultantes. A concentração do sal 

precursor utilizado variou gradativamente de 1 mM para 10 mM, mantendo fixa a 

concentração do extrato vegetal, cujos resultados são apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4. Espectro UV-Vis representativo da influência da concentração dos sais 
precursores AgNO3 e HAuCl4 sob a formação das (a) AgNP’s e (b) AuNP’s. 
 
 Nota-se na Figura 4 a formação de bandas de extinção características das 

AgNP’s e AuNP’s para todas as variações realizadas, caracterizando a formação de 
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nanopartículas nas condições experimentais testadas. No entanto, observou-se que 

em concentrações baixas do sal, especialmente em 1 mM, as bandas de extinção 

apresentaram baixa intensidade, tornando-se mais intensa à medida que se utilizou 

maiores concentrações do sal. Encontrou-se na concentração de 10 mM do sal 

precursor a máxima de extinção para ambas as nanopartículas, representando que 

nesta concentração houve a maior formação de nanopartículas. 

Apesar de não se identificar limitação na formação das nanopartículas com 

relação a concentração do sal precursor, no desenvolvimento dos experimentos foi 

perceptível a formação de precipitados logo após o interrompimento da agitação 

magnética. Os precipitados foram observados no fundo dos recipientes onde foram 

sintetizadas as nanopartículas com as soluções de maiores concentrações do sal 

precursor, especificamente em 4 mM e concentrações superiores. 

 A formação de precipitados para as nanopartículas obtidas a partir de soluções 

precursoras de elevada concentração se justifica pela relativa instabilidade das 

nanopartículas. Medidas de potencial zeta para as AgNP’s e AuNP’s sintetizadas nas 

diferentes concentrações revelam um aumento nos valores de potencial zeta à medida 

que a concentração das soluções precursoras aumenta (Tabela 1). 

Tabela 1. Resultados de diâmetro médio de partículas e análise de potencial zeta de 
AgNP’s e AuNP’s obtidas por síntese verde a partir de diferentes concentrações de 
soluções precursoras. 

 AgNP’s AuNP’s 

Concentração Ext.* Diâmetro** Zeta Ext.* Diâmetro** Zeta 

(mM) (nm) (nm) (mV) (nm) (nm) (mV) 

1 407 218,4 ± 12,5  - 33,8 ± 0,6 - 216,3 ± 3,1 - 31,6 ± 1,1 

2 412 192,7 ± 0,8 - 32,7 ± 1,0 528 211,4 ± 1,4 - 35,1 ± 0,9 

3 414 183,9 ± 1,3 - 36,4 ± 1,1 532 207,6 ± 1,4 - 38,2 ± 1,0 

4 415 192,5 ± 1,1 - 35,7 ± 0,7 531 209,3 ± 1,0 - 44,7 ± 0,4 

5 419 211,3 ± 2,2 - 29,6 ± 0,7 536 238,4 ± 2,1 - 36,4 ± 0,6 

6 418 261,3 ± 8,7 - 28,3 ± 1,2 536 271,6 ± 2,7 - 27,6 ± 1,7 

7 420 297,0 ± 8,4 - 24,7 ± 1,7 537 269,4 ± 6,8 - 26,0 ± 8,1 

8 422 341,4 ± 12,4 - 21,0 ± 3,4 538 287,3 ± 21,3 - 25,8 ± 8,7 

9 421 311,6 ± 27,3 -18,7 ± 1,2 540 317,5 ± 14,4 - 19,7 ± 6,3 

10 423 328,4 ± 13,6 - 14,6 ± 1,0 540 344,2 ± 22,7 - 21,4 ± 7,5 

*Medidas de extinção máxima extraídas dos espectros UV-Vis da Figura 4. 
** Os índices de polidispersão variaram entre 0,127 e 0,381. 

Medidas de potencial zeta são interpretadas como a medida da carga da 

superficial de uma partícula eletricamente carregada (RIBEIRO et al., 2011). À medida 
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que estas cargas aumentam, maior a energia envolvida na aproximação entre duas 

partículas com cargas superficiais de mesmo sinal e, por consequência, mais difícil a 

aproximação entre essas duas partículas (RIBEIRO et al., 2011). Tratando-se de 

nanopartículas, do ponto de vista da estabilidade, um potencial elétrico considerado 

suficiente para manter duas nanopartículas afastadas deve ter módulo maior que 30 

mV (TAN et al., 2010). O módulo do valor apresentado é capaz de induzir a repulsão 

eletrostática entre as nanopartículas, mantendo-as distanciadas. Nestas condições, 

diz-se que as nanopartículas são estáveis e, consequentemente, haverá baixa 

tendência à sua aglomeração. 

Nos resultados expressos pela Tabela 1, essa condição é satisfeita pelas 

nanopartículas sintetizadas em baixas concentrações do sal precursor, 

especificamente até 4 mM para as AgNP’s e 5 mM para as AuNP’s. Nas condições 

experimentais abaixo dos valores mencionados, é válido ressaltar que não houve a 

formação de precipitados. Nanopartículas obtidas em concentrações superiores aos 

valores mencionados apresentam, portanto, instabilidade e tendência à agregação. 

Essa constatação é notada nas medidas de diâmetro das nanopartículas feitas por 

espalhamento dinâmico de luz, cujos resultados compõem a Tabela 1. 

À medida que o módulo do potencial zeta aumenta, isto é, conforme as 

nanopartículas se tornam mais instáveis, seu diâmetro hidrodinâmico aumenta. Isso 

atesta que nas condições de elevada concentração do sal precursor, há um 

favorecimento da formação de agregados em detrimento ao afastamento das 

nanopartículas com diâmetros menores. Assim, mesmo que os espectros UV-Vis 

exponham que a formação das AgNP’s e AuNP’s aumenta proporcionalmente à 

quantidade de íons Ag+ e Au3+ utilizada, essa é uma constatação um tanto equivocada. 

Utilizando soluções precursoras mais concentradas, a formação das nanopartículas é 

verdadeiramente maior em quantidade, conforme demostrado pela intensidade das 

bandas de extinção. Entretanto, a formação de AgNP’s e AuNP’s em concentração 

superior a 4 mM resultou na aglomeração das nanopartículas devido à instabilidade 

das dispersões, que macroscopicamente puderam ser vistas pela sua precipitação ao 

fundo dos recipientes. O que se tem, portanto, é que à medida que mais íons Ag+ e 

Au3+ estão disponíveis, a conversão dos íons a nanopartículas aumenta 

proporcionalmente até uma concentração limiar, definida pela capacidade do extrato 

em atuar como agente redutor e estabilizante, que neste caso foi de 4 mM. 
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A formação de nanopartículas de menor diâmetro na concentração de 3 mM, 

especificamente 183,9 nm para as AgNP’s e 207,6 nm para as AuNP’s, e com relativa 

estabilidade (-36,4 e -38,2 mV para as mesmas nanopartículas, respectivamente), 

tornam possível apontar a concentração de 3 mM de AgNO3 e HAuCl4 como adequada 

para a síntese verde das AgNP’s e AuNP’s na metodologia utilizada. O extrato aquoso 

da casca do pinhão mostrou-se suficientemente capaz de reduzir os íons presentes 

nesta concentração, convertendo-os em nanopartículas e recobrindo-as de modo a 

estabiliza-las. A concentração de 3 mM foi, portanto, adotada como parâmetro para 

avaliar a influência da concentração do extrato vegetal na formação das mesmas 

nanopartículas, que tem seus resultados apresentados na próxima subseção. 

 

3.4.1.2 Variação da concentração do extrato aquoso da casca do pinhão 

 

A influência da concentração do extrato sob a formação das nanopartículas foi 

estudada a partir de variações na concentração do extrato. Promoveu-se a diluição do 

extrato em água suficiente para perfazer as concentrações de 1, 5, 10, 50 e 100% 

(v/v), o último valor corresponde ao extrato puro, sem diluição. A concentração do sal 

precursor manteve-se fixa em 3 mM, determinada como melhor condição na seção 

3.4.1.1. Os resultados destas variações são apresentados na sequência (Figura 5). 

Nota-se na Figura 5 a não formação das nanopartículas em concentrações 

baixas do extrato. A diluição do extrato da casca do pinhão nas concentrações de 1, 

5 e 10% se mostraram inviáveis, visto que as bandas de extinção não se formaram 

nestas concentrações, ou formaram bandas de baixa intensidade, como no caso das 

AgNP’s (Figura 5.a). Para as concentrações mais altas de extrato, especificamente a 

partir de 50%, observou-se um aumento progressivo na intensidade das bandas de 

extinção. As nanopartículas sintetizadas com o extrato sem diluição (100%), 

apresentaram bandas com valores de extinção mais pronunciadas quando comparada 

aos demais valores testados, representando um maior rendimento na formação das 

nanopartículas nesta condição experimental.  
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Figura 5. Espectro UV-Vis representativo da influência da variação na concentração 
do extrato aquoso da casca do pinhão na formação das (a) AgNP’s e (b) AuNP’s. 

A utilização do extrato vegetal sem diluição foi suficiente para reduzir e 

estabilizar as nanopartículas. Essa afirmação se comprova por seus respectivos 

valores de diâmetro hidrodinâmico e potencial zeta. Formaram-se AgNP’s de 

188,4±4,4 nm e AuNP’s de 211,8±3,1 nm, com valores de potencial de zeta de -

35,8±0,8 e -37,9±1,7 mV, respectivamente. 
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3.4.1.3 Estudo da proporção precursor:extrato 

 

 Do mesmo modo que se mostrou que a concentração do sal precursor e do 

extrato isoladamente influenciam na obtenção das nanopartículas, acredita-se na 

hipótese de que a combinação entre eles corresponde a um terceiro parâmetro que 

deve ser considerado no momento da síntese. Desta forma, a proporção volumétrica 

entre o sal precursor e o extrato foi avaliada também. 

Diferentes volumes da solução precursora na concentração de 3 mM foram 

colocados para reagir com diferentes volumes do extrato sem diluição (100%), 

perfazendo nove diferentes proporções entre solução precursora e extrato, a saber: 

1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 e 9:1 (v/v). O primeiro índice está associado ao 

volume de solução precursora, enquanto o segundo ao volume de extrato 

(precursor:extrato). As nove proporções avaliadas satisfazem três condições 

experimentais distintas, sendo: (a) excesso de extrato (proporções 1:9, 2:8, 3:7 e 4:6); 

(b) excesso de solução precursora (proporções 6;4, 7:3, 8:2 e 9:1); e (c) solução 

precursora e extrato reagem em volumes equivalentes (proporção 5:5). 

As bandas de extinção mostraram maior intensidade na obtenção das 

nanopartículas em proporção 5:5, representando um maior rendimento na formação 

das nanopartículas (Figura 6). Nesta proporção, 5 mL da solução precursora reagiram 

com 5 mL do extrato, representando que uma boa condição experimental acontece 

quando extrato e solução precursora reagem em quantidade volumétrica equivalente, 

não havendo excessos entre as partes. Contudo, é perceptível nestes resultados uma 

segunda condição experimental que merece atenção. Apesar da maior intensidade 

nas bandas de extinção obtidas na proporção 5:5, é notável o deslocamento das 

bandas de extinção nas proporções de 4:6, 3:7, 2:8 e 1:9 para comprimentos de onda 

mais próximos aos comprimentos característicos das AgNP’s e AuNP’s, 400 e 520 

nm, respectivamente. A formação de bandas de extinção mais próximas aos 

comprimentos de onda característicos de extinção representa a formação de 

nanopartículas com menor diâmetro e a formação de bandas mais estreitas está 

associada a formação de nanopartículas mais homogêneas quanto ao seu tamanho 

(BERTIN e PEROTTONI, 2020). 
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Figura 6. Espectro UV-Vis expressando a influência da proporção volumétrica entre a 
solução precursora e o extrato sob a formação das AgNP’s com (a) excesso de extrato 
e (b) excesso de Ag+ e AuNP’s com (c) excesso de extrato e (d) excesso de Au3+. 
 

As condições experimentais destacadas no parágrafo anterior corroboram com 

as observações advindas de outras propostas de obtenção de nanopartículas por 

síntese verde. Nas proporções onde se obtiveram bandas de extinção mais próximas 

de 400 e 520 nm (proporções 4:6, 3:7, 2:8 e 1:9), a solução precursora reagiu com 

volume excessivo do extrato. Na literatura sobre síntese verde, a proporção entre 

extrato e solução precursora é visto semelhantemente ao efeito da concentração 

isolada do extrato, onde o extrato deve estar em concentração suficiente para 

promover a redução da solução precursora e, ao mesmo tempo, atuar como um 

agente estabilizante das nanopartículas formadas (VEERASAMY et al., 2011). Essa 

afirmação foi averiguada na realização das medidas de potencial zeta, cujos 

resultados estão expressos na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados das análises de potencial zeta de AgNP’s e AuNP’s obtidas por 
síntese verde a partir de diferentes volumes das soluções precursoras combinado à 
diferentes volumes do extrato aquoso da casca do pinhão. 

 AgNP’s AuNP’s 

Proporção Extinção* Zeta Extinção* Zeta 

(v:v) (nm) (mV) (nm) (mV) 

1:9 415 - 31,6 ± 12,4 - -33,6 ± 3,4 

2:8 417 - 29,7 ± 2,7 543 - 32,4 ± 3,8 

3:7 417 - 33,4 ± 3,7 540 - 37,1 ± 2,4 

4:6 417 - 37,2 ± 4,3 536 - 35,6 ± 6,3 

5:5 417 - 41,4 ± 3,3 537 - 38,4 ± 3,1 

6:4 416 - 39,6 ± 2,2 548 - 34,2 ± 6,1 

7:3 416 - 35,3 ± 4,7 554 - 28,3 ± 4,2 

8:2 422 - 27,7 ± 4,3 552 - 21,3 ± 8,3 

9:1 423 - 21,5 ± 7,6 557 - 16,8 ± 2,2 

*Medidas de extinção máxima extraídas dos espectros UV-Vis da Figura 6. 

 Conforme o extrato vegetal se torna escasso em relação ao volume das 

soluções precursoras, identifica-se um aumento do potencial zeta para ambas as 

nanopartículas. Nas condições experimentais onde a proporção satisfez um excesso 

de extrato com relação ao volume de solução precursora, houve um aumento na 

estabilidade das nanopartículas em solução, como predito pelas medidas de potencial 

zeta com módulo superior a ±30 mV. A elevada estabilidade das nanopartículas 

obtidas na proporção 5:5, definem, portanto, que 1 mL do extrato vegetal é suficiente 

para reduzir os íons Ag+ e Au3+ presentes em 1 mL de solução precursora na 

concentração de 3 mM e, ao mesmo tempo, estabilizar as nanopartículas formadas a 

partir destes. 

 

3.4.1.4 Variação da temperatura de síntese 

 

 A temperatura representa um parâmetro de grande influência em diversas 

reações químicas. Na síntese verde de MNP’s esse parâmetro constitui-se como mais 

uma variável com efeito sobre a obtenção das nanopartículas. A formação de bandas 

de extinção com baixa intensidade para as nanopartículas sintetizadas a 20, 40 e 60ºC 

expressam a possibilidade de se obter as nanopartículas em temperaturas 

consideradas baixas, como demostrado na Figura 7. Porém, observa-se nestes 

espectros a formação de bandas de extinção com maior intensidade para 

temperaturas igual ou superior a 80ºC, ilustrando, portanto, um favorecimento da 
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formação das MNP’s em condições experimentais de maior temperatura. Ademais, 

nestas temperaturas, é notável um direcionamento das bandas de extinção para 

regiões mais próximas de 400 e 520 nm, regiões características da formação de 

nanopartículas de menor tamanho. 

 

Figura 7. Espectro UV-Vis do acompanhamento da formação de (a) AgNP’s e (b) 
AuNP’s sob condições experimentais com temperatura variando de 20ºC a 100ºC.  
 

Das variações na temperatura de síntese apresentadas na Figura 7 procede 

que o aumento da temperatura promove a formação das nanopartículas. Destes 

resultados emergem a possibilidade de obter MNP’s em baixas temperaturas. No 
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entanto, a taxa de formação é baixa dentro do intervalo de tempo acompanhado. A 

obtenção de MNP’s em condições de temperatura abaixo de 60ºC, apesar de possível, 

exigiria um intervalo de tempo superior ao acompanhado. Testando a formação de 

AuNP’s por síntese verde em diferentes faixas de temperatura, Faramarzi e 

Forootanfar (2011) concluíram que a formação destas nanopartículas em 

temperaturas inferiores a 60ºC requerem período de aquecimento prolongado quando 

comparado a 80ºC, podendo ultrapassar o período de 5 horas de síntese se realizado 

na temperatura de 30ºC, por exemplo. 

Apesar das bandas de extinção apontarem uma condição experimental 

bastante favorável para temperaturas superiores a 80ºC, especialmente na 

temperatura de 100ºC, as medidas de DLS e análises de potencial zeta para estas 

condições desvelam algumas particularidades que exigem cuidados na realização de 

um processo de síntese verde. Os resultados das referidas análises revelam a 

instabilidade das nanopartículas quando sintetizadas em temperaturas mais elevadas, 

como exposto pelos resultados da Tabela 3. 

Tabela 3. Resultados de diâmetro médio de partículas e análise de potencial zeta de 
AgNP’s e AuNP’s obtidas por síntese verde em diferentes temperaturas. 

