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RESUMO 

As nanopartículas constituem-se em uma área de crescente interesse da nanociência e 

nanotecnologia, pois apresentam propriedades únicas como boa condutividade, 

ressonância plasmônica de superfície, elevado efeito catalítico, maior área superficial e 

excelente atividade antimicrobiana. Vários estudos têm sido realizados com a finalidade 

de sintetizar nanopartículas utilizando produtos químicos não tóxicos, solventes 

ambientalmente benignos e materiais renováveis. Os objetivos deste trabalho foram a 

obtenção de nanopartículas de prata (Ag-NPT) utilizando amido de mandioca e quitosana 

como agentes redutores e estabilizantes e incorporá-las em membranas de amido/álcool 

polivinílico (PVA). As propriedades físico-químicas e morfológicas das nanopartículas e das 

membranas foram determinadas, assim como sua atividade antimicrobiana contra cepas 

de bactérias e fungos. A formação das nanopartículas foi confirmada pela presença da 

banda plasmônica de superfície observada no espectro UV-visível. A nanopartícula de 

prata com quitosana (Ag-NC) apresentou maior estabilidade em solução e uma estrutura 

mais cristalina que a amostra com amido (Ag-NS). A mudança na frequência e forma das 

principais bandas de vibração observada nos espectros de infravermelho confirmou a 

interação da prata com os grupos redutores presentes na estrutura da quitosana e do 

amido. As análises de microscopia e EDS permitiram observar a presença, morfologia e 

concentração aparente de prata tanto nas nanopartículas quanto nas membranas. As 

micrografias das nanopartículas de prata incorporadas nas membranas mostraram que a 

prata encontrou-se bem distribuída nas mesmas. O padrão cristalino dos filmes 

aumentou com a adição de nanopartículas. Tanto as nanopartículas como as membranas 

apresentaram atividade antimicrobiana contra bactérias e fungos sendo que os melhores 

resultados foram obtidos quando se adicionou a nanopartícula Ag-NC. Esses resultados 

permitem sugerir uma potencial utilização das nanopartículas de prata em matrizes 

poliméricas para obtenção de curativos que inibam a proliferação desses 

microorganismos em infecções. 

 

 

Palavras-chave: Nanopartícula. Quitosana. Membranas. Atividade antimicrobiana 



 
 

ABSTRACT 

Nanoparticles are in an area of growing interest of nanoscience and nanotechnology, 

since they have unique properties as good conductivity, surface plasmon resonance, high 

catalytic effect, higher surface area and excellent antimicrobial activity. Several studies 

have been conducted with the purpose of synthesizing nanoparticles using non-toxic 

chemicals, environmentally benign solvents and renewable materials. The aims of this 

study were to obtain silver nanoparticles (Ag-NPT) using cassava starch and chitosan as 

reducing and stabilizing agents and incorporate them into membranes of starch /polyvinyl 

alcohol (PVA) blends. The physicochemical and morphological properties of nanoparticles 

and membranes were determined as well as their antimicrobial activity against strains of 

bacteria and fungi. The formation of nanoparticles was confirmed by the presence of 

surface plasmon band observed in the UV-visible spectrum. The silver nanoparticle with 

chitosan (Ag-NC) showed the greatest stability in solution and a more crystalline structure 

than the sample with starch (Ag-NS). The change in frequency and shape of the main 

vibration bands observed in the infrared spectra confirmed the interaction of silver with 

reducing groups present in the structure of chitosan and starch. The microscopy and EDS 

analyzes have allowed observing the presence, morphology and concentration of the 

silver nanoparticles as well as of the membranes. The micrographs of silver nanoparticles 

embedded in the membranes showed that silver was found evenly distributed in the 

same. The crystalline pattern of films increased with the addition of nanoparticles. Both 

nanoparticles and membranes showed antimicrobial activity against bacteria and fungi 

and the best results were obtained when the Ag-NC nanoparticle was added in the 

membrane. These results suggest a possible use of silver nanoparticles in polymer 

matrices to obtain dressings that inhibit the proliferation of these microorganisms in 

infections. 
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18 

1 INTRODUÇÃO 

A síntese de nanopartículas (NPT’s) de metais como ouro, prata e cobre vem 

sendo bastante estudada para aplicação nas áreas de catálise, fotografia, eletrônica, 

óptica, ambiental e médica por suas propriedades físicas, químicas e biológicas únicas 

(DAHL et al., 2007;VENKATESHAM et al., 2014). 

Antigamente, a prata (Ag) era usada para combater infecções e prevenir a 

proliferação de microrganismos. Atualmente, esse metal tem sido uma opção de 

tratamento viável para infecções encontradas em queimaduras, feridas abertas e úlceras 

crônicas (SUN et al., 2011). As propriedades antibacteriana, antifúngica e antiviral dos 

íons prata, dos compostos de prata e das nanopartículas de prata têm sido amplamente 

pesquisadas. Os microrganismos não desenvolvem resistência à prata como no caso dos 

antibióticos, uma vez que a prata ataca uma ampla faixa do espectro microbiano (FRANCI 

et al., 2015). 

A atividade das nanopartículas está fortemente ligada ao seu tamanho, 

apresentando maior reatividade aquelas com tamanhos de 5-10 nm, ou até mesmo 

clusters atômicos de 0,4-2 nm, os quais podem aumentar bastante a ação bactericida. 

NPT’s de até 100 nm podem ser encontradas tanto no interior das células bacterianas 

como em suas membranas, o que não se observa com aglomerados maiores. (QUINTELA 

et al., 2007). 

O mecanismo de ação antimicrobiana das nanopartículas ainda é desconhecido, 

no entanto, existem teorias bem aceitas. A principal delas afirma que as nanopartículas se 

ligam à membrana da célula bacteriana impedindo a respiração celular, e no interior da 

célula interagem com o DNA, impedindo sua replicação. Estudos mostram que a ação dos 

íons prata como trocadores de cátion (H+) dos grupos sulfidrila e tiol, inativam as 

proteínas e diminuem a permeabilidade da membrana causando a morte da célula (FENG 

et al., 2000). A ação das nanopartículas se difere da ação de seus íons pelo 

desenvolvimento de uma região de baixa massa molecular no centro da bactéria, a qual 

se acredita que seja formada por proteínas produzidas pela bactéria, a fim de complexar 

os íons de prata (PALZA, 2015). 

