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A cada dia aumenta o número de cepas resistentes aos atuais antibióticos e 
novas estratégias são estudadas para enfrentar essa dificuldade. E a 
nanotecnologia, principalmente as nanopartículas de prata (AgNPs), são uma 
boa opção para ajudar nesse  embate devido  ao  seu  potencial 
antimicrobiano,  tendo  ação  contra  diversos microrganismos patogênicos. No 
entanto, encontrar a melhor maneira de sintetizar as AgNPs  é  importante, pois  
assim  pode  se  garantir  a  máxima  qualidade  da  partícula. O presente trabalho 
tem como objetivo a síntese de AgNPs usando extrato da planta Kalanchoe 
pinnata, modificar os parâmetros de síntese, como concentração de AgNO3, 
concentração de extrato da planta e modificar o pH do meio de reação, visando 
otimizar o processo de biossíntese. Primeiramente, foi preparado o extrato 
usando 20 g de folhas frescas da Kalanchoe pinnata em 100 mL de água a 60ºC 
por 30 minutos.  Para  a  síntese  das  nanopartículas  foi  realizado  experimento  
em  diferentes condições de pH (2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11) e distintas concentrações 
percentual do extrato da planta (5%, 10% e 20%) e diferentes 
concentrações de AgNO3. A síntese foi acompanhada através de 
espectrofotômetro, e sua caracterização foi feita a utilizando a técnica de DLS e 
medido potencial Zeta com equipamento Zetasizer. Posteriormente foi testada o 
potencial antimicrobiano das AgNPs sintetizadas. Foi observado que o pH 
influencia na qualidade da nanopartícula, onde ph’s alcalino formam 
nanopartículas menores em comparação a pH mais ácido, além do pH mais 
alcalino ter reação mais rápida na formação das partículas. No teste de atividade 
antimicrobiana, as nanopartículas que  tiveram  melhores  resultados  foram  em  
pH  8  e  9  a  5%  e  10%, formando halos entre 11 mm e 15 mm. Os fatores 
estudados neste trabalho mostraram que para a obtenção de pequenos 
tamanhos de AgNPs, melhor dispersão e atividade antimicrobiana é necessário 
que a síntese seja realizada sob as condições alcalinas. 
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