 AgNP’S AuNP’S 

Temperatura Ext.* Diâmetro** Zeta Ext.* Diâmetro** Zeta 

(ºC) (nm) (nm) (mV) (nm) (nm) (mV) 

20 446 237,8 ± 71,5 - 19,7 ± 13,7 548 241,4 ± 67,3 -21,5 ± 11,6 

40 435 211,3 ± 38,6 - 28,6 ± 16,8 543 232,7 ± 15,3 -26,4 ± 12,4 

60 433 197,6 ± 22,4 - 31,4 ± 7,6 541 221,8 ± 17,1  -28,3 ± 9,1 

80 427 188,5 ± 17,6 - 34,4 ± 6,0 539 217,6 ± 13,8 -31,8 ± 3,7 

100 422 317,4 ± 42,8 - 16,3 ± 5,7 541 281,4 ± 37,0 -27,3 ± 16,2 

*Medidas de extinção máxima extraídas dos espectros UV-Vis da Figura 7. 
** Os índices de polidispersão variaram entre 0,131 e 0,274. 

 A formação de AgNP’s e AuNP’s com baixos valores de potencial zeta 

demonstram a instabilidade das nanopartículas quando sintetizadas em diferentes 

temperaturas. Sintetizar AgNP’s e AuNP’s em temperaturas inferiores a 60ºC envolve 

uma menor taxa de formação das nanopartículas no período de tempo acompanhado, 

e, portanto, implica num interrompimento do processo de síntese verde que justifica a 

formação de nanopartículas com carga superficial inferior ao valor esperado para que 

nanopartículas sejam consideradas estáveis. O que chama atenção, no entanto, é que 

diferentemente da tendência no crescimento do potencial zeta de acordo com o 

aumento na temperatura de síntese, manifesta-se na Tabela 3 uma acentuada 
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diminuição do potencial zeta para as AgNP’s e AuNP’s sintetizadas na temperatura 

de 100ºC. Não obstante, como consequência deste aumento no potencial zeta é 

perceptível um acréscimo no diâmetro médio das nanopartículas obtidas nesta 

temperatura. Juntos, esses resultados sinalizam para a relativa instabilidade das 

AgNP’s e AuNP’s obtidas na temperatura de 100ºC, que se manifesta visualmente a 

partir da formação de precipitados ao fundo do recipiente. Baseados nestes 

resultados, toma-se como conclusão a afirmativa de que o aumento na temperatura 

de síntese contribui para a rápida formação das nanopartículas. Apesar disso, em 

temperaturas mais altas as nanopartículas exibem estabilidade relativamente baixa se 

comparada com as temperaturas inferiores a 80ºC, favorecendo, portanto, a 

agregação das AgNP’s e AuNP’s. Advém, portanto, que a temperatura de 80ºC se 

mostra como uma condição adequada para a formação de nanopartículas com baixo 

diâmetro e boa estabilidade. 

 

3.4.1.5 Variação do tempo de síntese 

 

 Retirando 6 alíquotas de uma mesma amostra em intervalos de 10 minutos, 

constatou-se que a formação das nanopartículas ocorre ao longo dos 60 minutos de 

síntese acompanhados (Figura 8). Observou-se ao longo deste período um gradativo 

aumento na intensidade das bandas de extinção, atingindo seu máximo de extinção 

para as nanopartículas sintetizadas por 60 minutos.  
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Figura 8. Espectro UV-Vis do acompanhamento da formação de (a) AgNP’s e (b) 
AuNP’s pelo período de 60 minutos. 

Da Figura 8 decorre a formação de bandas de extinção para as amostras 

sintetizadas com 10 minutos de síntese, demonstrando a formação das primeiras 

nanopartículas logo nos primeiros minutos da síntese. Um acompanhamento do 

diâmetro médio das nanopartículas obtidas nos intervalos de tempo analisados 

comprova a formação de partículas nanométricas em um curto período de síntese. 

Contudo, as análises de potencial zeta revelam a instabilidade incipiente destas 

nanopartículas, como exposto pela Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultados de diâmetro médio de partículas e análise de potencial zeta de 
AgNP’s e AuNP’s obtidas por síntese verde em diferentes tempos de síntese. 

 AgNP’S AuNP’S 

Tempo Ext.* Diâmetro** Zeta Ext.* Diâmetro** Zeta 

(minutos) (nm) (nm) (mV) (nm) (nm) (mV) 

10 423 187,3 ± 2,1 - 18,6 ± 4,3 540 207,6 ± 3,7 - 21,4 ± 4,1 

20 423 191,8 ± 3,4 - 23,8 ± 6,6 539 206,5 ± 3,4 - 21,8 ± 3,3 

30 421 189,4 ± 2,5 - 25,7 ± 2,7 539 211,4 ± 4,1 - 27,5 ± 6,8 

40 420 187,5 ± 3,0 - 31,6 ± 1,8 539 212,1 ± 3,1 - 32,8 ± 1,1 

50 420 188,3 ± 1,8 - 31,8 ± 0,7 539 209,6 ± 0,7 - 32,9 ± 1,0 

60 420 188,6 ± 2,4 - 32,6 ± 1,2 539 210,4 ± 1,8 - 33,5 ± 2,7 

*Medidas de extinção máxima extraídas dos espectros UV-Vis da Figura 8. 
** Os índices de polidispersão variaram entre 0,161 e 0,237. 

 Apesar do diâmetro médio das AgNP’s e AuNP’s não sofrer modificações 

severas entre os períodos de tempo analisados, é perceptível a partir dos dados 

apresentados na Tabela 4 que a estabilização das nanopartículas é um processo lento 

que ocorre durante os primeiros 40 minutos de síntese. A partir deste período, as 

nanopartículas não sofreram modificações em seu tamanho e apresentam boa 

estabilidades, mostrando que depois de 40 minutos a síntese passa para um estágio 

de equilíbrio, onde a concentração das nanopartículas pouco varia. Esse efeito será 

melhor interpretado ao discorrer sobre os efeitos da variação do pH na síntese verde 

das MNP’s, na subseção que segue. 

 

3.4.1.6 Variação do potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 Variações no potencial hidrogeniônico (pH) exercem grande efeito sob 

inúmeras reações químicas, e na síntese de MNP’s recebem atenção na tentativa de 

compreender os efeitos do pH na formação destas nanopartículas. Neste estudo, para 

compreender os efeitos da variação do pH na síntese verde de MNP’s usando o 

extrato aquoso da casca do pinhão, diferentes valores foram cuidadosamente 

escolhidos para contemplar em totalidade a escala de pH. Um conjunto de cinco 

valores (pH 2, 5, 7, 9 e 13) foi testado e os resultados são apresentados a seguir 

(Figura 9): 
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Figura 9. Espectro UV-Vis representando o efeito do pH na síntese verde de (a) 
AgNP’s e (b) AuNP’s, testados sob os valores de pH igual a 2, 5, 7, 9 e 13. 
 

Nos espectros UV-Vis nota-se a ausência de bandas de extinção para as 

AuNP’s obtidas em pH demasiadamente ácido ou básico, pH 2 e 13 especificamente, 

revelando estes valores como condições inadequadas para a obtenção das 

nanopartículas. Tratando-se das AgNP’s, a condição de pH igual a 13 favoreceu a 

formação das nanopartículas, contudo, as bandas se mostraram melhor definidas em 

condições de menor basicidade. De acordo com Akthar e colaboradores (2013), um 
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ambiente ácido está propenso a promover a agregação das nanopartículas, enquanto 

que um pH básico contribui para sua nucleação, fomentando a obtenção de 

nanopartículas de menor tamanho. Essa afirmação vai de encontro aos resultados 

encontrados neste trabalho, onde, dentre os valores testados, a condição mais 

adequada para a síntese das nanopartículas está em pH 9. Apesar de haver maior 

intensidade na banda de extinção para as AuNP’s obtidas em pH 5, pH natural da 

solução de Au3+, a banda em pH 9 apresenta-se mais próxima a 520 nm, enquanto as 

demais encontram-se levemente deslocadas no sentido de afastar-se da faixa 

característica de absorção. Tais deslocamentos podem ser explicados em termos de 

variação no tamanho das nanopartículas, que, de acordo com Bertin e Perottoni 

(2020), promovem modificações na banda de absorções, alargando-as ou afastando-

as de suas regiões especificas no espectro, conforme as nanopartículas aumentam 

de tamanho, efeito constatado experimentalmente nas medidas de diâmetro 

hidrodinâmico das AgNP’s e AuNP’s sintetizadas em diferentes pH’s (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Resultados de diâmetro médio de partículas e análise de potencial zeta de 
AgNP’s e AuNP’s obtidas por síntese verde em diferentes pH’s. 

 AgNP’S AuNP’S 

pH Ext.* Diâmetro** Zeta Ext.* Diâmetro** Zeta 

 (nm) (nm) (mV) (nm) (nm) (mV) 

2 - 387,2 ± 73,1 - 25,4 ± 13,6 547 421,5 ± 118,3 - 21,3 ± 7,9 

5 437 267,6 ± 47,9 - 37,6 ± 4,4 540 237,8 ± 38,6 - 34,7 ± 5,4 

7 425 233,4 ± 68,8 - 36,5 ± 3,7 534 241,4 ± 19,0 - 38,4 ± 6,1 

9 417 212,8 ± 44,2 - 43,1 ± 0,5 511 214,4 ± 27,5 - 41,8 ± 1,2 

13 400 226,3 ± 86,0 - 42,7 ± 3,1 510 238,6 ± 65,8 - 39,6 ± 3,7 

*Medidas de extinção máxima extraídas dos espectros UV-Vis da Figura 9. 
** Os índices de polidispersão variaram entre 0,147 e 0,311. 

O mecanismo de formação das AgNP’s e AuNP’s por síntese verde ainda é 

desconhecido, e o que se tem até o momento são proposições na tentativa de elucida-

lo. Para extratos contendo compostos fenólicos como agente redutor, o que se propõe 

é que os grupos hidroxilas sejam os responsáveis por essa redução (BOGIREDDY et 

al., 2018; GOUDARZI et al., 2016). Em pH alcalino, condição experimentalmente 

determinada como mais adequada para a obtenção das nanopartículas, há maior 

concentração dos grupos funcionais hidroxila em solução, que agem como doadores 

de elétrons aos prótons H+ das hidroxilas constituintes dos compostos fenólicos no 

extrato. A desprotonação das hidroxilas em um meio alcalino tende favorecer a 
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conversão dos íons precursores em nanopartículas, uma vez que os átomos de 

oxigênio das hidroxilas desprotonadas têm seus elétrons mais disponíveis para serem 

doados ao processo de redução dos íons precursores na síntese verde (PHANJON e 

AHMED, 2017; PHILIP, 2011). 

As afirmações supramencionadas foram observações experimentais deste 

trabalho. Uma variação no pH do meio reacional promoveu mudanças na extinção das 

nanopartículas ao longo do processo de síntese verde. Observou-se que nas 

condições experimentais em que o pH foi alterado para 9, houve um favorecimento da 

formação de nanopartículas nos primeiros momentos da síntese (Figura 10). 

 

Figura 10. Demonstração do efeito catalítico do pH básico na síntese verde de 
nanopartículas de prata a partir de medidas de extinção em comprimento de onda fixo 
em 400 nm para nanopartículas de prata obtidas em pH 5 e 9 ao longo de 60 minutos 
de síntese. 

 

Da Figura 10 decorre que, em pH 9, os 10 primeiros minutos de síntese são 

marcados por intensas mudanças na intensidade da extinção das nanopartículas, 

representando um gradativo aumento na sua concentração. Esse intervalo de tempo 

antecede a estabilização nas medidas de extinção, indicando que a partir dos 10 

minutos a concentração das nanopartículas não sofreu alteração significativa, 

caminhando, portanto, para o fim da reação. 
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Comparativamente, para as nanopartículas sintetizadas em pH 5, onde não 

houve adição de ácido devido à natureza ácida própria da solução de AgNO3, 

constatou-se que as variações na intensidade da extinção das nanopartículas estão 

presente por todo o tempo de síntese acompanhado, indicando a possibilidade de a 

síntese continuar, inclusive, após os 60 minutos avaliados. 

A partir destas observações é possível concluir que o pH básico atua como um 

catalisador para a síntese verde de MNP’s, contribuindo com a hipótese de que a 

maior concentração de hidroxilas no meio básico promove a desprotonação dos 

compostos fenólicos, facilitando, assim, a redução dos precursores pelo extrato. 

 

3.4.2 Medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

 

 Medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) foram empregadas com o 

propósito de avaliar o tamanho das nanopartículas formadas por síntese verde 

empregando o extrato aquoso da casca do pinhão. Os histogramas dispostos na 

Figura 11 representam o diâmetro médio das AgNP’s (Figura 11.a) e das AuNP’s 

(Figura 11.b) obtidas utilizando o extrato aquoso da casca do pinhão e adotando os 

parâmetros experimentais definidos na seção 3.4.1. O diâmetro hidrodinâmico das 

nanopartículas apresentou distribuição monomodal, com máximos em 240,3 nm para 

as AgNP’s e 243,2 ± 85,9 nm para as AuNP’s, indicando a presença de uma única 

população de partículas em cada uma das amostras das nanopartículas. O valor de 

médio foi de 188,7 ± 131,4 nm para as AgNP’s e 209,0 nm para as AuNP’s. As médias 

fornecem diâmetro médio das nanopartículas presentes em uma população baseada 

nas distribuições de intensidade (MALVERN, 2017). O índice de polidispersão (PdI) 

obtido para as AgNP’s foi de 0,188 e de 0,154 para as AuNP’s. Os baixos valores no 

índice de polidispersão são indicativos da homogeneidade no diâmetro das 

nanopartículas obtidas (MALVERN, 2017). 
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Figura 11. Histograma de medidas de espalhamento dinâmico de luz (DLS) em função 
da frequência de tamanho para (a) AgNP’s e (b) AuNP’s obtidas por síntese verde em 
4,0 mM de AgNO3 e HAuCl4, respectivamente, extrato 100%, proporção 1:1, 
temperatura de 80ºC, por 60 minutos, em pH 9. 
 
 Por definição, nanopartículas correspondem a partículas que possuem pelo 

menos uma de suas dimensões entre a faixa de 1 e 100 nanômetros (TOMA, 2009). 

Todavia, as medidas de DLS demonstram a obtenção de nanopartículas com 

tamanhos superiores aos esperados para MNP’s. A obtenção de nanopartículas com 

diâmetro médio acima de 100 nm é frequente quando se trata da síntese verde. Vários 

estudos relatam sobrevalorização nas medidas de DLS em nanopartículas obtidas por 

síntese verde (ALBERNAZ, 2014; KEIJOK, 2018; MURDOCK et al., 2008; WU et al., 

2014). Esse acréscimo nos valores de diâmetro hidrodinâmico acontece porque as 

análises de DLS consideram em suas medidas o volume das moléculas provenientes 

do extrato. A ligação destas moléculas à superfície da nanopartícula gera um diâmetro 

hidrodinâmico sobrevalorizado. Na literatura é possível encontrar relatos de medidas 

de diâmetro hidrodinâmico dez vezes maior que os valores encontrados por outras 
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técnicas de caracterização. Albernaz (2014), por exemplo, obteve AgNP’s com Z-

average de 189,7 nm quando realizou medidas de diâmetro hidrodinâmico por DLS. 

Para as mesmas nanopartículas, a autora constatou o tamanho médio de 20 nm na 

técnica de microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Para Keijok (2018), a 

diferença foi mais significativa. O autor obteve AuNP’s com 14 nm de diâmetro nas 

medidas por TEM, enquanto nas medidas de DLS o diâmetro hidrodinâmico das 

nanopartículas foi superior a 520 nm. 

 Frente às observações apresentadas, é possível apontar que as medidas de 

diâmetro hidrodinâmico encontrado para as MNP’s neste trabalho são condizentes 

com o diâmetro hidrodinâmicos esperados para medidas de DLS de nanopartículas 

obtidas por síntese verde. No entanto, é necessário tomar como conclusão que 

medidas de DLS não são suficientes para realizar medidas quantitativas do diâmetro 

hidrodinâmico em nanopartículas obtidas por síntese verde. É necessário, portanto, a 

combinação com outras técnicas para mensurar com exatidão o diâmetro 

hidrodinâmico de uma nanopartícula. Contudo, a realização de medidas de diâmetro 

hidrodinâmico pode servir como forma de comprovar a aderência das moléculas do 

extrato sobre a superfície da nanopartícula. A diferença entre o diâmetro obtido por 

DLS e o valor esperado para MNP’s leva à confirmação do recobrimento das 

nanopartículas pelo extrato. 

 Ademais, é válido mais uma vez enfatizar que estimativas do tamanho das 

nanopartículas podem ser feitas a partir da coloração de suas dispersões. É consenso 

na literatura que a cor das dispersões de MNP’s, especialmente ouro e prata, está 

diretamente associada ao tamanho das nanopartículas dispersas (LEE et al., 2015; 

SUBARA e JASWIR, 2018; ZHANG et al., 2011). Partículas de prata em dimensão 

nanométrica apresentam coloração amarelo dourado em solução. Para AuNP’s, as 

distinções entre as cores da solução são mais atenuadas, podendo assumir diferentes 

cores de acordo com o tamanho de suas partículas. Soluções aquosas de AuNP’s 

com diâmetro variando entre 2 e 10 nm, apresentam intensa coloração vermelha 

(TOMA et al., 2005). Á medida que crescem, as nanopartículas em solução tendem a 

assumir novas colorações. Em dimensões próximas de 40 nm as mesmas 

nanopartículas exibem coloração violeta, podendo se intensificar e apresentar cor azul 

quando formar agregados (DANIEL e ASTRUC, 2004; NOTARIANNI et al., 2014; 

SUBARA e JASWIR, 2018). O que se quer apontar, no entanto, é que apesar das 
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medidas de DLS realizadas nesta pesquisa se mostrarem sobrevalorizadas, obteve-

se soluções de AgNP’s com intensa coloração amarela, enquanto as AuNP’s 

apresentaram coloração vermelha ou violeta, como exposto na Figura 2, mostrada no 

início da seção 3.4. Essa informação, por si só, dá argumentos suficientes para 

discordar dos valores obtidos nas medidas de DLS e propor que neste trabalho as 

nanopartículas sintetizadas tiveram diâmetro inferior ao valor determinado por essas 

medidas, expressando valor entre 1 e 100 nm, como esperado para uma 

nanopartícula. 