Geralmente, nanopartículas de prata podem ser preparadas e estabilizadas por 

métodos físicos e químicos e entre eles os mais utilizados são redução química, técnicas 

eletroquímicas e redução fotoquímica (MACHMUDAH et al., 2013; SPADARO et al. 2010). 
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Estudos mostram que as propriedades (físicas e químicas), tamanho, morfologia e 

estabilidade das nanopartículas metálicas são fortemente influenciadas pelas condições 

experimentais, cinética de interação de íons metálicos com agentes redutores e processos 

de adsorção de agente estabilizante com as nanopartículas metálicas (SENGUPTA et al., 

2005). 

Vários agentes redutores como borohidretos, citratos, ascorbatos e hidrogênio 

elementar têm sido comumente utilizados na elaboração de nanopartículas com tamanho 

e forma controlados. No entanto, pesquisas têm sido realizadas para elaboração de 

nanopartículas utilizando agentes redutores e estabilizantes biodegradáveis, como 

polissacarídeos e proteínas, a fim de se obter nanopartículas de prata sem traços de 

compostos tóxicos, o que permite aplicações na área farmacêutica e médica (FAYAZ et al., 

2010; PATLOLLA et al., 2012). 

A estabilidade das nanopartículas de prata pode ser atingida tanto por interações 

eletrostáticas, na qual a estabilização ocorre por meio de cargas na superfície da 

nanopartícula, quanto pela interação estérica, na qual há a presença de grandes 

moléculas ligadas à nanopartícula. Grande parte dos estudos nesta área utiliza a 

estabilização estérica através de moléculas orgânicas como polímeros/biopolímeros 

(SHAMELI et al., 2012; VENKATESHAM et al., 2014) 

A quitosana é um amino polissacarídeo produzido a partir da desacetilação da 

quitina que vem sendo utilizada na elaboração de nanopartículas de prata (HONARY et 

al., 2011; VENKATESHAM et al. 2014). A carga positiva da quitosana fornece propriedades 

biológicas e fisiológicas únicas como polieletrólito, alta capacidade de absorção de água, 

biocompatibilidade, biodegradabilidade e não toxicidade (Yi et al., 2005). Sabe-se que a 

quitosana acelera a cicatrização de feridas em seres humanos, pois confere considerável 

atividade antifúngica e antibacteriana contra um amplo espectro de microrganismos 

(JIGAR & SINHA, 2007; BENHABILES et al., 2012). São também reconhecidas as 

capacidades da quitosana no auxílio da reconstrução de tecidos. 

O amido é um polímero semicristalino armazenado em várias partes das plantas 

(grãos de cereais, raízes, túberos, sementes, fruta e pólen) constituindo, juntamente com 

a celulose, uma das mais abundantes fontes de carboidratos. É constituído de dois tipos 

principais de polissacarídeos, amilose e amilopectina. A amilose é uma macromolécula 

formada por unidades de α-D-glicopiranose unidas por ligações α(1→4) enquanto que a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X12000446
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amilopectina é constituída de unidades α-D-glicopiranose também unidas por ligações 

α(1→4) e unidas entre si por ligações α(1→6) responsáveis pela parte ramificada do 

amido. 

Diversas pesquisas têm sido realizadas nos últimos 20 anos visando à obtenção 

de biomateriais que melhorem tanto a quantidade como a qualidade de vida dos 

pacientes. Por isso a escolha de um biomaterial adequado impõe o conhecimento de suas 

propriedades físico-químicas e mecânicas, bem como de suas características biológicas, 

antes de serem usados em humanos, devendo ser seguros e eficazes. Daí a necessidade 

de uma caracterização mais efetiva destes materiais para melhoria não só dos efeitos 

destes sobre as queimaduras e ferimentos, mas para o conhecimento das interações 

destes com os fármacos, e com a pele humana. 

Uma das metodologias mais efetivas para a preparação de polímeros 

antimicrobianos é a incorporação de grupos funcionais bactericidas na estrutura dos 

polímeros. Os grupos com atividade bactericida podem ser inseridos na matriz polimérica 

através de impregnação, modificação química ou pela copolimerização de monômero 

contendo o grupo funcional (TASHIRO, 2001). Íons metálicos (Ag+), sais de amônio 

quaternário, sulfonamidas N-cloradas e N-haloamidas têm sido usados no 

desenvolvimento de materiais poliméricos antimicrobianos. Compósitos contendo 

partículas metálicas têm recebido atenção em campos como a separação e a purificação, 

catálise e tratamento de água, devido às suas propriedades físico-químicas distintas. 

Recentemente as nanopartículas de prata têm sido empregadas na fabricação de 

novos materiais baseados em matrizes poliméricas para aplicações medicas e 

biotecnológicas (NGUYEN et al., 2015). A vantagem do uso de Ag-NPT’s para a 

impregnação é que existe uma liberação continua dos íons prata, acentuando a eficácia 

antimicrobiana (ABDELGAWAD et al., 2014). 

Existem muitas pesquisas sendo realizadas para o aperfeiçoamento das 

aplicações atuais, bem como o desenvolvimento de novos produtos contendo NPT’s. As 

partículas de prata suportadas em compósitos poliméricos reticulados combinam a alta 

estabilidade térmica do suporte polimérico com a propriedade antimicrobiana intrínseca 

da prata (SEGALA et al., 2015). Atualmente vários polímeros vêm sendo utilizados para 

esta finalidade, dentre estes podemos citar, o poli (álcool vinílico) (PVA), a celulose, a 

quitosana, etc. 
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Abdelgawadet al. (2014) elaboraram nanopartículas de prata utilizando 

quitosana como agente estabilizante e glucose como agente redutor e produziram uma 

blenda com álcool poli(vinílico). Os autores observaram um aumento na atividade 

antibacteriana devido ao efeito sinergístico da quitosana e da nanopartícula. 

