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Um estudo recente realizado por nosso 
grupo de pesquisa apresentou a síntese 
de NPsAu com extrato da alga Sargassum 
cymosum, o que vai ao encontro da green 
chemistry, substituindo os agentes 
redutores e estabilizantes comumente 
empregados por agentes não tóxicos, tais 
como, os polissacarídeos de algas (Costa 
et al. 2019, 42RASBQ). No estudo 
sintetizou-se NPsAu na concentração de 
30,74 µgAu

+.mL-1 com tamanho médio 
entre 5 e 20 nm. O presente trabalho 
exibe uma síntese com concentração oito 
vezes superior.  

 

 
Para a obtenção de NPsAu na 
concentração teórica de 243 µgAu

+.mL-1 
foram adicionados 10 mL de uma solução 
aquosa de ácido cloroáurico 2 mM 
(HAuCl4.H2O) à 6 mL de extrato da alga 
Sargassum cymosum (0,01 g/mL). A 
solução foi mantida sob agitação durante 
20 minutos a 20 °C.  As NPsAu foram 
caraterizadas conforme sua forte 
coloração em resposta à sua banda 
plasmônica de superfície, o que permite a 
rápida detecção por UV-vis 
(espectrofotômetro SHIMADZU UV-
1601PC) na faixa de comprimento de 
onda situada entre 200 e 800 nm. Ainda, 
foram caracterizadas mediante 
microscopia de eletrônica de transmissão 
(TEM) no equipamento JEOL 100 operado 
a 100 kV utilizando um filamento de 
tungstênio como fonte de elétrons. As 

amostras foram preparadas com 
deposição de 10 μL de NPs-Au sobre um 
grid de cobre recoberto com carbono e 
secas naturalmente por 24h. A distribuição 
do diâmetro das NPsAu foi calculada 
através do software ImageJ. 
 
 
 
Na análise por UV-vis observou-se um 
pico com absorbância máxima entre 450 e 
600 nm, o qual é característico de NPsAu 
em solução aquosa. 
Com a análise de TEM verificou-se 
partículas com aspecto esférico e 

diâmetro médio de 21,67  5,30 nm. 
Ainda, a síntese inferou em 
nanopartículas polidispersas. 
Após 30 dias ocorreu mudança de 
coloração e formação de precipitado, 
evidenciando uma baixa estabilidade, 
diferentemente do estudo com menores 
concentrações de ouro. 
 
 
 
A síntese foi bem-sucedida conforme 
dados de UV-vis e TEM, porém, após 30 
dias verificou-se a instabilidade das 
NPsAu. O presente estudo contribui com 
os estudos escassos referentes a 
condição ótima de síntese de NPsAu. 
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