 

3.4.3 Análise de potencial zeta e a estabilidade das nanopartículas 

 

Visando avaliar a estabilidade das nanopartículas utilizando o extrato aquoso 

da casca do pinhão, medidas de potencial zeta foram coletadas para as AgNP’s e 

AuNP’s, e são apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12. Resultados de medidas de potencial zeta para (a) AgNP’s e (b) AuNP’s 
obtidas por síntese verde em 4,0 mM de AgNO3 e HAuCl4, respectivamente, extrato 
100%, proporção 1:1, temperatura de 80ºC, por 60 minutos, em pH 9. 
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As nanopartículas sintetizadas nas condições experimentais determinadas na 

seção 3.4.1 apresentaram potencial zeta superior a ±30, valor mínimo para que uma 

partícula seja considerada estável (TAN et al., 2010). Especificamente, esses valores 

foram de -30,0 ± 5,4 mV para as AgNP’s e de -31,8 ± 5,3 mV para as AuNP’s, como 

evidenciado na Figura 12, permitindo apontar que as nanopartículas sintetizadas 

possuem baixa tendência a agregação, apresentando, portanto, potencial zeta 

característico de nanopartículas estáveis (TAN et al., 2010). 

Com o objetivo de compreender como as AgNP’s e AuNP’s se comportam após 

o interrompimento da síntese, complementarmente aos resultados das análises de 

potencial zeta, as bandas de extinção destas nanopartículas foram acompanhadas 

em intervalos semanais contabilizados após o período de síntese. Uma medida de 

extinção das nanopartículas foi imediatamente coletada, constituindo uma amostra 

controle que foi acompanhada por um período de 6 semanas de armazenamento. As 

amostras foram armazenadas em temperatura ambiente e ao abrigo de luz. As bandas 

de extinção resultantes deste acompanhamento são mostradas na Figura 13. 

 

Figura 13. Bandas de extinção para (a) AgNP’s e (b) AuNP’s obtidas por síntese verde 
acompanhadas semanalmente pelo período de 6 semanas. 
 
 A Figura 13 expõe um aumento na intensidade das bandas de extinção em 

relação à amostra controle no decorrer da primeira semana de armazenamento das 

nanopartículas. Essa constatação reforça a hipótese de que o processo de formação 

das nanopartículas por síntese verde é lento, demonstrando que o extrato vegetal se 



65 
 

 
 

mantém atuante mesmo após o interrompimento programado da síntese, resultando 

na formação de novas nanopartículas após este período. Nas semanas consecutivas, 

os espectros demonstram uma progressiva diminuição na intensidade das bandas de 

extinção ao longo das 5 semanas. O decréscimo gradativo na intensidade da extinção 

era um resultado esperado. De acordo com Ledwith, Whelan e Kelly (2007), é 

inevitável que ao passar do tempo as biomoléculas que revestem as nanopartículas 

percam gradativamente a sua atividade, gerando, portanto, uma descamação destas 

nanopartículas. Uma consequência é aumento gradual na sua carga superficial, que 

facilita a aproximação entre as nanopartículas, elevando assim o seu tamanho, 

conforme demonstram as análises de potencial zeta e medidas de diâmetro para as 

AgNP’s e AuNP’s, expressas na Tabela 6. 

Tabela 6. Resultados de diâmetro médio de partículas e análise de potencial zeta de 
AgNP’s e AuNP’s armazenas por 6 semanas após o período de síntese. 

 AgNP’S AuNP’S 

Tempo Diâmetro* Zeta Diâmetro* Zeta 

(Semana) (nm) (mV) (nm) (mV) 

Controle 188,7 ± 3,4 - 30,0 ± 0,7 209,0 ± 4,1  - 31,8 ± 1,2 

1 186,9 ± 6,2 - 31,7 ± 2,1 211,3 ± 3,4 - 32,1 ± 1,7 

2 191,3 ± 5,1 - 30,8 ± 1,8 210,9 ± 2,7 - 32,0 ± 1,3 

3 190,6 ± 6,3 - 28,6 ± 1,3 212,5 ± 6,8 - 31,5 ± 0,9 

4 194,5 ± 6,4 - 29,1 ± 0,9 213,1 ± 6,0 - 30,2 ± 1,8 

5 201,6 ± 8,1 - 27,6 ± 2,0 217,0 ± 5,7 - 28,4 ± 1,2 

6 207,2 ± 7,6 - 27,4 ± 1,8 218,6 ± 4,6 -28,1 ± 2,1 

*Os índices de polidispersão variaram entre 0,207 e 0,216. 

A avaliação da estabilidade das AgNP’s e AuNP’s por medidas de potencial 

zeta no intervalo de tempo acompanhamento, contribui com a afirmativa de que as 

moléculas responsáveis pela estabilização das nanopartículas perdem sua 

capacidade de atuar como estabilizante conforme o tempo progride, como previsto 

por Ledwith, Whelan e Kelly (2007). Nota-se, no entanto, que as modificações 

ocorridas na superfície das nanopartículas são insignificantes dentro do intervalo de 

tempo acompanhado. Especialmente nas 4 primeiras semanas após a síntese, não 

foram observadas mudanças severas nas medidas de potencial zeta das AgNP’s e 

AuNP’s, refletindo numa estabilidade que permite que os diâmetros médios das 

nanopartículas não sofressem grandes alterações neste período. 
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É valido acrescentar que no decorrer das 6 semanas avaliadas não foram 

observados deslocamentos das bandas de extinção em relação ao comprimento de 

onda de absorção máxima. As bandas de extinção de ambas as nanopartículas se 

mantiveram fixas em comprimento de onda de 431 nm para AgNP’s e de 537 para as 

AuNP’s. A aglomeração das nanopartículas e, até mesmo formação de precipitados 

devido à a aglomeração, distanciaria as bandas de absorção das regiões de 

comprimento de ondas características destas nanopartículas. Assim, o que se pode 

apontar é que as características morfológicas e estruturais das nanopartículas de 

maneira geral foram mantidas no intervalo de tempo e condições de armazenamento 

acompanhado, revelando, portanto, a elevada estabilidade das MNP’s obtidas por 

síntese verde. 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados indicaram a viabilidade da proposta inicial, a obtenção de AgNP’s 

e AuNP’S por síntese verde utilizando o extrato aquoso da casca do pinhão como um 

agente redutor e estabilizante. A intensa coloração amarela das AgNP’s e a 

característica cor vermelho ou violeta das AuNP’s foram os primeiros indícios da 

obtenção das nanopartículas de interesse. Análises por espectrofotometria UV-Vis 

corroboraram a hipótese. O aparecimento de bandas de extinção em regiões de 

comprimento de onda característicos, especificamente 400 para as AgNP’s e 520 nm 

para as AuNP’s, confirmaram a formação das nanopartículas.  

Um estudo exploratório envolvendo seis variáveis experimentais foi realizado 

para compreender as influências destes sobre a obtenção das AgNP’s e AuNP’s. Por 

medidas de espectrofotometria UV-Vis, constatou-se que a formação destas 

nanopartículas é favorecida à medida que a concentração da solução precursora 

aumenta, respeitando uma concentração limiar de 4 mM onde o inverso ocorre. Para 

a concentração do extrato vegetal não foi identificada limitação, mostrando a partir 

deste estudo que a concentração de 100% foi bastante adequada na metodologia 

adotada. Isoladamente, estes dois parâmetros constituíram uma terceira variável. 

Identificou-se que, na presença de um leve excesso de extrato vegetal, a formação 

das nanopartículas é favorecida pelo esgotamento dos íons precursores e 

recobrimento das nanopartículas pelo extrato. Tomando a temperatura de síntese, 
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conclui ser possível obter nanopartículas em temperaturas baixas, contudo exige-se 

um tempo de síntese muito maior se comparado com as sínteses realizadas com 

aquecimento na temperatura de 80ºC, onde as melhores condições experimentais 

foram encontradas. Com relação ao tempo de síntese, a conclusão que se chega é 

que a síntese verde tem sua cinética relativamente lenta, formando nanopartículas em 

até mesmo após 60 minutos do início da síntese. Apesar disso, variações no pH de 

síntese mostraram que a síntese é catalisada em condições básicas. Em pH 9, 

conforme adotado no estudo, houve um favorecimento da síntese nos primeiros 

minutos de reação, mostrando que ambientes básicos catalisam a reação e, portanto, 

se mostram bastante adequados na obtenção das AgNP’s e AuNP’s. 

 A participação do extrato da casca do pinhão como agente estabilizante das 

nanopartículas tornou-se evidente nas medidas de DLS. Valores de diâmetro 

hidrodinâmico sobrevalorizado, especificamente 188,7 ± 131,4 nm para as AgNP’s e 

209,0 ± 85,9 nm para as AuNP’s, deduzem o recobrimento das nanopartículas pelas 

moléculas presentes no extrato vegetal. Medidas de potencial zeta confirmaram essa 

hipótese. As elevadas cargas superficiais negativas das nanopartículas, 

especificamente -30,0 ± 5,4 mV para as AgNP’s e -31,8 ± 5,3 mV para as AuNP’s, 

mantiveram-nas estáveis pelo período de 6 semanas, impedindo a agregação das 

nanopartículas em solução aquosa. 

Em vias de fechamento, os resultados desta pesquisa expõem o potencial da 

utilização da casca do pinhão na obtenção de um extrato vegetal com propriedades 

para atuar como agente redutor e estabilizante na síntese verde de MNP’s. Os 

compostos fenólicos extraídos da casca do pinhão cozido apresentaram-se 

suficientemente capazes de promover a redução dos íons Ag+ e Au3+ provenientes de 

suas respectivas soluções precursoras. Não obstante, as mesmas moléculas 

recobriram as nanopartículas formadas, conferindo estabilidade às AgNP’s e AuNP’s 

sintetizadas. A metodologia apresentou boa reprodutibilidade e se mostrou bastante 

acessível, apresentando o extrato vegetal da casca do pinhão como uma alternativa 

mais segura e barata em substituição aos reagentes tradicionalmente usados na 

síntese de MNP’s. 
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CAPÍTULO 4 

 

QUÃO VERDE É A SÍNTESE VERDE DE 

NANOPARTÍCULAS METÁLICAS? 

 

 

 

 Esta pesquisa resultou da necessária introdução da temática Nanotecnologia e 

Nanociências (N&N) no contexto educacional. Desta necessidade de práticas 

educativas no âmbito da N&N emerge a potencialidade do desenvolvimento de 

metodologias de ensino que dialoguem com as premissas do desenvolvimento 

sustentável, e, tratando-se da disciplina de química, com os princípios da Química 

Verde (QV). O desenvolvimento sustentável constitui uma das eventuais 

preocupações no âmbito da N&N, de forma a arranjar alternativas não prejudiciais ao 

meio ambiente e a saúde humana. Foi nesse contexto que surgiu a síntese verde de 

nanopartículas metálicas (MNP’s), uma alternativa que ao dialogar com os princípios 

da QV, se descreve como uma possibilidade de obtenção de MNP’s de forma segura, 

acessível e ambientalmente mais amigável. 

Esse capítulo faz, portanto, uma incursão histórica do surgimento do 

movimento QV e acompanha seu crescimento até os entendimentos mais atuais, que 

possibilitam a realização de uma avaliação da síntese verde de MNP’s à luz das 

métricas holísticas da QV. 

 

4.1 O MOVIMENTO QUÍMICA VERDE 

 

 Uma forte preocupação com as questões ambientais aflorou entre as décadas 

de oitenta e noventa. Nesta época reconheceu-se que a produção exacerbada pelas 
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indústrias e consumo desenfreado pela sociedade como um todo, produzia 

exageradamente poluentes e grandes quantidades de resíduos advindos de suas 

atividades, exercendo efeitos deletérios ao meio ambiente e à saúde humana. 

 Esse pensamento contribui para o surgimento e realização de grandes 

conferências para debater sobre o meio ambiente. Destaca-se a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente 

denominada como ECO-92, que serviu como largada para que a conscientização 

ambiental e ecológica definitivamente tomasse forma nos cinco continentes, a partir 

de um novo modelo de desenvolvimento econômico alinhado à proteção da 

biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais. O evento se constitui como 

um marco para o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 Se tratando da indústria química especificamente, as transformações 

originadas por estes movimentos centram-se nos métodos e processos industriais, no 

uso dos combustíveis não renováveis, e no uso e manipulação dos produtos de 

consumo e embalagens, incluindo os resíduos industriais e o uso de pesticidas pela 

agricultura. Contudo, ao reconhecer a importância da indústria química, e que sendo 

suas atividades indispensáveis para o desenvolvimento social, advém novas formas 

de pensar sobra a indústria química, que orientavam para que os fortes efeitos nocivos 

que produzia fossem atenuados ou, até mesmo, eliminados (ANASTAS e WARNER, 

1998; LANCASTER, 2002). Foi assim que no início da década de noventa surgiram 

os primeiros indícios de uma mudança na forma de praticar a atividade química na 

indústria, que mais tarde se caracterizaria como movimento Química Verde. 

 A Agência de Proteção Ambiental (EPA, do inglês Environmental Protection 

Agency), dos Estados Unidos, em 1991, lança o programa “Rotas Sintéticas 

Alternativas para a Prevenção da Poluição”, uma linha de incentivo financeiro para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa que tratassem da prevenção à poluição em 

suas rotas sintéticas. Dois anos depois, em 1993, o programa passou a incluir outros 

tópicos em seu escopo, como solventes verdes e produtos químicos mais seguros, 

nesta expansão o programa ganhou a denominação Química Verde (ANASTAS e 

KIRCHHOFF, 2002). 

 A partir desta nova denominação, outros programas e entidades foram criadas 

para incentivar o desenvolvimento de práticas mais verde, principalmente no que diz 

respeito a rotas de síntese, catálises e processos mais seguros. A título de exemplo, 
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a American Chemical Society (ACS) criou, em 2001, o Green Chemistry Institute, com 

o objetivo de reunir a comunidade química para pensar de maneira inovadora sobre 

os valores e benefícios da química e engenharia verde. Na International Union of Pure 

and Applied Chemistry (IUPAC) o envolvimento se deu com a organização de sua 

Primeira Conferência Internacional sobre Perspectivas Desafiadoras da Química 

Verde, em 1997. Em 2000, a IUPAC aprovou a criação do Subcomitê Intedivisional de 

Química Verde, que premia pesquisadores, edita obras e promove eventos 

internacionais, desde então (LENARDÃO et al., 2003; TUNDO e ARICÓ, 2007). 

Diante do exposto, é oportuno dizer que foram muitos os movimentos, 

programas e atividades que impulsionaram o surgimento da QV na década de 

noventa. Machado (2011), ao discorrer sobre a gênese da QV, concorda que esta não 

surgiu de maneira repentina, apontando que inúmeros movimentos anteriores 

contribuíram para que a QV se constituísse como um campo de atuação que se 

posiciona contrariamente às práticas predatórias, perigosas e nocivas da indústria 

química. O autor afirma que as pressões das crises ambientais associadas à indústria 

química exigiram mudanças para colocar em prática uma nova forma de atuação 

química, que passaram a minimizar seus eventuais danos ambientais e à saúde 

humana, ao invés de remediá-los (MACHADO, 2011). 

A designação do termo Química Verde, pela EPA, somado ao número 

crescente de países que se empenharam em implantar políticas de incentivo ao 

desenvolvimento sustentável, levam a crer que a crise ambiental aflorada entre os 

anos oitenta e noventa serviram como estopim para o surgimento da QV, 

formalizando-se na definição atual, apresentada primeiramente por Paul T. Anastas e 

John C. Werner, em 1998. Os autores definem a QV como o desenho, o 

desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou 

eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio 

ambiente (ANASTAS e WERNER, 1998, tradução nossa). 

Mesmo com as limitações designadas por sua definição, é um equívoco 

frequente associar a QV como um sinônimo ao termo química ambiental. Convém, 

portanto, estabelecer tais distinções e é válida uma análise dos objetivos de cada uma. 

Embora seja fácil apresentar uma definição genérica da QV, a sua aplicação é, no 

entanto, frequentemente problemática. Em face de sua complexidade, é consenso 

designar-se à QV como uma filosofia sobre as formas de praticar atividades químicas. 
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A QV é frequentemente resumida como uma forma de minimizar o uso e a geração 

de substâncias perigosas, de modo que, a priori, seus efeitos deletérios ao meio 

ambiente e à saúde humana sejam evitados. A química ambiental, em comparação, 

concentra suas abordagens nos efeitos das substâncias químicas sobre o meio 

ambiente, elaborando estratégias e desenvolvendo ações de remediação posteriores. 

Em síntese, acordando com a definição proposta por Prado (2003), a preocupação da 

QV está no desenvolvimento de tecnologias e processos incapazes de causar 

poluição e, ao invés da remediação, busca a prevenção por meio de um controle na 

fonte dos problemas. Nas palavras de Lenardão e colaboradores (2003), o conceito 

de QV reconhece que os processos químicos geram problemas, mas que os mesmos 

podem ser substituídos por alternativas menos poluentes e, até mesmo, não-

poluentes. Uma forma minuciosa de compreender as ações da QV para o 

desenvolvimento de atividades químicas mais limpas e seguras é apoiando-se nos 

doze princípios que a norteiam. 