Apesar da diversidade de materiais destinados ao tratamento de queimaduras e 

ferimentos disponíveis no mercado, normalmente o custo do tratamento é bastante 

elevado, principalmente devido ao custo dos curativos e à necessidade de sua frequente 

troca. Um dos grandes desafios da pesquisa na área de regeneração de pele, 

principalmente no Brasil, consiste no desenvolvimento de biomateriais a partir de 

matérias-primas de baixo custo, fácil acesso e com características adequadas para a 

função destinada. O tratamento de feridas da pele com agentes macromoleculares como 

polímeros naturais apresentam muitas vantagens em relação a outras substâncias devido 

a sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, não toxicidade e facilidade e segurança da 

aplicação na derme (JAYAKUMAR et al., 2011). 

Este trabalho visa à utilização de polímeros naturais, como o amido e a 

quitosana, para a síntese de nanopartículas de prata que serão incorporadas em uma 

matriz polimérica a fim de obter um material com propriedades antimicrobianas para 

serem usados como curativos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Nanopartículas 

As nanopartículas constituem-se em uma área de crescente interesse da 

nanociência e nanotecnologia. Segundo definição da ASTM (2012), nanopartículas são 

uma subclassificação de partículas ultrafinas, de duas ou três dimensões, com 

comprimentos superiores a 1nm e menores que 100 nm que podem ou não exibir uma 

propriedade intensiva relacionada com o tamanho. Esses nanomateriais têm atraído 

grande interesse por possuírem características diferenciadas como, elevada razão 

superfície/volume, possibilitando sua utilização em áreas onde se deseja um aumento da 

área superficial. 

As nanopartículas (NPT)têm sido utilizadas para melhorar a imobilização e a 

atividade de catalisadores (WANG, 2006), na liberação de agentes terapêuticos (ZHANG 

et al., 2008), no diagnóstico de doenças crônicas e em sensores (HONG et al., 2008), no 

vestuário hospitalar e na indústria alimentícia para limitar o crescimento bacteriano 

(CHAU et al., 2007; VIGNESHWARAN et al., 2007).  

Devido ao contínuo aumento da resistência aos antibióticos por parte de 

microorganismos patogênicos e oportunistas, várias pesquisas têm sido realizadas com o 

objetivo de desenvolver novos medicamentos mais eficazes. Nenhum dos antibióticos 

introduzidos na última década melhorou a atividade contra bactérias multirresistentes 

(CONLON et al., 2004). Por esse motivo, as nanopartículas, especialmente as de prata, 

têm se tornado uma alternativa atraente aos antibióticos devido a sua atividade 

antimicrobiana e por não apresentarem resistência a um amplo espectro de 

microorganismos. 

Vários produtos contendo nanopartículas vêm sendo lançados constantemente 

no mercado. Exemplos deles são: cosméticos com ingredientes nanoencapsulados, tintas 

com aditivos nanoestruturados para conferir maior durabilidade, chocolates em 

nanopartículas que conferem melhor textura, nanopartículas em suplementos 

alimentares para melhor absorção intestinal, nanosensores de filmes nanoestruturados 

de polímeros condutores utilizados como língua artificial para medir a qualidade de 

vinhos e cafés, entre outros (PUTHETI, 2015). 
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2.2 Nanopartículas metálicas 

As nanopartículas metálicas têm fascinado os cientistas há mais de um século e 

são agora muito utilizadas nas ciências biomédicas e engenharia. Elas são um foco de 

interesse por causa de seu enorme potencial em nanotecnologia. Hoje, esses materiais 

podem ser sintetizados e modificados com vários grupos funcionais que lhes permitem 

ser conjugados com anticorpos, ligantes e medicamentos, abrindo assim uma ampla gama 

de potenciais aplicações nas áreas da biotecnologia, separação magnética, e pré-

concentração de analitos, liberação controlada de droga, e veículos para liberação de 

genes e drogas e principalmente no diagnóstico por imagens. 

Nanopartículas de metais como prata, platina, níquel, cobalto, ouro, cobre, etc., 

receberam atenção especial por suas propriedades catalíticas (MALLIK et al., 2005), 

eletrônicas (KAMAT, 2002) e óticas (LIZ-MARZAN, 2006), tornando-as muito atraente nas 

áreas de bioconjugação e Espectroscopia Raman Amplificada por Superfície(SERS) (CAO et 

al., 2003; ZHANG et al., 2005), Fluorescência Amplificada por Superfície (SEF)(ROSI et al., 

2006). 

Outras propriedades únicas entre as nanopartículas são o confinamento quântico 

em partículas semicondutoras, a ressonância plasmônica de superfície em algumas 

partículas metálicas e superparamagnetismo em materiais magnéticos (CRESPILHO et al., 

2009). 

As nanopartículas de metais nobres (Au, Ag, Pt) exibem propriedades ópticas 

muito interessantes devido a chamada ressonância plasmônica de superfície. Este 

fenômeno é decorrente da oscilação simultânea dos elétrons da banda de condução do 

metal. A perturbação dos elétrons é induzida pela interação da radiação eletromagnética 

incidente. Os elétrons livres do metal, induzidos pelo campo elétrico da radiação 

incidente, oscilam simultaneamente de forma coerente, gerando uma frequência de 

ressonância e um dipolo na nanopartícula, como mostrado na Figura 1. Uma força de 

restauração na nanopartícula tenta compensar a formação de dipolo, resultando numa 

ressonância em um comprimento de onda característico de cada material (BARNES et al., 

2003). 
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A frequência da ressonância plasmônica de superfície depende principalmente 

da natureza do metal (função dielétrica), mas é, em grande parte afetada pelo tamanho e 

forma das nanopartículas ou pelo meio em que ela se encontra (viscosidade, constante 

dielétrica, etc.). Tais ressonâncias resultam em cores intensas, assim como na 

intensificação do campo elétrico em volta das partículas. 

Figura 1: Efeito da banda plasmônica de ressonância (esquerda) e imagem de MEV de 

nanopartículas (direita)  

 

SIGMA-ALDRICH (2016) 

Outra propriedade muito explorada na obtenção de nanopartículas é o 

superparamagnetismo. As nanopartículas magnéticas como Fe3O4 (magnetita) e Fe2O3 

(hematita) são conhecidas por serem biocompatíveis. Elas têm sido ativamente 

investigadas para o tratamento não invasivo do câncer (hipertermia magnética), 

separação e manipulação de células tronco, liberação controlada de fármacos, terapia 

genética, análise de DNA e exame de ressonância magnética (FAN et al., 2009). 

