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Resumo 

Nesse trabalho foi utilizado o farelo da casca do pinhão, 

semente da Araucária, cujo destino comum é o descarte, 

como suporte para a deposição de nanopartículas de 

prata. A síntese das nanopartículas (AgNPs) foram 

realizadas utilizando goma arábica (um polissacarídeo) 

como estabilizante e agente redutor, sob agitação e 

banho de gelo. Como resultado, obteve-se que o farelo 

da casca do pinhão mostrou-se um substrato satisfatório 

para deposição dos nanohíbridos de prata e goma 

arábica, evitando também a sua aglomeração. 

Introdução  

A valorização de resíduos agroflorestais, que não 

possuem um valor econômico, tem contribuindo na 

geração de novas alternativas nas áreas de materiais e 

energia. A nanotecnologia é a ciência que estuda 

estruturas com menos de 100 nm. As nanopartículas 

metálicas apresentam propriedades físicas e químicas 

diferenciadas como: maior área superficial e 

propriedades ópticas especificas. A prata em várias 

formas tem sido usada há séculos como um agente 

antimicrobiano, matando de forma direta os 

microrganismos, ou atacando as enzimas que mantem a 

bactéria viva. Este projeto estudou a potencial 

capacidade do farelo da casca da semente de Araucaria 

angustifolia (pinhão) para servir como substrato para a 

deposição de AgNPs. 

Material e Métodos 

Para a síntese das nanopartículas de prata foi realizado 

um planejamento fatorial 2
3
, com 13 ensaios no total 

variando as concentrações de goma (1,0; 3,0 e 5,0 mg L
-

1
) e Ag

+ 
(1,5; 2,5 e 3,5 mmol L

-1
). A metodologia padrão 

utilizada foi: em um balão de fundo redondo, de 25,0 

mL, foram adicionados 100,0 μL de uma solução de 

goma arábica (12,0 g L
-1

), 350,0 μL de água destilada e 

por fim 350,0 μL da solução de nitrato de prata (3,5 mol 

L
-1

) sob agitação por 15 minutos em banho de gelo. Os 

nanocompósitos (AgNPs/GA) obtidos foram 

caracterizados por UV-VIS e DLS.  A deposição da 

AgNP/GA no farelo da casca do pinhão foi realizada por 

dois meios: primeiro adicionando-se 50mg de farelo 

junto ao meio reacional durante a síntese do 

nanocompósito; e segundo. por drop, onde diferentes 

volumes do nanocompósito foram diretamente gotejados 

sobre 50 mg de farelo da casca de pinhão. O material 

obtido foi analisado por microscopia eletrônica de 

varredura e por EDS. 

Resultados e Discussão 

Os resultados do UV-VIS permitiram observar a 

formação das AgNPs em todas as condições estudadas 

por conta do surgimento das bandas de absorbância em 

412 nm, característica para nanopartículas de prata. Os 

picos mais intensos demonstram que a melhor condição 

de síntese de nanopartículas foi aquela utilizando 1,0 mg 

mL
-1

 de GA e 3,5 mmol L
-1

 de nitrato de prata, onde 

observou-se a maior estabilidade e o menor diâmetro 

pelo DLS, inferior a 50 nm. Para o primeiro método de 

deposição foram obtidos nanocompósito dispostos de 

forma agrupada, prendendo-se as partes lisas, adotando 

um aspecto de roseta na superfície do substrato. As 

análises de EDS confirmaram a natureza das partículas 

depositadas como sendo prata. Já para deposições por 

drop, os resultados se mostraram mais satisfatórios, com 

uma distribuição mais homogênea na superfície do 

substrato, sem evidência de agregados. Análises de 

EDS também confirmaram a natureza metálica das 

nanopartículas, ainda foi realizada a análise da 

superfície do substrato por backscattering, onde é 

possível verificar que a prata esta distribuída por toda 

superfície do farelo da casca de pinhão, no método de 

drop 

Conclusão  

Como conclusão deste trabalho podemos afirmar que a 

síntese de nanopartículas de prata utilizando uma rota 

verde foi eficiente, foram obtidas nanopartículas de 

formato estralado, o que indica uma possível agregação, 

mas apresentaram uma distribuição uniforme sobre a 

superfície das casquinha do pinhão, aderindo melhor 

principalmente pelo método de drop. 
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