 

4.1.1 Os doze princípios da Química Verde 

 

 Lenardão e colaboradores (2003, p. 124) elencam três grandes categorias nas 

quais as atividades da QV se distribuem, sendo: 

I. O uso de fontes renováveis ou recicladas de matéria-prima; 

II. O aumento da eficiência energética, ou a utilização de menor 

quantidade de energia para produzir a mesma ou maior 

quantidade do produto; 

III. Minimização do uso de substâncias persistentes, 

bioacumulativas e tóxicas. 

Adicionalmente, há uma divisão mais especifica dos objetivos da QV. Paul 

Anastas e John Warner (1998, p. 30, tradução nossa), propuseram 12 princípios que 

devem ser seguidos quando se busca desenvolver procedimentos químicos mais 

verdes, seja nas indústrias, instituições de ensino ou linhas de pesquisas laboratoriais 

em química, e que se enunciam em seguida: 

1. Prevenção: é melhor evitar a formação de um determinado 
subproduto do que tratá-lo posteriormente; 
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2. Economia de átomos: desenvolver métodos que minimizem a 
incorporação de átomos no produto final; 
3. Síntese de produtos com menor toxicidade: sempre que 
possível, substituir os reagentes mais tóxicos e perigosos por outros 
de menor toxicidade nas reações; 
4. Desenvolvimento de produtos seguros: os produtos químicos 
devem ser desenvolvidos para exercerem a função desejada, porém 
com baixa toxicidade; 
5. Diminuição de solventes e auxiliares: evitar o uso dessas 
substâncias, ou usar formulações inócuas; 
6. Eficiência energética: os processos deverão ser conduzidos, 
sempre que possível, à temperatura e pressão ambientes, diminuindo 
a energia gasta nesse processo, devido aos impactos ambientais e 
econômicos; 
7. Uso de fontes renováveis de matéria-prima: utilização de 
matéria-prima renovável, sempre que possível; 
8. Evitar formação de derivados: evitar a derivatização 
desnecessária, pois, assim, evita-se o acréscimo de novos reagentes 
e a geração de mais resíduos; 
9. Catálise: utilização de reagentes catalíticos para aumentar a 
velocidade e o rendimento dos processos químicos; 
10. Desenvolvimento de compostos para a degradação: os 
produtos químicos devem ser desenvolvidos de modo a se 
degradarem ao final de sua função, não persistindo no ambiente; 
11. Análise em tempo real para a prevenção da poluição: 
desenvolvimento de tecnologias que possibilitem monitoramento em 
tempo real dos processos, de modo a controlar a formação de 
compostos tóxicos; 
12. Química segura para a prevenção de acidentes: as substâncias 
utilizadas nos processos químicos devem ser escolhidas para 
minimizar acidentes em potencial. 

 

 No contexto específico dos profissionais da química que desenvolvem novos 

processos de sínteses, um novo conjunto de 12 princípios para a QV foi proposto. 

Intitulados como os segundos doze princípios da QV, enumeram-se a partir do número 

13, conforme elencado no trabalho de Winterton (2001).5  

 

 

 

 

 
5 Os segundos 12 princípios da QV se aplicam notadamente ao desenvolvimento de novas substâncias 
e, portanto, não se aplicaram efetivamente nas propostas deste trabalho, não sendo por isso listados 
neste capítulo. Este conjunto de princípios pode ser encontrados nos trabalhos de autores como 
Winterton (2001) e Machado (2012). 
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4.2 ESCLARECENDO ALGUNS TERMOS QUANDO SE FALA DE QUÍMICA VERDE 

 

 Ainda que os objetivos da QV estejam consolidados entre os autodenominados 

químicos verdes, é fundamental, na concepção de Machado (2007), compreender até 

que ponto um determinado procedimento experimental descrito como verde é, de fato, 

verde. Sob essa perspectiva, Machado (2007) idealiza o conceito de verdura química. 

 

4.2.1 Verdura Química 

 

 O conceito de verdura química foi proposto inicialmente pelo Professor Adélio 

A. S. C. Machado, da Universidade do Porto, e pode ser entendido como o grau de 

cumprimento dos princípios da QV por um procedimento experimental (MACHADO, 

2007). Nesta compreensão, quanto maior a verdura química de um procedimento, 

mais adequado aos princípios da QV este se encontra, sinalizando, portanto, para os 

riscos ambientais e à saúde humana reduzidos envolvidos no procedimento.  

 

4.2.2 Falsa Química Verde 

 

 De maneira contraria, um segundo conceito importante de ser definido advêm 

dos exemplos comentados por Machado (2008). O autor expõe casos onde o 

seguimento isolado de alguns dos princípios da QV resultou num notório acréscimo 

na verdura química dos procedimentos analisados, mas apenas de forma aparente, 

uma vez que as soluções adotadas para resolver determinados problemas incidiram 

inadvertidamente por criar outros, incorrendo no que Machado (2008) denominou por 

falsa química verde, ou falsa verdura química. Nesta análise, Machado (2008) expõe 

que atividades químicas executadas como verdes, são, em muitos casos, atividades 

que envolvem melhorias em certos aspectos da química, como no aumento da 

segurança e/ou diminuição dos problemas ambientais, por exemplo.  Em uma análise 

mais minuciosa, no entanto, o mesmo procedimento ignora outros aspectos 

importantes, mantendo-os ou, até mesmo, piorando-os. Incorre daí a formação de 

produtos secundários, ou aumento nos gastos energéticos, por exemplo. Nestas 

situações, as boas intenções iniciais são frustradas pelos efeitos colaterais 

esquecidos ou imprevistos (MACHADO, 2014). Desta forma, o autor alerta em seus 
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trabalhos que a inserção dos princípios da QV às práticas laboratoriais não pode ser 

encarada superficialmente ou com simplificações (MACHADO, 2008; 2014), 

defendendo que a incorporação destes princípios seja realizada de forma sistêmica, 

para que se possa avaliar e discutir sobre a verdura inerente ao procedimento 

experimental e as possibilidades de sua melhora. 

 A partir destas constatações, ferramentas para análises criteriosas da verdura 

química foram discutidas nos trabalhos de Machado (2014) e seus colaboradores 

(RIBEIRO e MACHADO, 2012; RIBEIRO et al., 2010), que propuseram maneiras para 

avaliar a presença dos 12 princípios da QV nos procedimentos experimentais, 

denominadas por Métricas da QV. 

 

4.3 MÉTRICAS (HOLÍSTICAS) DA QUÍMICA VERDE 

 

 Dos casos de falsa verdura química, ou falsa QV, incorre a necessidade de 

intervir para sua superação. Desta maneira, foram propostas ferramentas para avaliar 

como se cumprem os 12 princípios da QV em procedimentos experimentais, 

denominadas pelos químicos verdes como Métricas da QV, procedendo uma análise 

criteriosa de experimentos e processos químicos pautados pela QV (SHELDON, 2017; 

2018; MACHADO, 2014). Contudo, a natureza complexa da QV, assim como da 

própria química, torna a verdura química um conceito abstrato e de difícil avaliação, 

principalmente devido à complexidade intrínseca das relações estabelecidas entre o 

ambiente, a biosfera, a sociedade e a química envolvida (RIBEIRO e MACHADO, 

2012). Logo, da mesma forma como os parâmetros de avaliação são numerosos, o 

número de métricas propostas também é elevado.6 

Historicamente as primeiras propostas para quantificar a verdura química foram 

fundamentadas na massa das substâncias envolvidas, como o fator E e a economia 

atômica, introduzidas no início dos anos 90 (SHELDON, 2000; 2017; 2018). Em suma, 

as métricas de massa objetivaram avaliar o cumprimento dos princípios 1 e 2 da QV, 

que respectivamente propõem a prevenção da formação de resíduos e substâncias 

perigosas e a economia atômica. As métricas de massa fornecem indícios úteis acerca 

 
6 Não é nosso objetivo nesse trabalho apresentar uma extensa discussão sobre as métricas da QV, 
portanto iremos limitar nossas descrições às métricas holísticas da QV, em especial a estrela verde 
matriz verde, objetos de estudo nas avaliações realizadas. Informações sobre outras métricas da QV 
podem ser encontrados no livro “Introdução às Métricas da Química Verde: Uma visão sistêmica”, de 
Adélio Machado, publicado em 2014 (referência ao fim deste capítulo). 
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da verdura química, porém, apresentam um alcance limitado ao restringir-se apenas 

a eficiência atômica, o que acaba por fornecer uma avaliação que desconsidera os 

riscos para saúde e ao meio ambiente, além de fornecer resultados contraditórios em 

determinadas situações, como alertam os trabalhos Ribeiro, Costa e Machado (2010) 

e Ribeiro e Machado (2012b). Dessa forma, Machado (2014) conclui que estas 

métricas são reducionistas pois dirigem-se a um componente particular do sistema em 

avaliação, podendo adjetivar processos como verde, quando, na verdade, não o são. 

Foi nessa conjectura que Adélio Machado e seus colaboradores propuseram 

as métricas holísticas da QV, onde a inserção do termo holístico é resultado de uma 

nova forma de avaliação da verdura química. Nas propostas dos autores, a superação 

dos casos de falsa QV poderiam ser desvelados em avaliações que cobrissem todos 

os princípios da QV aplicáveis na situação de estudo (RIBEIRO, COSTA e 

MACHADO, 2010; RIBEIRO e MACHADO, 2012). Assim, as métricas holísticas da QV 

são ferramentas gráficas de avaliação da verdura química pautada no cumprimento 

dos 12 princípios da QV, e, portanto, assumem o compromisso de fornecer uma 

dimensão global da verdura química que incorpora os riscos associados à saúde 

humana e ao meio ambiente. 

 Considerando que o uso do termo verde como um adjetivo para qualificar a 

síntese verde é consensual entre os autores (KANCHI, 2018), mesmo não apoiando-

se nas avaliações propostas por Machado (2014), incorre que a verdura química deste 

procedimento pode estar muito distante do esperado. Sendo assim, surgiu como uma 

inquietação o questionamento “Quão verde é a síntese verde de nanopartículas 

metálicas?”, que nomeia este capítulo. 

 

4.4 FALANDO SOBRE A VERDURA QUÍMICA DA SÍNTESE VERDE DE MNP’S 

 

 Com base no procedimento experimental definido para a síntese verde no 

Capítulo 3, a síntese verde de AgNP’s e AuNP’s foi avaliada à luz das métricas da QV, 

especificamente através das métricas holísticas Estrela Verde (EV) e Matriz Verde 

(MV). Adicionalmente foram construídas as EV para as tradicionais metodologias de 

síntese de AgNP’s e AuNP’s, descritas por Melo Jr. (2012), servindo de comparação 

com a EV para a síntese verde de MNP’s abordada neste trabalho, que se apresentam 

nas subseções que seguem. 
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4.4.1 Estrela Verde 

 

A métrica holística Estrela Verde (EV), ferramenta criada para aferir a verdura 

química de uma atividade experimental, consiste na construção de uma estrela com 

tantas pontas quantos os princípios da QV em análise, mostrando o quanto a síntese 

em avaliação obedece a estes princípios. O aspecto visual proporciona uma análise 

gráfica simplificada da verdura química dos procedimentos realizados. À medida que 

as pontas da estrela são preenchidas, mais obediente ao princípio o procedimento se 

encontra (MACHADO, 2014). Quantitativamente, a estrela verde pode ser empregada 

para avaliar a verdura química da síntese proposta através do Índice de 

Preenchimento da Estrela (IPE), um significado numérico obtido na construção da 

métrica que pode ser utilizado como instrumento de comparação entre a verdura 

química da síntese realizada e demais métodos de obtenção de MNP’s disponíveis na 

literatura, fornecendo, portanto, uma dimensão da verdura química da metodologia de 

síntese desenvolvida a partir desta pesquisa. 

 

4.4.1.1 Critérios para a construção da Estrela Verde 

 

 A construção da métrica holística EV para um procedimento experimental 

começa por inventariar os reagentes utilizados e os produtos e coprodutos obtidos, 

incluindo solventes, catalisadores, agentes de purificação e/ou secagem, e 

eventualmente acrescentam-se os resíduos formados, se houverem. Depois de 

inventariadas, para cada uma destas substâncias, extraem-se das Fichas de 

Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) informações acerca dos 

riscos para a saúde humana, riscos físicos e riscos ao meio ambiente, que incluem 

dados sobre inflamabilidade, reatividade, degradabilidade e renovabilidade dos 

reagentes e matérias primas envolvidas no procedimento experimental cujas métricas 

estão sendo construídas. Essas informações são apresentadas nas FISPQ’s através 

de códigos estabelecidos de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS, 

do inglês globally harmonised system), que define critérios para a classificação e 

rotulagem de produtos químicos. Para as informações de interesse na construção da 

métricas da QV, os códigos são expressos pela consoante H, originada pela palavra 

na língua inglesa hazard, seguida pelo dígito 2 no caso de perigos físicos, 3 para os 
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riscos à saúde humana, e 4 no caso de riscos ao meio ambiente. Em seguida são 

apresentados dois novos dígitos que correspondem a especificidade do perigo em 

questão, associada a uma frase de perigo que reforça para as precauções exigidas. 

  Com base nos códigos elencados a partir das FISPQ’s para as substâncias 

inventariadas, foram estabelecidas comparações entre os códigos e os critérios para 

classificação de substâncias perigosas de acordo com o sistema GHS. Nesta etapa 

foi utilizada a ferramenta gráfica7 para a avaliação da verdura química por meio da 

construção da EV, de autoria do Prof. Adélio A.S.C. Machado (2014). Com base nos 

critérios para classificação de substâncias perigosas do sistema GHS, são atribuídas 

pontuações a cada um dos princípios da QV envolvidos no procedimento experimental 

em avaliação. As pontuações variam de 1 a 3, mínimo e máximo, respectivamente, e 

indicam o cumprimento de cada um dos princípios da QV, sendo: (1) o princípio é 

pouco ou nada cumprido; (2) cumprimento parcial do princípio; e (3) o princípio é 

totalmente obedecido. Na ausência de informações, atribui-se a pontuação mínima, 

seguindo a precaução de assumir a situação mais desfavorável ou de maior risco 

(RIBEIRO et al., 2010; MACHADO, 2014). Para as avaliações realizadas nesta 

pesquisa foram construídas EV de 10 pontas,8 que correspondem aos 10 princípios 

da QV envolvidos. A EV de 10 pontas é indicada para procedimentos experimentais 

que envolvem síntese, e não incluem os princípios 4 e 11 por não envolver a síntese 

de novos produtos e pela impossibilidade de uma análise em tempo real da prevenção 

à poluição, respectivamente (Machado, 2014). Atribuindo a pontuação a cada um dos 

princípios analisados, a ferramenta gráfica para a construção da EV preenche 

automaticamente um gráfico do tipo radar com número de pontas igual ao número de 

princípios avaliados, que se denomina por Estrela Verde. 

 Levando em consideração o estudo fundamental sobre a síntese verde de 

MNP’s apresentado no capítulo anterior desta dissertação, e seguindo o protocolo 

descrito nesta subseção, as EV para a síntese verde de AgNP’s e AuNP’s foram 

construídas, e são apresentadas na subseção que segue: 

 
7 A ferramenta gráfica para a construção da EV consiste em um arquivo no formato Excel, onde são 
encontradas tabelas de comparação entre o inventário das substâncias envolvidas no procedimento 
experimental e o grau de perigo definido pelo sistema GHS. O arquivo para a construção é 
disponibilizado gratuitamente no site do grupo Pedagogia da Química Verde, de autoria do Prof. Adélio 
A.S.C. Machado e seus colaboradores, no link: http://pedagogiadaquimicaverde.fc.up.pt/ 
8 Uma segunda opção de avaliação da verdura química é a construção da EV de 6 pontas, que exclui 
6 dos 12 princípios da QV, e, portanto, é mais indicada para procedimentos experimentais que não 
envolvem síntese. 

http://pedagogiadaquimicaverde.fc.up.pt/
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4.4.1.2 Estrela Verde para a síntese (verde) de nanopartículas metálicas 

 

 Partindo nos procedimentos experimentais para a síntese de MNP’s descritas 

no Capítulo 3 desta dissertação, e fundamentos nos critérios supramencionados, 

foram construídas as métricas holísticas EV para avaliação da verdura química para 

a síntese verde de AgNP’s e AuNP’s. Pela similaridade no cumprimento dos princípios 

para ambas as nanopartículas citadas, as EV’s foram condensadas na Figura 1, que 

expõe o cumprimento dos princípios da QV no processo de síntese verde de MNP’s. 

 

Figura 1. Estrela verde para a síntese verde de nanopartículas de ouro e prata 
utilizando extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante, 
seguindo procedimento experimental descrito no Capítulo 3. 
Fonte: Autor. 
 
 Da análise da verdura química intermediada pela construção da EV para a 

síntese de MNP’s decorre como potencialidade desta metodologia a não formação de 

resíduos durante o processo de formação das nanopartículas. As abordagens de 

síntese verde envolvem um procedimento one-pot, não envolvendo procedimentos de 

isolamento ou purificação das substâncias sintetizadas, por exemplo, que resultam 

beneficamente em um bom cumprimento do princípio P1 da QV, que trata da 

prevenção da formação de resíduos. Adicionalmente, a formação das nanopartículas 

em uma única etapa reduz derivatizações que não contribuem na formação do produto 

0

1

2

3
P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12



79 
 

 
 

principal, demonstrada na EV por um cumprimento total ao oitavo princípio (P8) da 

QV. Desta forma, avaliando a verdura química da síntese verde através da EV, foi 

possível verificar graficamente que o procedimento obedeceu em totalidade os 

princípios P1 e P8 da QV, que juntos agregam significativamente para o aumento da 

verdura química do processo de formação de MNP’s. 