As nanopartículas de ouro (Au-NPT’s) são utilizados em estudos imunoquímicos 

para identificação de interações com proteína. Elas são utilizadas como marcadores para 

detectar a presença de DNA em amostras, para a detecção de antibióticos 

aminoglicosídicos como a estreptomicina, gentamicina e neomicina. Nanobastões de ouro 

estão sendo usados para detectar câncer de células estaminais, benéficas para o 

diagnóstico de câncer e para a identificação de diferentes classes de bactérias (BABAN & 

SEYMOUR, 1998; TOMAR & GARG, 2013). 

Nanopartículas bimetálicas (ligas) apresentam propriedades estruturais que são 

diferentes dos materiais originais (CEYLAN et al., 2006). A prata (Ag) é a mais amplamente 

utilizada nas ligas, pois tem a maior condutividade elétrica dentre os metais utilizados, ao 

contrário de muitos outros, os seus óxidos têm condutividade relativamente melhor. As 
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propriedades das nanopartículas bimetálicas são influenciadas por ambos os metais e 

mostram mais vantagens sobre as NPT’s metálicas comuns (MOHL, 2011). 

Vários estudos vêm sendo realizados a fim de avaliar a capacidade das 

nanopartículas em reduzir infecções microbianas na pele (PADDLE et al., 2006) e em 

queimaduras (ULKUR et al., 2005), e também para prevenir a colonização bacteriana em 

vários dispositivos tais como cateteres de superfície (SAMUEL & GUGGENBICHLER, 2004) 

e próteses (GOSHEGER et al., 2004). Para essa aplicação as nanopartículas de prata tem 

despertado muito interesse. 

2.3 Métodos de preparo de nanopartículas (NPT’s) 

Existem muitos métodos empregados na preparação de NPT’s metálicas, como 

os métodos biológicos ou combinação de métodos, mas a maioria baseia-se em métodos 

físicos e químicos. 

Vários aspectos devem ser observados na elaboração das nanopartículas. O 

sucesso desses nanomateriais depende não somente do controle na distribuição de 

tamanho e forma, mas também dos métodos de preparo. Estudos mostram que as 

propriedades (físicas e químicas), tamanho, morfologia e estabilidade das nanopartículas 

metálicas são fortemente influenciadas pelas condições experimentais, cinética de 

interação de íons metálicos com agentes redutores e processos de adsorção de agentes 

estabilizantes com as nanopartículas metálicas (SENGUPTA et al., 2005). Dependendo do 

método de preparo, pode-se obter nanopartículas em vários formatos como esferas, 

bastões, cápsulas, fibras etc. 

Um dos métodos mais eficazes e baratos de obtenção de nanopartículas é 

através da síntese coloidal. Várias rotas de obtenção de nanopartículas através de 

precursores em solução têm sido descritas nos últimos anos. Dadas as características 

destes processos, as NPT’s obtidas permanecem dispersas na solução original, 

comportando-se de maneira similar a uma solução homogênea. Nanopartículas dispersas 

em um solvente são uma forma de dispersão coloidal, onde a fase dispersa é formada por 

nanopartículas em escala de poucos nanômetros de diâmetro (ZANCHET et al., 2000). 
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2.3.1 Métodos físicos 

Os métodos físicos são também conhecidos como top down(Figura 2), são aqueles em 

que se manipula o material em escala macro e através de processos físicos, quebram-se 

as partículas (moagem em moinho de bolas ou de alta energia ou sonólise) até que estas 

fiquem em escala nanométrica. Após aquecimento, obtém-se uma fase vaporizada e na 

maioria dos casos o vapor do sólido que se deseja formar é resfriado através do contato 

com um gás neutro (condensação). O material é coletado o mais rapidamente possível em 

uma parede fria, de forma a evitar o crescimento das nanopartículas (COSTA, 2001). 

Figura 2: Rotas de obtenção de nanopartículas via Top down e Bottomup  

 

GORUP (2010) 

Estas nanopartículas são depositadas em vários suportes, incluindo a alumina, 

titânia e sílica. As técnicas de deposição para este método de preparação incluem a 

fotolitografia, litografia com feixe de elétron e nanolitografia (ZHU et al. 2008, HAES & 

VAN DUYNE, 2002). 

 A ausência de solventes no preparo de filmes finos e a uniformidade das NPT’s são 

as principais vantagens dos métodos físicos em comparação aos métodos químicos. 

Porém as desvantagens são os elevados custos para investimento em equipamentos e 

alto consumo de energia, pois estes processos geralmente utilizam energias físicas 

(térmica, corrente contínua pulsante, descarga por arco elétrico) para produzir 

nanopartículas.  

 Lee e Kang (2004) desenvolveram um método de decomposição térmica e 

obtiveram nanopartículas com tamanho de 9,5 nm. Tienet al. (2008) utilizaram o método 

de descarga por arco elétrico com e sem adição de surfactantes e obtiveram 

nanopartículas com tamanhos de aproximadamente 10 nm. 
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2.3.2 Métodos químicos 

Os métodos químicos, conhecidos como bottomup, são os preferidos por se 

tratarem de métodos mais simples e eficazes, além de possibilitarem um maior controle 

sobre o processo. São baseados em reações químicas e utilizam precursores moleculares 

ou atômicos para a obtenção das nanopartículas desejadas (CUNNINGHAM & BÜRGI, 

2013). Os átomos se agregam em solução ou em fase gasosa para formar partículas de 

tamanhos definidos (BURMEISTER et al., 1998). 

Os métodos químicos incluem as técnicas de redução fotoquímica (SPADARO et 

al. 2010, BYEON & KIM 2012), co-precipitação (CASANOVA, 2010), redução química 

(GORUP, 2010), microemulsão (BÖNNEMANN et al., 2002; LIVERI, 2006), síntese em 

sistema bifásico (CASTRO, 2009), decomposição térmica, síntese hidrotérmica, método 

sol-gel (YANG et al., 2003, DE MATTEIS et al., 2012), poliol (SUN & ZHENG, 2002, MAITY et 

al., 2010; JUNIOR, 2012) dentre outros. 

