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2. Resumo do Trabalho
Nanopartículas de prata (AgNPs) constituem uma alternativa inovadora para muitas aplicações nas
áreas de medicina, farmácia, agricultura e alimentos devido às suas excelentes propriedades
antimicrobianas. O uso de extratos vegetais ou óleos essenciais para promover a biorredução de
sais de prata a fim de produzir as nanopartículas é considerado um método de síntese verde, dado
a redução na quantidade de reagentes químicos usados, evitando a geração de subprodutos tóxicos
e a necessidade de equipamentos ou processos dispendiosos. No presente trabalho, a síntese das
AgNPs foi realizada usando o óleo essencial de eucalipto (Eucalyptus saligna), uma vez que esta
espécie florestal é amplamente cultivada no estado de Santa Catarina e no país. O óleo essencial
foi extraído de folhas de eucalipto, coletadas no município de Lages-SC, através de hidrodestilação
em aparelho Clevenger na temperatura máxima de 100°C e por um período de 3 horas. O material
extraído foi caracterizado quanto ao teor de compostos fenólicos totais pelo método de FolinCiocalteau, cujos resultados indicaram uma concentração de 0,10±0,064 mg·L-1. Em seguida, o óleo
essencial foi diluído em acetona (1:170 v/v) e as AgNP foram sintetizadas por biorredução pela
adição gota a gota de 2 mL do óleo essencial diluído em 30 mL de uma solução de AgNO3 0,3
mmol·L-1 com pH ajustado em 9, a 100°C e sob agitação vigorosa por 30 minutos. As nanopartículas
assim produzidas foram analisadas por espectroscopia UV-Vis em modo varredura na faixa de
comprimento de onda de 200 a 700 nm. A presença da banda de ressonância de plasmon de
superfície (SPR) característica, com picos em torno de 410 nm confirmou a produção das
nanopartículas de prata. Diante desses resultados, destaca-se que o uso do óleo essencial de
eucalipto para a síntese de AgNP oferece uma rota simples, ambientalmente amigável e com
possível potencial comercial.
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