 Da mesma maneira, a análise gráfica da EV para a síntese verde de MNP’s 

demonstra o parcial atendimento aos princípios P2, P6, P7 e P10, da Figura 1, 

mostrando aspectos positivos e negativos da verdura química do procedimento 

avaliado. Tratando isoladamente cada um destes princípios torna-se perceptível os 

motivos que justificam o parcial atendimento aos princípios da QV mencionados, como 

para o princípio P2, justificado pelo leve excesso de extrato vegetal utilizado durante 

a síntese. A parcialidade no cumprimento do princípio P6 advém da necessidade de 

aquecimento para que as MNP’s sejam formadas, distanciando o procedimento 

analisado da busca pela eficiência energética. Afortunadamente, o processo de 

síntese verde dispensa aplicação de pressões diferentes da pressão atmosférica, 

assim como resfriamento ou aquecimento menor ou maior que 0 e 100ºC, 

respectivamente. Nestas situações, a eficiência energética do processo diminui, 

contribuindo para uma diminuição da verdura química da síntese verde. No processo 

de síntese verde, o contrário acontece. A realização da síntese das MNP’s sob 

aquecimento em temperatura inferior a 100ºC, acrescenta verdura química ao 

processo por atender parcialmente o princípio P6 da QV. Numa situação ideal, os 

procedimentos seriam realizados em temperatura e pressões ambientais. Outra 

particularidade da síntese verde que contribui na sua verdura química é o uso do 

extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante. Por ser 

considerado um extrato vegetal e, portanto, uma composição de substâncias 

renováveis, o extrato aquoso do pinhão contribui para a verdura química da síntese 

verde ao atender parcialmente do princípio P7, que valoriza a utilização de 

substâncias renováveis pelos procedimentos experimentais. O princípio P7 não se 

cumpre totalmente devido ao uso de outras substâncias no processo, como o 

hidróxido de sódio e as soluções precursoras, que não são de origem renovável. 

Adicionalmente, o uso destes mesmos reagentes faz o princípio P10 participar da lista 

de princípios da QV parcialmente cumpridos na síntese verde, uma vez que estes 

reagentes não apresentam informações sobre sua degradação, mas podem ser 
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tratados de modo a gerar resíduos inócuos, obedecendo, portanto, o princípio P10 

parcialmente. 

 Lamentavelmente alguns princípios da QV são desobedecidos quando se 

realizam processos de síntese verde de MNP’s. Um dos aspectos negativos se 

relaciona com a utilização de produtos de elevado perigo para a saúde humana, para 

o meio ambiente, além dos riscos físicos envolvidos, que se manifestam pelo 

descumprimento do princípio P3, que trata da substituição do uso de produtos 

potencialmente tóxicos por substâncias de periculosidade reduzida. O uso de 

reagentes como AgNO3 e HAuCl4 se fazem extremamente necessário pelo papel que 

desempenham como precursores dos íons, sendo, portanto, de difícil substituição. 

Acerca do quinto e do nono princípio da QV (P5 e P9, respectivamente), a utilização 

de NaOH como catalisador, apesar de benéfico para a formação da MNP’s, contribui 

negativamente para a verdura química da síntese verde, uma vez que oferece riscos 

físicos e potencial perigo a saúde humana e ao meio ambiente. Por fim, a 

periculosidade inerente às substâncias mencionada neste parágrafo promove o 

descumprimento do princípio doze da QV (P12), uma vez que este trabalha para o 

desenvolvimento de uma química segura para a prevenção de acidentes, priorizando 

o uso de substâncias que minimizem os riscos de acidentes em potencial. 

 Contabilizando pontos positivos e negativos do procedimento avaliado, 

encontra-se como IPE o valor de 40,0 (IPE = 40,0). Um significado para o valor 

numérico será atribuído ao fim, na subseção 4.4.1.5, quando são estabelecidas 

comparações entre a verdura química entre a síntese verde e as metodologias 

tradicionais de síntese de AgNP’s e AuNP’s, nas subseções que seguem: 

 

4.4.1.3 Estrela Verde para a síntese tradicional de nanopartículas de prata 

 

 As tradicionais metodologias de obtenção de AgNP’s pautam-se na redução e 

estabilização dos íons precursores a partir do sal borohidreto de sódio (NaBH4), 

mediante o resfriamento da solução (MELO JR. et al., 2012). Dessa forma, a 

substituição do agente redutor e estabilizante por si só é capaz de promover 

alterações na verdura química da síntese em questão, como mostrado pela EV para 

a síntese de AgNP’s usando NaBH4, mostrada na Figura 2. 
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 A análise visual da métrica construída para a síntese de AgNP’s pode inferir 

que a área não preenchida da EV se sobressai frente a área preenchida, concluindo 

que um baixo número de princípios da QV é cumprido pelo procedimento em questão. 

Examinando minuciosamente cada um destes princípios, são observadas duas 

distintas situações: (1) o baixo cumprimento de 6 dentre os 10 princípios avaliados, 

sendo cumpridos os princípios P2, P3, P6, P7, P10 e P12; e (2) o fato dos princípios 

P1, P5, P8 e P9 estarem sendo cumpridos em totalidade. 

 

Figura 2. Estrela verde para a síntese de nanopartículas de prata utilizando 
borohidreto de sódio como agente redutor e estabilizante, conforme procedimento 
experimental descrito por Melo Jr. e colaboradores (2012). 
Fonte: Autor. 
 

Uma situação que merece atenção nesta análise diz respeito ao cumprimento 

dos princípios P5 e P9. Os princípios mencionados são descumpridos no processo de 

síntese verde de MNP’s, como mostrado anteriormente na Figura 1, uma vez que o 

processo em questão propõe o uso de NaOH como catalisador. Dessa forma, pode-

se inferir que a não utilização de um catalisador é um ponto bastante positivo do 

procedimento em análise nesta subseção. Contudo, de modo contrário, 5 dos 10 

princípios avaliados deixam de ser cumpridos com a troca do agente redutor e 

estabilizante. Os princípios P2, P6, P7 e P10, cumpridos parcialmente no processo de 

síntese verde, são descumpridos na metodologia tradicional de síntese de AgNP’s 

0

1

2

3
P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12



82 
 

 
 

mediante redução com NaBH4. Os princípios P1, P3, P8 e P12 mantiveram-se sem 

alteração. 

Apesar da existência de princípios que passaram a ser cumpridos e princípios 

agora descumpridos, o IPE não sofreu modificações. O valor determinado pela EV 

constatou que a verdura química da síntese tradicional de AgNP’s tem valor igual a 

verdura química da síntese verde das mesmas nanopartículas, com IPE = 40,0. 

 

4.4.1.4 Estrela Verde para a síntese tradicional de nanopartículas de ouro 

 

 Tratando-se da síntese de AuNP’s especificamente, o procedimento 

comumente adotado para obtenção destas nanopartículas parte do mesmo precursor 

metálico, o ácido tetracloroaúrico (HAuCl4), fazendo uso do sal citrato de sódio 

(Na3C6H5O7) como agente redutor e estabilizante, realizando o aquecimento das 

soluções em temperaturas próximas a 100ºC (MELO JR. et al., 2012). Dessa forma, 

a construção da EV para um processo usando tais reagentes demonstra aspectos 

positivos do procedimento mediante os princípios da QV, como exposto pela Figura 3. 

 

Figura 3. Estrela verde para a síntese de nanopartículas de ouro utilizando citrato de 
sódio como agente redutor e estabilizante, conforme procedimento experimental 
descrito por Melo Jr. e colaboradores (2012). 
Fonte: Autor. 
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 Da EV para a síntese tradicional de AuNP’s denota-se que 6 princípios da QV 

se mantiveram obedecidos na metodologia, sendo os princípios P1, P2, P3, P8, P10 

e P12. Estes princípios foram atendidos tanto na redução e estabilização com citrato 

de sódio quanto pelo extrato vegetal da casca do pinhão, cuja análise gráfica foi 

mostrada pela Figura 1. As divergências ocorrem, portanto, nos princípios P5, P6, P7 

e P9. No procedimento em análise, os princípios P6 e P7, que tratam da busca pela 

eficiência energética e a priorização do uso de matérias primas renováveis, 

respectivamente, são cumpridos parcialmente no processo de síntese verde, mas são 

desobedecidos quando se usa citrato de sódio como agente redutor e estabilizante. 

De modo contrário, os princípios P5 e P9, descumpridos no processo de síntese verde, 

passam a ser cumpridos em totalidade. Respectivamente, esses dois princípios 

priorizam a minimização do uso de substâncias auxiliares e dão prioridade ao uso de 

catalisadores de modo seguro. Com a utilização de NaOH como catalisador do 

processo de síntese verde, os procedimentos tradicionais de síntese das MNP’s 

trazem consigo vantagens sob o ponto de vista da QV. A não utilização de catalisador 

no procedimento tradicional resulta num maior cumprimento do princípio P5 e P9, 

acrescentando verdura química aos processos tradicionais de obtenção de MNP’s. 

 Devido ao elevado número de princípios com cumprimento inalterado, assim 

como pelo cumprimento total dos princípios P5 e P9, o IPE da EV para a síntese 

tradicional de AuNP’s com citrato de sódio expressou seu valor numérico como IPE = 

50,0, valor superior ao IPE da EV para a síntese verde construída na subseção 4.4.1.2. 

Desta forma, uma discussão acerca destes valores se faz necessário. 

 

4.4.1.5 Afinal, o que podemos dizer sobre a verdura química da síntese verde? 

 

 A construção da métrica holística EV para a síntese de AgNP’s e AuNP’s, 

expressou como grau de verdura química um IPE = 40,0. Do mesmo modo a síntese 

de AgNP’s, especificamente, via redução por NaBH4 teve valor análogo (IPE = 40,0). 

A similaridade nos valores alerta para dois aspectos. Primeiro, é importante validar a 

segurança e acessibilidade do método tradicional de obtenção de AgNP’s. À medida 

que a verdura química se iguala ao método considerado seguro e acessível, a síntese 

verde indiretamente se válida pela similaridade a um método amplamente utilizado na 

obtenção destas nanopartículas. Adicionalmente, um segundo aspecto sugere 
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possibilidades de melhoria. A proximidade entre os valores permite que qualquer 

modificação no procedimento, realizadas em busca de um aumento na verdura 

química, provoquem o acréscimo no IPE para a síntese verde. Em consequência, se 

ultrapassa a verdura química das metodologias tradicionais, posicionando a síntese 

verde como o método mais seguro e adequado para se obter AgNP’s. 

 No que tange às AuNP’s, os valores de IPE expressam uma contrariedade do 

método de síntese verde. A EV construída para a síntese verde resulta num IPE = 

40,0, enquanto na tradicional metodologia de obtenção de AuNP’s via redução por 

citrato de sódio o IPE atinge 50,0 (IPE = 50,0), representando um valor superior ao 

método considerado mais verde. Numa análise baseada na EV, o método tradicional 

seria considerado mais adequado para obtenção de AuNP’s. Desta forma, para que 

possa vir a substituir as tradicionais metodologias, a metodologia proposta neste 

trabalho deve sofrer modificações na busca de um aumento de sua verdura química. 

Algumas possibilidades de mudança podem ser vislumbradas por uma segunda 

análise holística de sua verdura química, mediante a construção da MV. 

 

4.4.2 Matriz Verde 

 

 A métrica holística Matriz Verde (MV) fundamenta-se numa análise do tipo 

SWOT9, caracterizada pela identificação de pontos fortes e fracos do objeto de 

análise, e indicam pontos passíveis de mudança e impedimentos que ameaçam o 

cumprimento dos objetivos (RIBEIRO e MACHADO, 2012). Pautando-se na QV, os 

pontos fortes e fracos estão associados aos seus 12 princípios, classificando-os de 

maneira positiva como pontos fortes, ou negativa como pontos fracos. Logo, a verdura 

química é aferida mediante ao grau de cumprimento de tais princípios. Desta forma, 

as oportunidades são definidas pela possibilidade em aumentar o número de 

princípios cumpridos e as ameaças constituem-se no oposto, distanciando o 

procedimento de um maior número de pontos fortes, logo são obstáculos que devem 

ser superados na busca de melhor verdura química (MACHADO, 2014). 

 
9 Análise SWOT surgiram no contexto empresarial, durante os anos 70 na Harvard Business School, 
dos Estados Unidos, mas passou a ser aplicada a outros campos recentemente, como na tecnologia e 
na química. A abreviação SWOT resume seus objetos de análise, resultados das iniciais pontos fortes 
(S, do inglês strenghts), pontos fracos (W, do inglês weaknesses), oportunidades (O, do inglês 
opportunities) e ameaças (T, do inglês threats) (RIBEIRO e MACHADO, 2012). 
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A métrica holística Matriz Verde (MV) descreve-se como uma métrica de 

natureza analítica que fornece informações semiquantitativa acerca do procedimento 

em avaliação. Dessa forma, para que uma análise acurada seja realizada, alguns 

critérios se fazem necessários na construção de tal métrica. 

 

4.4.2.1 Critérios para a construção da Matriz Verde 

  

 A construção da métrica MV parte da identificação dos pontos fortes e fracos 

do procedimento em avaliação, permitindo o reconhecimento dos aspectos positivos 

e negativos do procedimento frente ao cumprimento dos princípios da QV, elencados 

na subseção 4.1.1, que serviram como fundamento para definição das 10 dimensões 

de análise, definidas por Ribeiro e Machado (2012) e reproduzidas na Tabela 1. 

Tabela 1. Critérios de obediência aos princípios da QV na construção da MV sob a 
forma de pontos fortes e fracos. 

Princípios da QV  Critérios  

P1 – Prevenção  Não se formam resíduos, ou quando se formam têm 
riscos baixos para a saúde e para o ambiente 

P2 – Economia Atômica  Reações sem reagentes em excesso (≤10%) e sem 
formação de coprodutos (não se considera água) 

P3 – Sínteses menos perigosas  Todas as substâncias envolvidas são inócuas ou têm 
riscos baixos para a saúde e para o meio ambiente 

P5 – Solventes e outras 
substâncias auxiliares mais 
seguras 

 Não se utilizam solventes nem outras substâncias 
auxiliares, ou quando utilizam têm riscos baixos para 
a saúde e para o ambiente 

P6 – Planificação para conseguir 
a eficiência energética 

 Pressão e temperaturas ambientais 

P7 – Uso de matérias primas 
renováveis 

 Todos os reagentes/matérias primas envolvidos são 
renováveis 

P8 – Redução de derivatizações  Não se utilizam derivatizações 

P9 – Catalisadores  Catalisadores são necessários ou que têm riscos 
baixos para a saúde e para o ambiente 

P10 – Planificação para a 
degradação 

 Todas as substâncias envolvidas são degradáveis 
com produtos de degradação inócuos  

P12 – Química inerentemente 
mais segura para a prevenção de 
acidentes 

 As substâncias envolvidas tem um risco baixo de 
acidente químico 

Fonte: Retirado de Ribeiro e Machado (2012). 

 As dimensões de análise seguiram a proposta de Ribeiro e Machado (2012), 

onde o índice representado pela consoante “P” expressa cada um dos princípios da 
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QV em avaliação. Assim, cada vez que um determinado princípio da QV for cumprido, 

associa-se como um ponto forte na análise. Caso contrário, tem-se um ponto fraco na 

análise. À medida que maior seja o número de pontos fortes, maior será o número de 

princípios da QV atendidos, e, portanto, maior a verdura química do procedimento.  

 Adicionalmente, são obtidas informações que permitem identificar 

oportunidades e ameaças relacionadas ao procedimento em avaliação. As 

oportunidades são entendidas como possibilidades de mudança que podem levar ao 

cumprimento dos princípios não atendidos pelo procedimento. Isto é, à medida que as 

oportunidades são colocadas em ação, existe a possibilidade de que os pontos fracos 

sejam convertidos à pontos fortes, acrescendo na verdura química da metodologia. 

De modo oposto, as ameaças alertam para os obstáculos que podem vir a ser 

encontrados, isso é, dificuldades de mudança. No trabalho de avaliação da síntese 

verde de MNP’s nesta pesquisa, as oportunidades e ameaças seguiram as dimensões 

de análise definidas por Ribeiro e Machado (2012), elencadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Critérios de obediência aos princípios da QV na construção da MV sob a 
forma de ameaças e oportunidades. 

Oportunidades  Ameaças  

- Substituir as substâncias com riscos 
moderados/elevados por substâncias com 
riscos baixos 

- Eliminar o uso de solventes ou substituir os 
solventes usados por outros com riscos baixos 

- Otimização do processo para aumentar a 
economia atômica (condições estequiométricas 
ou quase estequiométricas) 

- Otimização do processo do ponto de vista 
energético, procurando a realização a pressão 
e temperaturas ambientais 

- Utilização de reagentes catalíticos com baixos 
riscos em vez de reagentes estequiométricos 

- Não utilização de derivatizações 

- Substituir as substâncias não degradáveis por 
outras degradáveis, com produtos de 
degradação inócuos 

- Substituir as substâncias não renováveis por 
outras renováveis 

 - Dificuldades de realização nas 
condições referidas nas oportunidades 
por razões econômicas ou por não 
existirem alternativas conhecidas 

Fonte: Retirado de Ribeiro e Machado (2012). 
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No recolhimento das informações necessárias para estas análises, são 

exigidas informações a respeito do procedimento experimental a ser analisado. Assim, 

a construção da métrica MV deve, também, partir de um inventário de todas as 

substâncias envolvidas, sejam elas reagentes, produtos, produtos secundários, 

agentes de purificação ou secagem, solventes ou resíduos formados. Para todas as 

substâncias são recolhidas informações sobre riscos para a saúde humana, ao meio 

ambiente e físicos, além de informações sobre reatividade, inflamabilidade, 

degradação e, ainda, se constituem ou são obtidas de maneira renovável, conforme 

determinado pelas FISPQ’s. Ainda é necessário que se tenham dados sobre 

condições de temperatura e pressão nas quais os procedimentos são realizados. É 

valido, no entanto, relembrar que o conjunto de informações listado é constituído por 

dados similares aos dados para a construção da métrica holística EV, e, portanto, foi 

obtido em conjunto com os critérios definidos na subseção 4.4.1. 