 Na síntese fotoquímica as nanopartículas são formadas pela fotorredução direta 

de um precursor metálico ou a redução de íons metálicos utilizando intermediários 

metálicos gerados fotoquimicamente, tais como moléculas excitadas e radicais 

(fotossensibilização). As fontes de radiação mais utilizadas são UV (SPADARO et al. 2010), 

Raios gama (HUANG et al., 2009; RAO et al., 2010), Laser (SATO-BERRÚ et al., 2009), 

Ultrassom (BYEON & KIM, 2012) e Micro-ondas (NADAGOUDA et al., 2011).  

 As grandes vantagens dos método fotoquímicos são a rapidez, (a redução pode ser 

efetuada em segundos, ao contrário dos demais), utilização de condições brandas, além 

de permitir o controle do tamaho das partículas, alterando-se a intensidade da fonte de 

irradiação (CASANOVA, 2010). 

Machmudahet al. (2013) sintetizaram nanopartículas de prata e ouro utilizando o 

método de abrasão a laser em CO2 pressurizado e avaliaram a influência da temperatura, 

pressão e tempo de abrasão no tamanho e forma das nanopartículas. As nanopartículas 

apresentaram estrutura basicamente esférica com diâmetros variando entre 5nm e 

1,2µm. 

O processo de coprecipitação consiste na obtenção de um hidróxido ou 

carbonato através da adição simultânea das soluções dos sais percursores. O precipitado 
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é lavado, seco e calcinado. Este método é usado para preparar nanopartículas de metais 

da primeira serie de transição da tabela periódica (CASANOVA, 2010). 

A redução química envolve a redução de um sal metálico ou íons metálicos por 

um agente redutor apropriado em meio aquoso. Primeiramente, o sal metálico é reduzido 

gerando átomos metálicos com valência zero. Subsequentemente, os íons metálicos (M+) 

vão sendo reduzidos por um agente redutor formando um núcleo metálico estável e 

irreversível (ZHANG & NOGUEZ, 2008). 

O método citrato ou método Turkevich é um dos métodos químicos mais 

utilizados na obtenção de nanopartículas metálicas. Baseia-se na redução de íons 

metálicos em solução pelo citrato de sódio (GORUP, 2010). 

Os métodos de decomposição térmicaenvolvem altas temperaturas de 

decomposição dos organometálicos no estado de oxidação zero ou a redução de sais em 

solventes em ebulição na presença de agentes estabilizantes (surfactantes). As altas 

temperaturas facilitam a remoção dos defeitos de cristalinidade e resultam em 

nanopartículas magnéticas de alta qualidade. Nesta técnica, a temperatura e 

propriedades dos surfactantes exercem papel importante na forma, tamanho e 

estabilidade das nanopartículas. 

Dentre os métodos de decomposição térmica, uma das rotas mais utilizadas na 

obtenção de nanopartículas monodispersas está o método poliol e suas adaptações. É um 

dos métodos mais utilizados na obtenção de nanopartículas magnéticas. Este método 

baseia-se na decomposição térmica de compostos organometálicos contendo o metal 

e/ou metais em um solvente orgânico (polióis) com alto ponto de ebulição na presença 

de surfactantes (SUN & ZENG, 2002). Entre os precursores metálicos mais utilizados estão 

osacetilacetonatos metálicos. Os surfactantes mais usados são o ácido oléico, oleilamina 

e hexadecilamina. A razão molar entre os reagentes surfactantes e solventes são 

parâmetros cruciais para o controle do tamanho e forma das nanopartículas (LU et al., 

2007a). 

Yuet al. (2003) produziram nanopartículas de níquel pelo método poliol. Os autores 

utilizaram sulfato de níquel como precursor e hidrazina como agente redutor. O material 

foi formado sem aglomeração das partículas e com tamanho médio de 0,1-0,5 μm. 



29 
 

Nos métodos hidrotérmicos as reações são aquosas e realizadas em autoclaves ou 

reatores onde a pressão pode chegar a 135 atm e a temperatura a aproximadamente 200 

oC. Nessas condições a água atua como um reagente, estabilizando o processo cinético 

das reações de hidrólise. A solubilidade dos íons aumenta com o aumento da 

temperatura, o que aumenta a mobilidade e permite maior rapidez na formação e 

uniformidade dos precipitados. Controlando-se o tempo e a temperatura do processo, 

consegue-se controlar a morfologia e o tamanho das partículas (COSTA, 2013). 

Sun e Murray (1999) utilizaram alta temperatura e uma fase de solução redutora de 

cloreto de cobalto na presença de agentes estabilizantes para produzir colóides 

magnéticos de nanocristais de cobalto. No experimento, cloreto de cobalto anidro, ácido 

oléico e éter dioctílico foram misturados sob nitrogênio e aquecidos a 100 °C. Então, 

tributilfosfina foi adicionada e a mistura reacional foi aquecida a 200 °C. Uma solução de 

éter dioctílico e super - hidreto foi injetada sob vigorosa agitação. Uma mudança de cor 

de azul escuro para preto foi observada, indicando a redução do complexo de cobalto (II) 

azul para formar partículas de cobalto metálico. 

Matveevet al. (2006) usaram decomposição térmica do (Co(HCOO)2) para a 

obtenção de nanopartículas de cobalto com a estrutura hexagonal compacta (hcp) 

dispersas em poli (tetrafluoroetileno). 

2.3.3 Outros Métodos 

Além dos métodos físicos e químicos há também os métodos biológicos, onde os 

agentes redutores e estabilizantes são moléculas produzidas por organismos vivos como 

bactérias (SURESH et al., 2010), fungos (FAYAZ et al., 2010), leveduras, algas ou plantas 

(BAR et al., 2009). Neste método, a parede celular dos microorganismos desempenha 

importante papel na síntese intracelular das NPT’s. A parede celular carregada 

negativamente interage com os íons metálicos carregados positivamente reduzindo-os a 

nanopartículas (THAKKAR et al., 2010). No processo extracelular, quando os 

microorganismos são incubados com íons prata, as nanopartículas de prata podem ser 

geradas como um mecanismo de defesa intrínseco contra a toxicidade do metal. 

