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  Resumo  

As nanopartículas podem ser utilizadas para diversos 

fins, inclusive na área médica para o tratamento e 

diagnóstico de doenças. Assim, neste trabalho foram 

desenvolvidas AgNPs através de síntese verde a partir 

do extrato das flores de Catharanthus roseus L. e 

AgNO3. Foram testadas direfentes concentrações e 

proporções de extrato, além de três tecnicas de 

obtenção: aquecimento, exposição à luz UV e ambos 

combinados. Concluiu-se que a melhor concentração foi 

de 1% na proporção 1: 9 (extrato: AgNO3) e a técnica 

mais eficiente foi a exposição à luz UV. 

  Introdução  

As nanopartículas (NPs) possuem grande 

notoriedade no campo da medicina devido às suas 

diversas aplicações, tanto no diagnóstico quanto na 

terapêutica (RAI, 2013). 

Buscando-se métodos mais sustentáveis de obtê-las, 

surge a síntese verde, a qual, além de ser 

economicamente viável, limita o uso de reagentes 

potencialmente tóxicos ao meio e aos seres vivos (RAI, 

2013). 

A síntese verde de nanopartículas de prata (AgNPs), 

conhecidas por sua ação antimicrobiana, pode ser feita 

através do método reducional a partir de extratos 

vegetais (RAI, 2013). 

Este trabalho teve por objetivo a obtenção de AgNPs 

a partir do extrato de flores de Catharanthus roseus L., 

conhecida por seus alcaloides com ação antineoplásica, 

vincristina e vimblastina (FALCÃO, 2016). 

  Material e Métodos  

O extrato aquoso foi preparado por decocção das 

flores dessecadas de C. roseus por 20’ a 70°C + 4. 

As AgNPs foram obtidas por síntese verde, testando 

diferentes concentrações de extrato e AgNO3 e 

submetendo a amostra a três tratamentos: aquecimento, 

luz UV (365-405 nm) e aquecimento + luz UV. 

A cofirmação da formação das AgNPs e 

caracterização se deu por espectroscopia UV-Vis no 

aparelho Genesys 10S UV-Vis e programa OriginPro. 

  Resultados e Discussão  

Todos os tratamentos aos quais a solução foi 
submetida resultaram na formação de AgNPs, contudo 
o método no qual se utilizou apenas a luz UV se 
mostrou mais eficaz (Gráfico 1). 

 
 

 
 
 
 
As AgNPs possuem uma faixa de absorção 

característica em torno de 400 - 530 nm, desta forma, 
através da espectroscopia UV-Vis é possível confirmar a 
formação delas. 

A obtenção foi possível porque o extrato possui 
compostos, como os polifenóis, capazes de reduzir íons 
de prata à sua forma metálica e posteriormente a NPs. 
Além de componentes estabilizadores  que limitam o 
crescimento destas. 

 
Gráfico 1. Obtenção de AgNPs usando unicamente luz UV 

A Ressonância de Plasmon de Superfície (RPS) 
decorrente da movimentação dos elétrons livres permite 
que as NPs metálicas apresentem cores únicas de 
acordo com sua forma e tamanho ( Imagem 1). 

 
Imagem 1. Formação de AgNPs expostas à luz UV. 

              Conclusões  

A obtenção de AgNPs a partir do extrato de flores de 

Catharanthus roseus L. foi bem sucedida usando 1 

parte de extrato a 1% para 9 de AgNO3 e a melhor 

técnica foi usando-se apenas a luz UV. 
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