Por fim, após identificados os pontos fortes e fracos e as oportunidades e 

ameaças, as respostas para a análise do procedimento em avaliação são listadas no 

agrupamento de quadros que constituem a MV, como exposto nos resultados da 

verdura química da síntese verde de MNP’s a partir da referida métrica. 

 

4.4.2.2 Matriz Verde para a síntese verde de nanopartículas metálicas 

 

 Seguindo os procedimentos descritos na subseção anterior e fundamentos pelo 

procedimento experimental para a síntese verde de MNP’s desenvolvido no Capítulo 

3, a métrica holística MV foi construída e tem seus resultados elencados na Tabela 3. 

Tabela 3. Matriz verde para a síntese verde de nanopartículas de ouro e prata 
utilizando extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante, 
seguindo procedimento descrito no Capítulo 3. 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

P1. Não há formação de resíduos ou os 
resíduos têm riscos baixos para a saúde 
e ambiente; 

P2. O procedimento utiliza excesso de 
extrato vegetal, que não se converte na 
formação de coprodutos devido à sua 
participação como agente estabilizante; 

P3. As substâncias utilizadas envolvem 
riscos, sendo riscos moderados a saúde 
para o HAuCl4, e riscos elevados a saúde, 
físicos e ambientais do AgNO3; 

P5. A utilização do NaOH como 
catalisador envolve riscos físicos 
elevados, tanto quanto a saúde humana; 

P6. Os procedimentos experimentais 
exigem temperatura diferente da 
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P5. A utilização de água como solvente 
não apresenta riscos à saúde humana e 
ao meio ambiente; 

P6. Os procedimentos experimentais são 
realizados em pressão atmosférica, não 
exigindo pressurização mecânica; 

P8. A síntese acontece em uma única 
etapa e, portanto, não se utilizam 
derivatizações. 

 

 

ambiental, necessitando de aquecimento 
termostático; 

P7. O procedimento envolve, no mínimo, 
um reagente e/ou matéria prima não 
renovável; 

P9. O procedimento envolve o uso de 
NaOH como catalisador, que oferece 
riscos elevados a saúde humana e ao 
meio ambiente. 

P10. Pelo menos uma das substâncias 
não são degradáveis à produtos inócuos; 

P12. As substâncias envolvidas no 
procedimento têm riscos moderados de 
acidentes químicos. 

POSSIBILIDADES AMEAÇAS 

- O uso de NaOH pode ser substituído por 
um período prolongado de aquecimento, 
desde que a eficiência seja mantida; 

- Conhecer o mecanismo do processo em 
vistas de otimizar o processo para 
aumentar a eficiência atômica, 
preferencialmente nas condições 
estequiométricas ou quase 
estequiométricas; 

- Otimizar o processo do ponto de vista 
energético, procurando a realização do 
procedimento em temperatura ambiente. 

- Dificuldade em substituir os reagentes 
com riscos moderados e/ou elevados por 
substâncias com riscos menores; 

- Dificuldade em substituir os reagentes 
não degradáveis por outros degradáveis; 

- Dificuldade em substituir os reagentes 
não renováveis por outros renováveis. 

 

Fonte: Autor. 

 A leitura da MV consiste na interpretação dos princípios da QV contemplados, 

sejam como um ponto forte ou fraco. Os princípios cumpridos constituem os pontos 

fortes da análise, enquanto o descumprimento de um dado princípio afeta 

negativamente na verdura química por um ponto fraco. Desta forma, a interpretação 

qualitativa da MV torna evidente os aspectos positivos da síntese verde de MNP’s, 

que colocam a síntese como uma metodologia bastante adequada devido à não 

formação de resíduo, à prioridade no uso de matérias primas de origem renovável, no 

caso o extrato vegetal, além da utilização de água como solvente, não oferecendo 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Analisando minuciosamente os pontos 

fracos determinados pela análise, constata-se que um dos aspectos críticos da síntese 

verde de MNP’s, conforme o procedimento adotado nesta pesquisa, está associado a 

utilização de NaOH como catalisador. Os princípios da QV valorizam o uso de 
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substâncias que promovem aumento na velocidade da reação, contudo, o fato do 

NaOH utilizado envolver elevado perigo físico, à saúde humana e ao meio ambiente, 

contribui para o descumprimento de, no mínimo, quatro princípios da QV. Dessa 

forma, a utilização do catalisador escolhido aumenta o conjunto de pontos fracos na 

análise, que se somam ao fato de ainda serem utilizadas substâncias não degradáveis 

e não renováveis, ao uso de outros substâncias com perigo em potencial, e à 

necessidade de promover o aquecimento das soluções, constituindo a lista de pontos 

fracos inerentes ao processo de síntese verde de MNP’s. Antes de finalizar tais 

discussões, não se pode deixar de mencionar a existência de um maior número de 

pontos fracos frente ao número de pontos fortes. Dentre os princípios envolvidos a 

análise, 7 princípios participam da lista de pontos fracos e 5 definem-se como pontos 

fortes do procedimento (os princípios P5 e P6 dividem-se entre os dois campos por 

apresentarem contribuições tanto positivas quanto negativas no procedimento, 

contribuindo parcialmente para o cumprimento do princípio associado). A existência 

de um elevado número de pontos negativos contribui negativamente para a verdura 

química da síntese verde de MNP’s. Contudo, o grande número de itens que se 

constituem como oportunidades confere possibilidades de mudança ao procedimento 

em questão. Dessa forma, identificam-se ações que podem ser postas em prática 

quando se busca um aumento na verdura química deste procedimento, orientando 

práticas futuras quanto aos pontos que podem ser modificados no procedimento, 

transformando, assim, pontos fracos em pontos fortes. Portanto, desta análise decorre 

que a substituição do NaOH como catalisador e a realização dos processos de síntese 

verde, desde que mantenham a eficiência do processo, podem contribuir 

significativamente para o aumento da verdura química da síntese verde de MNP’s. 

4.5 CONCLUSÕES 

As análises do grau de verdura química para a síntese verde de MNP’s 

intermediada pela construção de métricas holísticas da QV permitiu vislumbrar 

aspectos importantes sob o ponto de vista da QV, sejam eles positivos ou negativos. 

 A EV construída para a síntese verde de MNP’s, bem como para os 

procedimentos tradicionais que serviram como parâmetro de comparação, expos que, 

mesmo priorizando o uso de matéria prima de origem renovável, como as cascas do 

pinhão, por exemplo, a metodologia ainda exige aperfeiçoamentos para melhoria no 
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seu grau de verdura química. Um dos aspectos mais evidentes foi a possibilidade da 

substituição do catalisador utilizado por catalisadores mais seguros e ambientalmente 

mais amigáveis. Ademais, a EV orientou para que os procedimentos de síntese verde 

sejam, na medida do possível, conduzidos em temperaturas e pressões ambientais, 

contribuindo para a busca da eficiência energética. 

  De forma geral, a comparação entre a verdura química da síntese verde de 

AgNP’s e AuNP’s e das tradicionais metodologias de síntese destas mesmas 

nanopartículas alerta para que os químicos verdes trabalhem pela superação do grau 

de verdura determinados, em razão de que, apesar de satisfatórios, o procedimento 

adotado neste trabalho apresenta grau de verdura química equivalente, ou até 

menores, que os tradicionais procedimentos, e, portanto, exige empenho na busca 

pelo maior atendimento dos princípios da QV. Contudo, as mesmas análises 

demonstram que a utilização do extrato vegetal da casca do pinhão como agente 

redutor e estabilizante é um aspecto bastante positivo na síntese verde, confirmando 

os benefícios viabilizados a partir da obtenção das referidas nanopartículas por 

processos de síntese verde. 

Adicionalmente, a partir da métrica holística MV constata-se que a síntese 

verde, no presente caso, configura-se como um procedimento experimental passível 

de mudanças. Isto é, a metodologia empregada para a obtenção de AgNP’s e AuNP’s, 

permite revisões no processo de síntese verde visando a eliminação dos pontos fracos 

e dando lugar ao aumento no número de pontos, levando ao maior cumprimento dos 

princípios da QV e, portanto, conferindo maior grau de verdura química ao 

procedimento em questão. 

 Por fim, antes de concluir, é valido ressaltar que a verdura química aferida neste 

capítulo diz respeito única e exclusivamente aos procedimentos experimentais 

adotados para a síntese de AgNP’s e AuNP’s mediante o uso do extrato aquoso da 

casca do pinhão como agente redutor e estabilizante, conforme procedimentos 

descritos no capítulo anterior. Dessa forma, as métricas apresentadas não se 

relacionam com o grau de verdura química relativos a outras metodologias de síntese 

verde, carecendo, portanto, uma análise específica pautada em suas particularidades.  
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CAPÍTULO 5 

 

A SÍNTESE VERDE DE NANOPARTÍCULAS 

METÁLICAS COMO UMA PRÁTICA DE ENSINO 

 

 

 

Fundamentados nas discussões fundamentadas no Capítulo 2, pode-se 

compreender a N&N como um campo da ciência com grandes perspectivas de 

crescimento, mas que traz consigo alguns desafios importantes a serem 

considerados. E, mesmo com sua ampla difusão nos setores acadêmicos e industriais, 

o tema ainda aparece timidamente nas salas de aula e publicações especializadas no 

ensino de ciência. Assim, um dos obstáculos a serem superados corresponde a 

inserção da N&N no contexto educacional. 

De modo a contribuir para o suprimento desta indisponibilidade de práticas para 

o ensino de N&N, a síntese verde de nanopartículas metálicas (MNP’s) foi transposta 

para a forma de um experimento didático para o ensino de N&N e aplicada em 

experimentos que possibilitam a investigação das propriedades destas nanopartículas 

e ilustram algumas de suas aplicações decorrente destas propriedades. Desta forma, 

foram desenvolvidos e/ou adaptados e testados cinco experimentos didáticos 

baseados na obtenção de nanopartículas de prata (AgNP’s) e ouro (AuNP’s), e na 

aplicação destas nanopartículas em experimentos que possibilitem investigar e 

compreender suas propriedades particulares, assim como da dimensão nanométrica, 

de modo geral. 

Em virtude dos protocolos de segurança adotados como medida de proteção 

ao coronavírus, no ano de 2020, a presente pesquisa sofreu alterações em seu 

cronograma, especificamente no período destinado ao desenvolvimento e aplicação 
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da proposta em abordagens de ensino de N&N. Desta forma, assumindo um novo 

cronograma, foram propostas ações que possibilitaram a continuidade da pesquisa 

em segurança. Portanto, os experimentos propostos não puderam ser aplicados ou 

avaliados diretamente com estudantes, conforme as propostas iniciais pensada para 

este trabalho. 

Neste contexto, as subseções que compõem este capítulo dedicam-se em 

apresentar os experimentos que possibilitam inserir a N&N em atividades de ensino a 

partir da síntese verde de AgNP’s e AuNP’s e, adicionalmente, discorrer sobre 

aspectos relevantes acerca destas propostas, apresentando orientações aos 

professores que se propõem a promover estas abordagens em sala de aula. 

 

5.1 A SÍNTESE VERDE COMO PRÁTICA DE ENSINO – NOSSAS PROPOSTAS 

 

5.1.1 Preparação de Nanopartículas Metálicas com o Extrato da Casca do Pinhão: Um 

Experimento de Síntese Verde 

 

 A partir da realização deste experimento, espera-se que os estudantes possam 

conhecer uma forma segura e ambientalmente amigável de síntese de MNP’s, a 

síntese verde. Para isso, propõe-se a obtenção de AgNP’s e AuNP’s pelo processo 

verde utilizando o extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor e 

estabilizante. Desta forma, os estudantes partem da obtenção deste extrato a partir 

das cascas da referida semente. 

Na região Sul, e alguns Estados do Sudeste, do Brasil, a utilização das cascas 

do pinhão podem promover a contextualização da química verde, uma vez que os 

estudantes são colocados afrente da possibilidade de promover reações químicas a 

partir de matéria-prima regional, bastante simbólica nas regiões em que habitam. O 

professor pode nestas circunstancias, promover discussões acerca da substituição 

dos tradicionais reagentes por matérias-primas de origem renováveis, como a casca 

do pinhão, por exemplo. Desta forma, os alunos encontram-se diante de uma nova 

forma de pensar sobre a química e, portanto, praticam a filosofia da QV ao 

privilegiarem as novas formas de conduzir os processos químicos. Adicionalmente, é 

notável que ao promover tais abordagens, os estudantes encontram a possibilidade 

de refletir acerca da presença da química no ambiente no qual se inserem. A utilização 
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de uma matéria-prima regional pode fomentar nos estudantes a reflexão sobre o que 

é a química, afinal, visto que estes identificam a química presente na casca do pinhão, 

isto é, a química presente no ambiente onde vivem. Nas regiões onde as cascas do 

pinhão não se constituam como matéria-prima tão acessível quanto na região onde 

essa pesquisa foi desenvolvida, o professor poderá buscar alternativas para que a 

fonte do extrato vegetal seja substituída, propondo novos extratos que possam 

exercer a função de agente redutor e estabilizante na síntese verde de MNP’s.10 Logo, 

o fato do extrato da casca do pinhão apresentar limitações quanto a localização 

geográfica na qual é encontrado não se mostra como uma limitação para a realização 

deste experimento, mas sim como uma oportunidade para que o professor proponha 

suas próprias estratégias na obtenção do extrato vegetal. Desta maneira, o professor 

pode privilegiar, preferencialmente, matérias-primas características da região na qual 

o experimento será desenvolvido, explorando os recursos disponíveis à sua realidade. 

Tratando-se da aplicação destes extratos na obtenção das MNP’s, esta é mais 

uma oportunidade de promover aos estudantes abordagens relacionadas à QV. A 

substituição dos reagentes utilizados é propícia para promover discussões sobre os 

princípios da QV, principalmente no que tange o terceiro e o sétimo princípio, que 

priorizam o uso de substâncias menos perigosas e matérias-primas de origem 

renovável.  Na concepção de Leite (2009), discussões sobre a QV na educação são 

vistas como oportunidades de desmistificar o caráter vilã atribuída à química, visto que 

seus processos são frequentemente julgados como causadores de problemas 

ambientais. Desta forma, a autora reforça abordagens da QV são profícuas para 

mostrar que a química não é boa nem má, e mostrar, portanto, que a própria química 

possui maneiras de corrigir, amenizar e até mesmo evitar estas agressões. 

Conceitualmente, a realização da síntese verde de MNP’s é uma oportunidade 

para os estudantes serem apresentados ao fenômeno de ressonância plasmônica de 

superfície localizada (LSPR). A mudança na coloração das soluções precursoras, de 

incolor para amarela no caso das AgNP’s (Figura 1.a) e de amarelo para vermelho 

tratando-se das AuNP’s (Figura 1.b) é o indício mais notável da formação destas 

nanopartículas. 

 
10 Kanchi e Ahmed (2018) elencaram diversas plantas, sementes e/ou frutos que podem apresentar 
potencial semelhante. O livro “Green Metal Nanoparticles - Synthesis, Characterization and their 
Applications”, de Kanchi e Ahmed (2018), pode ser consultado para encontrar substituições ao extrato 
vegetal da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante no processo de síntese verde de 
MNP’s. 



94 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nanopartículas de (a) prata e (b) ouro obtidas por síntese verde utilizando o 
extrato aquoso da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante. 
Fonte: Autor. 
 

Conforme o processo de redução e estabilização das MNP’s ocorre, as 

mudanças nas colorações possibilitam a comprovação de que o extrato vegetal 

cumpriu seu papel e, portanto, partículas de ouro e prata em dimensão nanométrica 

foram formadas. Neste momento, ocorre que alguns questionamentos podem emergir. 

Alguns destes questionamentos são listados ao fim do Anexo 1, onde uma descrição 

da obtenção dos extratos vegetais e da síntese verde de AgNP’s e AuNP’s é 

disponibilizado para aqueles que se proponham a desenvolver as abordagens 

propostas. 

Adicionalmente, a depender das condições onde o experimento seja realizado, 

poderão ser obtidos os espectros UV-Vis para as nanopartículas preparadas por 

síntese verde. A realização desta caracterização depende de condições mais 

adequadas e materiais nem sempre disponíveis, como um espectrofotômetro UV-Vis 

e cubetas adequadas para o equipamento. Portanto, não foi desenvolvido um 

procedimento experimental específico para este teste. O que se sugere, no entanto, é 

que os espectros sejam obtidos de acordo com os procedimentos tradicionalmente 

aplicados na técnica, conforme experiência do professor que conduzirá os 

experimentos. Os espectros coletados poderão complementar as discussões sobre os 

assuntos propostos no parágrafo anterior, como as relações entre as bandas de 

extinção devido ao fenômeno de ressonância plasmônica, a cor das suspensões de 

MNP’s, a posição das bandas no espectro, e a morfologia e tamanho das 

nanopartículas obtidas, por exemplo. Estes espectros forneceram argumentos para 

provar as hipóteses levantadas nestas discussões a partir das observações feitas 

enquanto a síntese verde das nanopartículas era executada. 
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5.1.2 Caracterização das nanopartículas metálicas por meio do efeito Tyndall 

 

O efeito Tyndall trata-se de um teste bastante simples para a caracterização de 

suspensões coloidais, uma vez que coloides são formados por partículas muito 

pequenas, que não podem ser identificadas a olho nu (TOMA, SILVA e CONDOMITTI, 

2016), mas que são grandes o suficiente para interagir com um feixe de luz incidente 

sobre elas e redireciona-lo em muitas direções diferentes pelo efeito de espalhamento 

de luz (MEDEIROS, RESENDE E MAIA, 2015). Isto significa que, quando as partículas 

em solução são muito pequenas, como íons, átomos ou moléculas, a luz não encontra 

obstáculos em sua travessia pela solução e, portanto, não espalha a luz. Logo, o feixe 

de luz incidente não é perceptível em soluções em razão do tamanho das partículas 

serem suficientemente pequenas para promover o espalhamento da luz. Desta forma, 

o espalhamento da luz acontece em sistemas coloidais e recebe o nome de efeito 

Tyndall (ANDRADE-NETO, CARNEIRO e PAIXÃO, 2019). 