A síntese biológica possui vantagens por ser considerada ambientalmente 

correta e possuir baixo custo, alta taxa de redução de íons metálicos e utilizar condições 
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de pressão e temperatura ambientes. No entanto, geralmente não são produzidos 

grandes quantidades de nanopartículas utilizando esse método. 

A combinação de mais de um processo também pode ser utilizada com o intuito 

de melhorar as propriedades das nanopartículas. Christy&Umadevi (2012) sintetizaram 

nanopartículas de prata monodispersas pelo método da redução química por irradiação a 

laser. As nanopartículas preparadas apresentaram tamanho em torno de 10nm podendo 

ser utilizados entre outras aplicações em materiais condutores e sensores. 

2.4 Etapas de formação das nanopartículas por métodos da redução química 

O processo de obtenção de nanopartículas por métodos químicos em solução 

requer o estrito controle das etapas de redução, formação, nucleação, crescimento e 

estabilização. O controle destas etapas garante a obtenção de NPT’s com tamanhos e 

forma especifica para a aplicação desejada, além de aumentar sua estabilidade ao longo 

do tempo desejado. 

Ao contrário dos materiais macroscópicos, as nanopartículas possuem alta porcentagem 

de seus átomos constituintes na superfície (Fig. 3). O tamanho das NPT’s metálicas, por 

exemplo, pode ser tão pequeno que suas propriedades físicas e químicas dependem 

quase que exclusivamente dos átomos próximos a superfície (AKAMATSU & DEKI, 1997). 

Átomos ou moléculas na superfície de um material experimentam um ambiente diferente 

daqueles nos aglomerados e, portanto, têm energia livre, estados eletrônicos, reatividade 

e mobilidade diferentes (PALASANTZAS et al., 2008)  

Figura 3: Porcentagem de átomos na superfície com o aumento do tamanho da partícula 
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2.4.1 Redução 

A precipitação de metais de transição a partir de soluções (aquosas ou não), 

requer a redução química de um cátion (M+) para sua forma metálica (M0). A eficácia na 

redução e distribuição do tamanho de partículas depende da capacidade redutora do 

agente utilizado, além das condições reacionais como pH, temperatura e dispersão das 

espécies químicas de interesse (SUN et al., 2000). Por esta razão a escolha do agente 

redutor é de fundamental importância. 

Os agentes redutores mais utilizados neste processo são formaldeído, boridretos 

(NaBH4), hidroxilamina, álcoois saturados e insaturados (GAURI et al., 2003; MAYYA et al., 

2003; RAJI et al., 2012), H2 gasoso, citrato de sódio (RIVAS et al., 2001), hidrazina 

hidratada (N2H4.H2O) (CUSHING et al., 2004; SAKAI et al., 2006), substâncias poliméricas 

(OHNO et al., 2003; MAITY et al., 2011), , ácido ascórbico (CASANOVA, 2010) e açúcares 

(MEHTA et al.,2010). 

Para que a redução ocorra mais rapidamente, pode-se adicionar ao meio 

reacional um composto que vai atuar como um agente redutor extra. Wu e Chen (2003) 

obtiveram nanopartículas de níquel com tamanho médio de 9,2 nm utilizando hidrazina 

como redutor extra. A relação molar precursor metálico/agente redutor foi fundamental 

para determinar o tamanho da partícula formada. Quando essa relação foi baixa, 

formaram-se partículas grandes, pois a velocidade de redução dos íons Ni+2 foi baixa, 

originando poucos núcleos no início da redução. 

2.4.2 Saturação e Nucleação 

Quando a concentração de um soluto em um solvente excede sua solubilidade 

de equilíbrio ou a temperatura diminui abaixo do ponto de formação de fase, uma nova 

fase se forma. Consideremos a nucleação homogênea de uma fase sólida de uma solução 

supersaturada como exemplo. Uma solução com concentração de soluto superior a 

solubilidade ou supersaturada possui uma alta energia livre de Gibbs; a energia total do 

sistema seria reduzida, levando a separação do soluto da solução (precipitação). A Figura 

4 é um diagrama esquemático mostrando a redução da energia livre de Gibbs total de 

uma solução supersaturada formando uma fase sólida e mantendo uma concentração de 

equilíbrio na solução. Esta redução de energia livre de Gibbs é a força motriz de 
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nucleação e de crescimento. A variação da energia livre de Gibbs por unidade de volume 

da fase sólida (ΔGv) é dependente da concentração do soluto (C):  

 =    Equação 1 

Onde k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, C é a concentração do 

soluto, C
o 

é a concentração de equilíbrio ou solubilidade, Ω é o volume atômico,  é a 

supersaturação =(C-C
o
)/C

o
. Quando a supersaturação for igual a zero (σ = 0) , ΔG

v 
será 

zero e não haverá nucleação. Quando a concentração do soluto for maior que a 

concentração de equilíbrio (C > C
o
), ΔG

v 
será negativa e a nucleação ocorrerá 

espontaneamente. 

Figura 4: Redução da energia livre de Gibbs total de uma solução supersaturada 

 

A equação 1 indica que ΔGv pode ser significativamente aumentada, 

aumentando-se a supersaturação (σ) para um dado sistema.  

Um dos fatores fundamentais de qualquer método de síntese química é o 

controle e separação das fases de nucleação e crescimento. Através do diagrama de 

LaMer e Dinegar (Figura 5), pode-se explicar a formação de nanopartículas 

monodispersas em uma reação homogênea. 

Na etapa I observa-se que a monodispersividade pode ser alcançada, quando a 

nucleação ocorre rapidamente em um curto espaço de tempo através de uma solução 

supersaturada, seguida de uma etapa de crescimento lenta, sem que uma nucleação 
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efetiva ocorra novamente, favorecendo a obtenção de nanopartículas pequenas e 

monodispersas.  

Na etapa II forma-se um pequeno número de núcleos, porém com tamanho 

maior. Por esta razão o tempo de síntese deve ser controlado e interrompido assim que 

as partículas são formadas, para evitar que processos de envelhecimento e agregação 

ocorram, levando a polidispersividade do sistema. 