Tratando-se de uma suspensão de nanopartículas, portanto, o espalhamento 

de luz acontece e permite vislumbrar sua trajetória no interior da suspensão. Este teste 

pode ser facilmente executado com o auxílio de um dispositivo laser e uma suspensão 

de com partículas em dimensão nanométrica. O apontamento do laser em direção a 

suspensão de nanopartículas promove a travessia da luz pelo interior da suspensão 

de AgNP’s, conforme mostrado pela Figura 2.a, diferentemente do que acontece 

quando o laser é apontado para uma solução de AgNO3 (Figura 2.b) ou para o extrato 

vegetal da casca do pinhão (Figura 2.c), pelos quais as AgNP’s foram formadas. 

 

Figura 2. Espalhamento de luz pelo efeito Tyndall em uma (a) suspensão de AgNP’s, 
obtidas por síntese verde (b) solução de AgNO3 e (c) solução de extrato vegetal da 
casca do pinhão. 
Fonte: Autor. 
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 Tratando-se do ensino de nanotecnologia, o experimento descrito pode ser 

utilizado como um aliado na comprovação da formação das AgNP’s e AuNP’s no 

experimento descrito na subseção 5.1.1. O professor poderá propor aos alunos a 

preparação das nanopartículas conforme os procedimentos propostos neste trabalho 

e, após sua obtenção, propor a caracterização destas pelo efeito Tyndall de forma 

complementar aos assuntos tratados durante a preparação de MNP’s por síntese 

verde. Para isso, o professor poderá orientar para que os estudantes apontem um 

feixe de luz laser sobre as nanopartículas formadas por síntese verde e observem o 

espalhamento da luz pelo interior da suspensão de AgNP’s e/ou AuNP’s. A fim de 

comprovar a diferença entre as suspensões de nanopartículas e as soluções que a 

deram origem, o experimento pode ser repetido utilizando amostras das soluções 

precursoras de AgNO3 e/ou HAuCl4, bem como para o extrato vegetal utilizado na 

preparação das MNP’s. O não espalhamento da luz pelas soluções pode servir como 

ponto de partida para coletar as concepções dos alunos acerca do fenômeno 

observado. O professor poderá, portanto, questionar os estudantes sobre os motivos 

que levam as nanopartículas espalharem a luz incidida e as causas desse efeito não 

acontecer nas soluções que originaram estas nanopartículas. Os efeitos 

macroscópicos manifestados pelo efeito Tyndall podem ser discutidos entre 

estudantes e professores até que se chegue ao nível microscópico, onde a diferença 

no tamanho das partículas em solução e das nanopartículas suspensas fundamentem 

um debate que explique o espalhamento, ou não espalhamento, da luz nos diferentes 

meios no qual o feixe de luz foi incidido. Um procedimento experimental desenvolvido 

para guiar os professores nesta atividade é disponibilizada no Anexo 2 desta 

dissertação. 

 

5.1.3 Investigando o poder bactericida das nanopartículas de prata 

 

Nanopartículas de prata são conhecidas pelos seus efeitos bactericidas e 

microbianos (DURAN et al., 2018), propriedades as quais tornaram as AgNP’s 

conhecidas devido à sua aplicação em produtos hospitalares, tecidos e embalagens, 

além de outras aplicações anteriormente descritas no Capítulo 2. Desta forma, é 

inegável que as propriedades bactericidas e microbianas das AgNP’s é uma grande 

particularidade destas nanopartículas em relação às demais e, portanto, devem ser 
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exploradas, tanto em ambientes de pesquisa e desenvolvimento de produtos, quanto 

nos espaços escolares. Abordar estas propriedades em atividades de ensino de 

nanotecnologia é uma oportunidade de que os estudantes conheçam as propriedades 

dos nanomateriais de modo geral, e em especial das AgNP’s. Inserir o aluno à 

dimensão nanométrica e suas propriedades é uma oportunidade de promover o 

fascínio dos estudantes pelo tema e, portanto, pode despertar seu interesse pelas 

nanociências. Pautados nessa concepção, dois diferentes experimentos foram 

desenvolvidos para levar os estudantes a explorar uma das mais importantes 

características da nanotecnologia quando se trata de AgNP’s: suas propriedades 

bactericidas. Uma descrição destas propostas é apresentada nas subseções que 

seguem. 

 

5.1.3.1 Cultivando bactérias 

 

O experimento intitulado “Investigando o Poder Bactericida das Nanopartículas 

de Prata: cultivando bactérias” tem como proposta a montagem de cultivos de 

bactérias em dois diferentes meios, sendo com adição de AgNP’s e sem a adição 

destas nanopartículas. O experimento segue uma adaptação da proposta de Toma, 

Silva e Condomitti (2016), no qual os autores propõem a criação dos cultivos em um 

meio contendo AgNP’s. Na proposta deste trabalho, é sugerida a substituição das 

AgNP’s obtidas pelo método tradicional pelo uso de AgNP’s obtidas por síntese verde. 

Para tanto, os estudantes devem previamente preparar as nanopartículas por síntese 

verde de acordo com a proposta descrita na subseção 5.1.1. Desta forma, após a 

obtenção das AgNP’s, os estudantes podem aplica-las em um cultivo de bactérias 

para que seu efeito bactericida possa ser contemplado. Um procedimento 

experimental para a montagem dos cultivos, bem como a aplicação das AgNP’s 

nestes meios, é disponibilizado no Anexo 3 desta dissertação. 

No procedimento experimental sugerido é orientado ao professor que se faça a 

montagem de dois cultivos semelhantes, variando somente a adição das AgNP’s. 

Seguir esta orientação possibilitará uma melhor compreensão da proposta do 

experimento, uma vez que estas duas condições favorecem a comparação entre a 

ausência e a presença das AgNP’s no cultivo, como evidenciado nas Figuras 3.a, onde 

o efeito bactericida das AgNP’s evita a proliferação das bactérias no cultivo, 
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diferentemente de quando o experimento é conduzido sem a adição das referidas 

nanopartículas (Figura 3.b). Comparando as duas condições experimentais, o 

aparecimento de colônias de bactérias na segunda condição comprova o poder 

bactericida das AgNP’s, visto que não se formaram colônias no meio contendo estas 

nanopartículas. 

 

Figura 3. Cultivo de bactérias (a) na presença de nanopartículas de prata obtidas por 
síntese verde e (b) sem adição de nanopartículas de prata. 
Fonte: Autor. 
 

5.1.3.2 O que as nanopartículas de prata fazem com as bactérias do fermento? 

 

O segundo experimento para investigação das propriedades bactericidas das 

AgNP’s tem seus fundamentos similar ao experimento descrito na subseção 5.1.3.1. 

No entanto, este experimento se difere utilizar fermento como fonte de bactérias. O 

experimento proposto consiste em promover em laboratório a fermentação de 

fermentos caseiros em três diferentes meios reacionais, a saber: (1) somente 

fermento; (2) fermentação na presença de íons de prata; e (3) fermentação em meio 

contendo AgNP’s. As variações promovidas no ambiente onde a fermentação 

acontece promove três diferentes resultados. Quando a fermentação acontece 

conforme as orientações contidas na embalagem do produto, isto é, sem nenhuma 

intervenção proposta pelo experimento, a fermentação acontece com naturalidade e 

o gás desprendido pelo processo infla um balão alojado na saída do recipiente, 

conforme exposto pela Figura 4.a. À medida que as intervenções acontecem no 

experimento, o processo de fermentação é parcialmente interrompido. Quando se 

adicionam gotas de uma solução de nitrato de prata (AgNO3), o poder bactericida da 

prata atua contra as bactérias e, consequentemente, o processo de fermentação 
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promovido pelas bactérias é prejudicado. Logo, conforme se tem menos bactérias 

atuando na fermentação, menor a quantidade de gás desprendida e, portanto, menor 

o volume do balão acoplado no gargalo do recipiente, como mostra a Figura 4.b. Esse 

processo se intensifica quando se adiciona AgNP’s ao ambiente de fermentação. É 

de conhecimento que as nanopartículas tem, de modo geral, maior eficiência se 

comparado aos precursores que o formaram (ROCO, 2011). Essa constatação pode 

ser observada neste experimento. A adição de AgNP’s ao ambiente onde a 

fermentação foi conduzida eliminou com maior eficiência as bactérias presentes no 

fermento, resultando em uma pequena quantidade de gás liberada no processo, como 

se pode observar na Figura 3.c. Um procedimento experimental com a descrição deste 

experimento encontra-se disponível no Anexo 4 desta dissertação. 

 

Figura 4. Fermentação do fermento biológico comercial (a) conforme orientação do 
fabricante, (b) com adição de solução de nitrato de prata e (c) com adição de 
nanopartículas de prata obtidas por síntese verde. 
Fonte: Autor. 
 
 A execução dos experimentos de investigação ao poder bactericida das 

AgNP’s, descritos na subseção 5.1.3, possibilita que os alunos possam vislumbrar 

uma das mais importantes propriedades das AgNP’s, sua atividade bactericida. Desta 

forma, o professor pode conduzir a proposta com o objetivo de que os próprios 

estudantes elaborem suas hipóteses sobre o experimento. Os experimentos 
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apresentam a possibilidade de que os alunos façam observações durante seu 

desenvolvimento e, pautados nestas observações, elaborem a hipótese de que a prata 

apresenta propriedades bactericidas e que esta foi a responsável tanto pela não 

formação das colônias de bactérias no primeiro experimento quanto pela interrupção 

do processo de fermentação no segundo experimento. Visualmente ambos os 

experimentos contribuem para que se chegue nesta conclusão. Contudo, o professor 

deve estar atento a outras hipóteses que eventualmente possam aparecer na sala de 

aula. Portanto, o professor deve estar apto para conduzir os estudantes para a solução 

mais adequada. 

 Adicionalmente, o segundo experimento proposto, “que as nanopartículas de 

prata fazem com as bactérias do fermento?”, oportunizará a discussão acerca da 

eficiência das nanopartículas. Quando a fermentação é parcialmente interrompida 

pela presença de íons de prata no meio, mas é totalmente interrompida pela presença 

de AgNP’s, é inegável que o efeito da prata, bem como de outros precursores, é 

potencializado quando essa se encontra em dimensões nanométricas. Portanto, a 

indagação dos motivos que fazem isso acontecer poderá eventualmente surgir, até 

mesmo, na voz dos alunos, uma vez que estes tenham curiosidade em descobrir a 

resposta. Caso contrário, esse questionamento poderá ser utilizado pelo próprio 

professor para verificar o entendimento dos alunos sobre o fenômeno. O professor 

poderá, portanto, lançar mão deste questionamento para conduzir os estudantes a 

partir de suas observações advindas do experimento até que se possa discutir com 

os alunos sobre a elevada eficiência das nanopartículas devido à sua elevada área 

superficial. Espera-se, portanto, que ao fim do experimento os estudantes, além de 

conhecer as propriedades bactericidas das AgNP’s, possam compreender que as 

propriedades na escala nanométrica se intensificam. 

 

5.1.4 Reciclando prata, obtendo nanopartículas de prata 

 
Por fim, o último experimento proposto a partir deste trabalho sugere o uso de 

prata reciclada a partir de espelhos na obtenção de AgNP’s em substituição à solução 

de AgNO3, tradicionalmente usada como precursora. O sal AgNO3 pode nem sempre 

estar disponível para aqueles que desejam executar esta proposta em suas aulas. 

Assim, o professor poderá propor que seus alunos façam a recuperação de prata a 

partir de espelhos utilizando uma solução de ácido nítrico de baixa concentração. O 
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procedimento resultará na obtenção de uma solução de nitrato de prata que poderá 

ser utilizada na preparação das AgNP’s, conforme o procedimento de síntese verde 

utilizado nesta pesquisa. Um procedimento detalhado para a reciclagem da prata de 

espelhos, bem como sua aplicação no processo de síntese verde de AgNP’s, é 

descrito pelo procedimento disponibilizado no Anexo 5. 

A substituição da solução de AgNO3 comercial por solução de AgNO3 

recuperada de espelhos não foi impedimento para a obtenção das AgNP’s. A 

suspensão exibiu a coloração amarela característica das AgNP’s e os espectros UV-

Vis obtidos a partir desta suspensão tornou perceptível a formação da banda de 

extinção na região próxima de 400 nm, comprovando a formação das referidas 

nanopartículas, como exposto pela Figura 5.  

 

Figura 5. Espectro UV-Vis e fotografias da suspensão de AgNP’s obtidas por síntese 
verde a partir de prata recuperada de espelhos. 
Fonte: Autor. 
 
 A utilização de prata recuperada de espelhos na síntese verde de AgNP’s se 

mostra como uma alternativa bastante propícia de ser executada. O fato de não se 

utilizar AgNO3 comercial torna o procedimento economicamente mais viável sem 

comprometer os resultados esperados para um experimento didático, podendo ser 
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considerado um experimento bastante acessível de ser realizado em atividades de 

ensino de nanotecnologia. 

 Uma substituição bastante pertinente de ser realizada é a utilização de chapas 

radiográficas ou filmes fotográficos ao invés dos espelhos. Ambas as alternativas 

apresentadas apresentam prata em sua composição e, portanto, podem ser 

aproveitadas na reciclagem. Contudo, atualmente grande parte das chapas 

radiográficas de prata foram substituídas pelas radiografias computadorizadas, assim 

como os filmes fotográficos foram abolidos em função das fotografias digitais. Com 

isso, as duas alternativas propostas, hoje, não são encontradas com a mesa facilidade 

que há alguns anos, e, tampouco, se constituem como um resíduo de grande 

preocupação ambiental assim como são os espelhos. Assim, o que é bastante 

adequado é a utilização de espelhos quebrados ou recortes de espelhos inutilizados 

por vidraçarias e/ou fábricas de espelhos mediante sua solicitação. 

 A utilização de espelhos como precursora de prata para a síntese verde de 

AgNP’s pode colaborar para uma visão mais adequada dos estudantes acerca da 

atividade química. A priorização do uso de materiais reciclados, assim como a síntese 

verde que utiliza extratos vegetais, pode fomentar nos estudantes uma visão de que 

a própria química tem modos de ser executada de forma mais segura do ponto de 

vista ambiental, reutilizando e explorando materiais considerados resíduos, tudo isso 

sem comprometer sua eficiência, como assegura a química verde. 

 Adicionalmente, assim como proposto ao fim do Experimento 1, se disponível, 

poderão ser coletados os espectros UV-Vis para as AgNP’s obtidas por síntese verde 

utilizando solução de AgNO3 recuperada das matrizes propostas, neste caso recortes 

de espelhos rejeitados por vidraçarias. Esta técnica novamente servirá para a 

confirmação da obtenção das referidas nanopartículas, comprovando que tanto a 

síntese verde quanto a recuperação de prata são alternativas viáveis para os 

procedimentos de síntese de AgNP’s. Contudo, essa técnica participa de forma 

complementar ao estudo, não sendo primordial ao aplicar esta proposta em atividades 

de ensino de N&N. Os demais experimentos listados no decorrer deste capítulo se 

configuram como testes indicativos da formação das AgNP’s, e, portanto, poderão ser 

aplicados de modo complementar ao experimento proposto nesta subseção. 
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5.2 CONCLUSÕES 

 

 O desenvolvimento e/ou adaptação e a testagem dos experimentos relatados 

neste capítulo evidenciaram aspectos importantes sobre o ensino de N&N, levantando 

considerações possíveis de serem incluídas nas abordagens destes temas no 

contexto educacional. 

 Primeiro, é válido ressaltar que os experimentos foram desenvolvidos com o 

objetivo de possibilitar sua reprodução em ambientes escolares com infraestrutura 

mínima, reduzindo e/ou substituindo processos e etapas que impossibilitassem sua 

reprodução. Desta forma, os experimentos são de fácil execução e não exigem 

condições sofisticadas para sua aplicação em atividades de ensino de N&N. 

 De modo similar, a relativa segurança envolvida na execução dos experimentos 

denota como propostas cabíveis de serem executadas em atividades de ensino. 

Excetuando o experimento 5, que envolve a utilização de um ácido de relativa 

periculosidade para extração da prata de espelhos, os experimentos fazem uso de 

substâncias e matérias de baixa periculosidade quando se tratam dos riscos físicos. 

Contudo, os eventuais riscos associados a utilização do ácido nítrico podem ser 

atenuados a partir do manuseio correto de sua solução combinado ao uso dos 

equipamentos de proteção individual. Desta forma, o que se conclui é que os 

experimentos propostos neste capítulo podem ser intitulados como uma proposta 

segura de ser aplicada em atividades de ensino em N&N. 

 Do ponto de vista educativo, os experimentos descritos neste capítulo permitem 

vislumbrar que os conceitos de N&N podem ser inseridos no contexto educacional. O 

potencial didático dos experimentos propostos para um ensino de N&N baseado na 

síntese verde de AgNP’s se manifesta a partir de aspectos como o reaproveitamento 

de matérias primas vegetais para promover a síntese das referidas nanopartículas, as 

mudanças na coloração das AgNP’s e AuNP’s conforme suas propriedades 

características, que abrem espaços para abordagens no contexto da N&N, e, 

principalmente, pelas possibilidades de simular aplicações das nanopartículas de 

acordo com suas propriedades características, abrindo possibilidades de que os 

alunos conheçam para além das características partículas, vislumbrando aplicações 

que num futuro próximo farão parte da realidade destes alunos. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A presente pesquisa assumiu como uma de suas premissas o desenvolvimento 

de uma metodologia para abordagens das N&N em atividades de ensino, pautando-

se nas abordagens da síntese verde de MNP’s como uma forma de promover o ensino 

de N&N de modo mais seguro do ponto de vista ambiental e físico, e, sobretudo, 

assegurar que estas abordagens possam ser desenvolvidas de forma mais acessível. 

Desta forma, este trabalho se desenvolveu acima da hipótese de que a síntese verde 

de MNP’s se constitui como uma abordagem segura e acessível para a obtenção 

destes nanomateriais, e, indiretamente, como uma possibilidade a ser explorada em 

abordagens que promovam o ensino da N&N. A fim de validar essas hipóteses, o 

desenvolvimento da presente pesquisa abrangeu três partes, sendo que a primeira 

visou a síntese verde de MNP’s. 

A aplicação da casca do pinhão como agente redutor e estabilizante na síntese 

verde de AuNP’s e AgNP’s resultou no desenvolvimento de uma metodologia para a 

obtenção das referidas nanopartículas por uma matriz até então inexplorada, as 

cascas do pinhão. Um método utilizado viável economicamente e eficaz para a síntese 

das AgNP’s e AuNP’s foi apresentado no Capítulo 3. Ainda nesse capítulo, um estudo 

completo acerca dos parâmetros experimentais que influenciam na síntese verde foi 

desenvolvido, permitindo evidenciar a forma como a obtenção das MNP’s está 

suscetível a variações nas condições experimentais. O desenvolvimento deste estudo 

possibilitou que a síntese de MNP’s utilizando o extrato aquoso da casca do pinhão 

pudesse ser conduzida de modo a considerar suas influências externas, transcorrendo 

a síntese verde com melhor aproveitamento dos parâmetros experimentais. 
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Uma análise deste procedimento por métricas holísticas da QV permitiu 

vislumbrar aspectos importantes sobre a forma como a síntese verde de MNP’s 

obedece, ou não, os princípios da QV. A análise desenvolvida no Capítulo 4 

evidenciou que, apesar de segura e economicamente mais viável, a síntese verde 

ainda possui aspectos a serem melhorados, mas que ainda assim, o método 

apresenta possibilidades de mudanças que puderam ser identificadas pelas métricas, 

o que nos permitiu categorizar a síntese verde como uma abordagem promissora e 

benéfica de ser realizada. A validação da metodologia feita a partir das métricas 

aplicadas no Capítulo 4 traz clareza sobre a síntese verde de MNP’s. Até o momento 

desta pesquisa, a metodologia carecia de evidências que assegurassem o seu grau 

de verdura química. Com o desenvolvimento dessas métricas, a forma como a síntese 

verde de MNP’s se comporta frente aos princípios da QV passa a ser conhecida e, 

portanto, torna perceptível as possibilidades de mudança em busca do aumento da 

verdura global. 

Assegurados de que a síntese verde de MNP’s se constitui de uma abordagem 

viável e eficiente para obtenção de AgNP’s e AuNP’s, bem como de que procedimento 

utilizado se comprova ser seguro sob o ponto de vista da QV, propusemos no Capítulo 

5 desta dissertação, um procedimento para que a síntese verde de MNP ‘s possa ser 

utilizada em abordagens de ensino de N&N. Ainda nesse capítulo, deixamos como 

contribuição o desenvolvimento e/ou adaptação e testagem de um conjunto de 

experimentos didáticos destinados a investigar e compreender propriedades 

específicas de algumas nanopartículas e da escala nanométrica, de modo geral.  

Em vistas de fechamento, finaliza-se essa dissertação sugerindo que 

professores de ciências, seja na educação básica ou ensino superior, promovam 

abordagens explorando a N&N em suas atividades educacionais e que, para isso, 

usufruam das propostas levantadas por essa pesquisa, inserindo a síntese verde de 

MNP’s como uma forma de assegurar que seus alunos acessem a N&N de modo 

seguro, acessível e amigável do ponto de vista ambiental, como ambicionou essa 

pesquisa.  
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Anexo 1. Procedimento experimental para obtenção do extrato vegetal da casca do 
pinhão e aplicação na síntese verde de AgNP’s e AuNP’s. 

Experimento 1. Preparação de nanopartículas metálicas com o extrato da 
casca do pinhão: um experimento de síntese verde 

Objetivo 

Neste experimento, prepararemos o extrato da casca do pinhão para posterior 
aplicação na síntese verde de nanopartículas de ouro e prata como agente redutor 
e estabilizante. 

Equipamentos e materiais 

• Cascas de pinhão cozidas ou cruas 

• Liquidificador doméstico 

• Peneira de cozinha 

• Balança 

• Um béquer de 150 mL 

• Chapa de aquecimento 

• Sistema de filtração simples (funil e papel filtro) 

• Solução de nitrato de prata 0,002 mol/L 

• Solução de ácido tetracloroaúrico 0,002 mol/L 

• Solução de hidróxido de sódio 1,0 mol/L 

• pHmetro ou fitas para medição do pH 

• 2 tubos de ensaio 

• Pipeta de graduada de 1,0 mL 

• Frasco para armazenar 

Procedimento 

Etapa 1. Obtenção do extrato aquoso da casca do pinhão 

Inicie preparando as cascas do pinhão para a extração. Preferencialmente 
utilize cascas do pinhão cozido. Cozinhe as sementes do pinhão, coma a polpa se 
for de sua preferência e reserve suas cascas para este experimento. Lave as cascas 
em água corrente e, caso necessite armazenamento, deixa-as sob exposição ao sol 
para que desidratem. No momento da extração, triture as cascas secas em 
liquidificador doméstico e, em seguida, peneire as cascas utilizando uma peneira de 
cozinha para eliminar as cascas de maior tamanho. Se necessário, repita o 
procedimento até que se tenha 15 gramas das cascas finamente trituradas. Em um 
béquer, cubra as cascas com água destilada, são necessários cerca de 100 mL de 
água destilada. Mantenha as cascas em repouso por, no mínimo, 30 minutos para 
que parte da água seja absorvida. Passado este tempo, ferva as cascas na mesma 
água pelo tempo de 30 minutos (controle a temperatura para que não ultrapasse 
90°C). Use um bastão de vidro para agitar as cascas frequentemente. Depois de 
fervida, filtre as cascas usando filtração simples e reserve o filtrado para ser utilizado 
na síntese verde. Se necessário, armazene o extrato sob refrigeração, utilizando 
frasco de vidro e ao abrigo de luz, pelo período máximo de 3 dias. 
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Etapa 2. Síntese verde de nanopartículas de prata (AgNP’s) e ouro (AuNP’s) 

Antes deste experimento, todos as vidrarias deverão ser lavadas com solução 
de ácido nítrico e, em seguida com água destilada em abundância para eliminação 
de quaisquer impurezas que possam participam da etapa de nucleação. Em um tubo 
de ensaio bem limpo, adicione 1,0 mL de uma solução 0,002 mol/L de nitrato de 
prata (AgNO3). Para sintetizar AuNP’s realize o mesmo procedimento, substituindo 
por solução de ácido tetracloroaúrico (HAuCl4), na mesma concentração (0,002 
mol/L). Utilizando solução de hidróxido de sódio 1,0 mol/L, ajuste o pH para 9,0. 
Utilizando uma chapa de aquecimento aqueça a solução de AgNO3 à 80°C, pelo 
tempo de 3 minutos. Mantenha o tubo em agitação magnética ou manual durante 
este período. Por fim, adicione 1 mL do extrato aquoso preparado na etapa 1 e 
mantenha em aquecimento por 10 minutos com agitação magnética ou manual. 
Observe. 

Questões Norteadoras 

1. Por que ocorre a mudança na coloração das soluções precursoras? 
2. Por que as AgNP’s possuem coloração amarela e as AuNP’s exibem 

coloração vermelho e/ou violeta? Outras colorações seriam possíveis? 
3. Quais as relações entre as cores exibidas pelas nanopartículas e as bandas 

de extinção características? 
4. Há relações entre o tamanho das MNP’s e as posições das bandas no 

espectro visível? 
5. Quais as consequências da posição das bandas de extinção sobre as cores 

das MNP’s? 
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Anexo 2. Procedimento experimental para comprovação da formação de AgNP’s e 
AuNP’s por síntese verde utilizando o teste do efeito Tyndall. 

Experimento 2. Comprovando a formação de MNP’s por meio do efeito Tyndall 

Objetivo 

Aplicar o efeito Tyndall na comprovação da formação de nanopartículas metálicas 
e vislumbrar o comportamento de materiais em dimensão nanométrica quando 
exposto a luz. 

Equipamentos e materiais 

• Dispersões de nanopartículas de prata e ouro preparadas de acordo com o 
Experimento 1, da subseção 5.1.1 

• Solução de AgNO3, utilizada no Experimento 1 

• Solução de HAuCl4, utilizada no Experimento 1 

• Extrato aquoso da casca do pinhão, utilizado no Experimento 1 

• Dispositivo emissor laser 

• 5 tubos de ensaio 

• Água 

Procedimento 

Inicie preparando as dispersões de AgNP’s e AuNP’s a serem utilizadas. 
Transfira 1,0 mL das AgNP’s preparadas no Experimento 1 para um tudo de vidro 
transparente. Repita o procedimento para as AuNP’s. Adicione a cada um dos tubos 
cerca de 10 mL de água. Não é necessário seguir uma concentração definida, uma 
vez que o efeito Tyndall é um teste qualitativo. Repita este procedimento utilizando 
1 mL do extrato vegetal preparado no Experimento 1. Por fim, transfira cerca de 5 
mL de cada uma das soluções precursoras, AgNO3 e HAuCl4, utilizadas no 
experimento 1, para os dois outros tubos de ensaio. Não é necessário diluir estas 
soluções, uma vez que elas já se encontram em baixa concentração. Não esqueça 
de nomear cada uma das amostras. 

Para iniciar os testes, aponte o dispositivo laser de modo que o feixe de luz 
atravesse os tubos de ensaio contendo as amostras. Repita esse procedimento para 
os 5 tubos. Observe o caminho da luz por cada um dos tubos e interprete. 
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Anexo 3. Procedimento experimental para investigação do efeito de AgNP’s sob o 
crescimento de culturas de bactérias. 

Experimento 3. Cultivando bactérias 

Objetivo 

Investigar o efeito das nanopartículas de prata preparadas por síntese verde no 
crescimento de culturas de bactérias. 

Equipamentos e materiais 

• 1 pacote de gelatina incolor 

• 1/2 cubo de caldo de carne 

• Cotonete 

• Filme plástico transparente 

• 2 placas de Petri 

• Água quente ou álcool 70% 

• Amostra de nanopartículas de prata preparadas no Experimento 1 

Procedimento 

Antes de iniciar o experimento, faça a esterilização das placas de Petri com água 
fervente ou álcool 70%. Enquanto aguarda a secagem das placas de Petri, inicie o 
experimento preparando a gelatina incolor de acordo com as instruções contidas no 
rótulo do produto. Adicione meio tablete de carne ao recipiente contendo a gelatina 
e dissolva-o por completo. Em seguida, transfira um pouco dessa mistura para cada 
uma das placas de Petri esterilizadas. 

Para inserir as bactérias que darão início ao cultivo, use um cotonete. Esfregue 
o cotonete no chão, entre os dedos do pé ou na língua. Em seguida, passe o 
cotonete pela superfície de cada uma das placas de Petri. Escolha um dos cultivos 
e pingue dez gotas da suspensão de nanopartículas de prata preparada no 
Experimento 1. Cubra as placas com filme plástico transparente e identifique-as 
conforme a adição ou não das nanopartículas. Deixe em repouso pelo período 
mínimo de 3 dias, em temperatura próxima da 28ºC, ao abrigo de luz solar. 
Decorrido este período, observe os dois cultivos e interprete os resultados com base 
na sua preparação. 

Referência Bibliográfica 

TOMA, H.E., SILVA, D.G., CONDOMITTI, U. Nanotecnologia Experimental. 1 ed. 
167 p. São Paulo: Editora Blucher, 2016. 
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Anexo 4. Procedimento experimental para investigação do efeito de AgNP’s sob a 
fermentação por fermento biológico. 

Experimento 4. O que as nanopartículas de prata fazem com as bactérias do 
fermento? 

Objetivo 

Investigar o efeito bactericida das nanopartículas de prata sob a ação de bactérias 
na ativação do fermento biológico 

Equipamentos e materiais 

• 3 Erlenmeyer’s de vidro 

• 3 balões de festa 

• 3 colheres de chá de fermento biológico seco 

• 3 colheres de chá de açúcar 

• Dispersão de nanopartículas de prata preparadas no Experimento 1 

• Solução de AgNO3 utilizada na preparação das nanopartículas de prata 

• Água morna 

Procedimento 

Inicie preparando os Erlenmeyer’s para o experimento. Para isso, adicione a 
cada um dos Erlenmeyer’s uma colher de chá de fermento biológico seco, o mesmo 
utilizado na preparação de pães e massas. Repita o procedimento adicionando uma 
colher de chá de açúcar aos Erlenmeyer’s. Escolha um dos Erlenmeyer’s 
preparados e adicione 10 gotas da solução de nitrato de prata (AgNO3) utilizada no 
Experimento 1. Escolha um segundo Erlenmeyer e adicione 10 gotas da suspensão 
de nanopartículas de prata preparadas no Experimento 1. Reserve o terceiro tubo 
como padrão para comparações posteriores. Nomeie os recipientes para evitar a 
trocas. 

Em outro recipiente, aqueça a água até que ela esteja morna. Tome os cuidados 
para que a temperatura não ultrapasse 40ºC. Você poderá colocar o dedo no líquido 
e ficar por 5 segundos. Se não conseguir, está muito quente, se conta até 5 
facilmente, está frio. Quando a água estiver na temperatura adequada, proceda para 
a próxima etapa. 

Aos três Erlenmeyer’s preparados anteriormente, adicione 30 mL de água morna 
e imediatamente tampe a boca dos Erlenmeyer’s com os balões de festa. Os balões 
já devem estar próximos para evitar a perda dos gases liberados no experimento. 
Você poderá agitar levemente os recipientes para colaborar com a dissolução dos 
sólidos. Observe a fermentação acontecer e interprete os resultados com base na 
adição da solução de AgNO3 e da suspensão de nanopartículas de prata aos 
recipientes, respectivamente. 
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Anexo 5. Procedimento experimental para recuperação de prata de espelhos e 
aplicação como precursora na síntese verde de AgNP’s. 

Experimento 5. Reciclando Prata, obtendo Nanopartículas de Prata 

Objetivo 

Recuperar prata de espelhos e aplicar como precursora na síntese de nanopartículas 
de prata 

Equipamentos e materiais 

• Pedaços de espelhos quebrados 

• Solução de ácido nítrico 1,0 mol/L 

• Solução de hidróxido de sódio 1,0 mol/L 

• 1 bandeja ou recipiente plano de plástico ou vidro 

• Sistema para filtração simples (funil e papel filtro) 

• Fitas para medição de pH 

• Extrato vegetal preparado de acordo com o Experimento 1 

Procedimento 

Etapa 1. Recuperando a prata de espelhos 

Antes de iniciar a recuperação da prata, certifique-se de que os espelhos estejam 
limpos e que não exista qualquer resíduo que possa contaminar a solução. Em 
seguida, despeje cerca de 100 mL da solução de ácido nítrico no recipiente escolhido. 
Devido ao baixo volume desta solução, é interessante que o recipiente seja plano e 
com uma área relativamente grande, como uma bandeja, por exemplo, para que os 
espelhos possam ser dispostos no fundo do recipiente. Feito isso, disponha no fundo 
do recipiente aproximadamente um quilograma de espelhos. Mantenha a película que 
reveste os espelhos em contato direto com a solução de ácido nítrico. Mantenha esse 
lado para baixo na bandeja. Deixe os espelhos imersos na solução pelo período 
aproximado de 24 horas, ou até que o revestimento se solte do vidro e os vidros 
voltem a ser transparentes. Com o auxílio de uma pinça e usando luvas, retire os 
vidros da solução e proceda fazendo a filtração da solução em um sistema de filtração 
simples. 

Etapa 2. Preparação das nanopartículas de prata por síntese verde 
 

O procedimento para a síntese das nanopartículas de prata seguirá a metodologia 
proposta no Experimento 1, Etapa 2. Para isso, em um tubo de ensaio bem limpo, 
adicione 5,0 mL da solução de nitrato de prata preparada na etapa de recuperação 
da prata de espelhos com ácido nítrico (Etapa 1). Utilizando a solução de hidróxido 
de sódio 1,0 mol/L, ajuste o pH para 9,0. Utilizando uma chapa de aquecimento 
aqueça a solução de AgNO3 com aquecimento próximo de 80°C, pelo tempo de 3 
minutos. Mantenha o tubo em agitação magnética ou manual durante este período. 
Em seguida, adicione 1,0 mL do extrato aquoso preparado na etapa anterior e 
mantenha em aquecimento por mais 10 minutos. Observe. 

 