Na etapa III, partículas uniformes, porém maiores podem ser obtidas por 

múltiplas nucleações através de processos onde pequenas partículas se dissolvem para 

posterior redeposição sobre a superfície das particulas maiores, num processo conhecido 

como envelhecimento de Ostwald (LAMER & DINEGAR, 1950; TARTAJ et al., 2003). 

Figura 5: Mecanismo de formação de nanopartículas baseado no modelo de LaMer e 

Dinegar 

 

TARTAJ et al. (2003) 

A supersaturação e o crescimento dos núcleos gerados durante a fase de 

crescimento têm influencia direta no número final de núcleos formados. Quando a 

concentração do soluto aumenta em função do tempo, não haverá nucleação nem 

mesmo acima da solubilidade de equilíbrio. A nucleação ocorre apenas quando a 

supersaturação atinge um determinado valor acima da solubilidade. Após a nucleação 

inicial, a concentração ou supersaturação das espécies em crescimento diminui e a 

variação de volume reduz a energia livre de Gibbs. Quando a concentração diminui abaixo 

dessa certa concentração, que corresponde a energia critica, não haverá mais nucleação, 
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enquanto o crescimento continuará a ocorrer até que a concentração das espécies atinja 

uma concentração de equilíbrio ou solubilidade. 

As condições de baixa solubilidade e supersaturação, necessárias para a 

formação dos produtos da reação de precipitação (síntese por precipitação), demonstram 

que a nucleação representa a etapa fundamental para que o processo de precipitação 

ocorra, uma vez que será formado um grande número de pequenas partículas. Uma vez 

formados os núcleos, processos secundários como aglomeração e amadurecimento de 

Ostwald têm início, os quais afetam drasticamente o tamanho e morfologia do produto e 

como consequência, suas propriedades (Figura 6). As condições de supersaturação são 

resultantes de uma reação química (reações de oxidação, hidrólise, redução, etc), 

portanto, as variáveis de reação como proporção entre os reagentes, ordem e velocidade 

de adição dos reagentes têm influência direta no tamanho e morfologia das partículas 

obtidas (CUSHING et al., 2004; OLIVEIRA, 2005). 

Figura 6: Etapas de nucleação e crescimento durante a formação de nanopartículas 

 

MURRAY et al. (2000) 

2.4.3 Crescimento 

A síntese de nanopartículas com distribuição de tamanho uniforme requer que 

todos os núcleos se formem ao mesmo tempo com o mesmo tamanho. Neste caso, todos 

os núcleos teriam os tamanhos iguais ou semelhantes, visto que eles foram formados nas 

mesmas condições. Além disso, todos os núcleos teriam o mesmo crescimento 
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subsequente. Consequentemente, nanopartículas com dimensões nanométricas podem 

ser obtidas desde que a nucleação ocorra em um período de tempo muito curto. 

Na prática, para alcançar uma nucleação perfeita, a concentração das espécies 

de crescimento é aumentada abruptamente para uma supersaturação muito alta e então 

rapidamente é trazida abaixo da concentração mínima para nucleação. Abaixo desta 

concentração, novos núcleos não mais se formarão, enquanto os núcleos existentes 

continuarão a crescer até que a concentração das espécies de crescimento seja reduzida à 

concentração de equilíbrio. 

A distribuição de tamanho das nanopartículas pode ainda ser alterada no 

processo de crescimento subsequente dos núcleos. Este processo envolve várias etapas: 

(a) geração das espécies de crescimento, (b) difusão das espécies em crescimento do 

sólido para a superfície de crescimento, (c) adsorção das espécies em crescimento na 

superfície de crescimento (d) adsorção da superfície através da incorporação irreversível 

das espécies de crescimento na superfície do sólido. Estas etapas podem ser ainda 

agrupadas em dois processos. Um crescimento limitado por difusão resultaria em uma 

distribuição não uniforme no tamanho das nanopartículas em comparação com o 

processo limitado pelo crescimento. 

A formação de nanopartículas de tamanhos uniforme pode ser alcançada se o 

processo de crescimento é adequadamente controlado. Com a finalidade de melhorar as 

propriedades das partículas, muitos estudos concentram-se na geração de diferentes 

formas tais como hastes, espirais, cubos, placas finas ou bipirâmides. Dependendo das 

condições utilizadas, as diferentes formas apresentadas pelas nanopartículas são 

determinantes para sua atividade e aplicação (PATAKFALVI et al., 2007). 

2.4.4 Estabilização 

Nanopartículas apresentam alta área superficial e, portanto, alta energia 

superficial. Durante a síntese as partículas tendem a se aglomerar e crescer para que, 

assim, ocorra a diminuição na energia total do sistema. Para evitar o crescimento 

descontrolado das partículas e produzir nanopartículas não-aglomeradas, normalmente 

se utilizam dois mecanismos básicos de estabilização: (a) repulsão por cargas elétricas e 

(b) adição de um agente estabilizante. No primeiro caso as partículas se repelem por 
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apresentarem a superfície eletricamente carregada (Figura 7a) e no segundo caso as 

partículas não se agregam por possuírem, na sua superfície, um agente protetor 

conhecido como estabilizante (Figura 7b).  

Os agentes estabilizantes são capazes de compensar as forças de Van der Waals 

através de forças de repulsão estéricas e eletrostáticas entre os íons adsorvidos econtra-

íons associados (GENTRY et al., 2009). 

A estabilização eletrostática que ocorre pela adsorção de íons à superfície 

metálica, resulta em multi-camadas, as quais resultam em uma força de repulsão 

Coulombica entre partículas individuais (NATH et al., 2009). A segunda é um efeito de 

interação de partículas devido à distribuição de espécies carregadas no sistema. A 

estabilização ou a floculação do sistema pode ser modificada alterando-se a concentração 

de íons no sistema, além de ser um processo reversível. 

Já a estabilização estérica é obtida envolvendo o centro metálico por uma 

camada de um material que é estericamente volumoso, como polímeros (VIRKUTYTE & 

VARMA, 2011) e surfactantes (PATIL et al., 2012), que se adsorve na superfície das 

partículas promovendo uma barreira estérica que impede a aproximação dos centros 

metálicos e evita que as nanopartículas se agreguem (EL-RAFIE et al., 2011). Alguns 

estabilizantes combinam ambos os efeitos como, por exemplo, os polioxoânions (AIKEN & 

FINKE, 1999). O inconveniente nesta técnica é a dificuldade em flocular o sistema 

posteriormente caso seja necessário, e a presença do polímero que pode não ser 

desejada. 

A escolha adequada do agente estabilizante é de suma importância pois estes 

influenciam o tamanho, a forma, distribuição, estabilidade, solubilidade e até mesmo a 

aplicação ou interações celulares das nanopartículas (LI et al., 2005). Se o protetor estiver 

fracamente associado ao metal, haverá pouca ou nenhuma proteção e as nanoparticulas 

formadas continuarão a crescer, gerando grandes cristais ou aglomerados. Entretanto, se 

o estabilizante estiver fortemente ligado a superfície do metal este pode limitar ou parar 

o crescimento (ZHANG & NOGUEZ, 2008). 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AJurate%20Virkutyte
http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3ARajender%20S.%20Varma
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Figura 7: Mecanismos de estabilização de nanopartículas em solução coloidal (a) 

eletrostática e (b) estérica 

 

OLIVEIRA (2005) 

A estrutura química dos estabilizantes altera as propriedades óticas, eletrônicas, 

magnéticas, térmicas, biológicas, químicas e catalíticas das nanoparticulas. Diferentes 

estabilizantes têm sido utilizados na preparação de nanopartículas. Os mais comumente 

usados são surfactantes (PATIL et al., 2012), citrato (BASTÚS et al., 2014), ácidos graxos 

de cadeia longa (esteárico, palmítico e láurico) (RAO & TRIVEDI, 2005), 3-aminopropil-

trimetoxi-silano (PASTORIZA-SANTOS & LIZ-MARZAN, 1999), tióis de cadeia longa (NAIR & 

LAURENCIN, 2007) polivinilpirrolidona (PVP) (TEJAMAYA et al., 2012), álcool polivinílico 

(PVA) (KAREEM & KALIANI, 2011), polianilina (BOUAZZA et al., 2009), polietileno glicol 

(PEG) (SHAMELI et al., 2012), amido solúvel (YAKOUT & MOSTAFA, 2015) e gelatina 

(ZAMIRI et al., 2011). 

As nanopartículas estabilizadas estericamente (passivadas) apresentam muitas 

vantagens em relação às outras, pois são mais estáveis em solução, podem ser 

precipitadas, filtradas, secas e redissolvidas, sem perder suas características. Além disso, 

a camada passivadora desempenha outros papéis importantes, influenciando tanto as 

características intrínsecas (solubilidade, tamanho e estrutura), como sua distribuição 

espacial, ou seja, a formação de arranjos após a secagem do solvente (ZHAO, WANG & 

QIN, 2009). 

2.5 Caracterização das nanopartículas 

A caracterização das nanopartículas fornece informações sobre o tamanho e a 

distribuição de partículas, forma, cristalinidade, tamanho de poro e área superficial e é 

fundamental para determinação de sua aplicação em diversas áreas. Essas informações 

permitem avaliar inclusive os mecanismos de formação, a atividade dos agentes 

http://pubs.acs.org/author/Tejamaya%2C+Mila
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redutores e estabilizantes e as condições de preparo, possibilitando maior controle destes 

parâmetros durante a síntese das nanopartículas. 

Várias técnicas podem ser utilizadas para a caracterização das nanopartículas 

entre elas podemos citar: Espectroscopia UV-visível, Potencial Zeta, Difração de Raios-x, 

Espectroscopia no Infravermelho (FT-IR), Espalhamento Dinâmico de Luz, Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e de Transmissão (MET) e atividade antimicrobiana. 

Algumas destas técnicas são mais sensíveis à superfície que outras. A escolha da 

técnica depende das informações específicas que se deseja obter, bem como da natureza 

do material. Por isso quanto maior o número de técnicas utilizadas, melhor e mais 

confiáveis as informações obtidas. Algumas técnicas fornecem resultados de 

propriedades locais ou de apenas pequena parte da amostra de cada vez, enquanto 

outras oferecem propriedades estatísticas médias de todo o conjunto da amostra. 

2.5.1 Espectroscopia UV-visível 

A espectroscopia UV-visível é uma técnica que utiliza luz com comprimentos de 

onda na gama da luz visível, entre 400 e 800 nm, e ultra-violeta, entre 200 e 400 nm. 

Nesta faixa do espectro eletromagnético, moléculas sofrem transições eletrônicas 

moleculares e partículas em suspensão são afetadas pela onda eletromagnética incidente, 

sendo possível estudar a absorção da luz por moléculas em solução e por suspensões 

coloidais de nanopartículas ao longo do intervalo de valores de comprimento de onda. O 

espectro é obtido pela irradiação da luz através de uma solução diluída da amostra e é 

dado pela razão da intensidade da radiação, que passa pela amostra e pela referência, 

nesta faixa de comprimento de onda (SKOOG et al., 1996). 

Essa técnica é bastante utilizada na identificação das propriedades eletrônicas 

das nanopartículas devido à presença da banda plasmônica apresentada por alguns 

metais em tamanho nanométrico. Nem todos os metais apresentam ressonância de 

plasmon, porque é necessária a presença de elétrons de condução livres, como ocorre no 

Au, Ag e Cu. Esses elementos possuem bandas de transições d-d fazendo com que a 

frequência de plasma seja deslocada para a parte visível do espectro, proporcionando-

lhes cor (LIZ-MARZÁN, 2006). Dos três metais que apresentam ressonâncias plasmônicas 

no espectro do visível, a prata é o metal que exibe uma maior eficiência na excitação do 
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plasmon sendo que este é o mecanismo mais eficiente pelo qual a luz interage com a 

matéria (EVANOFF & CHUMANOV, 2005). 

A frequência e largura da banda de ressonância plasmônica da prata sofrem 

desvios no espectro do visível, devido à densidade eletrônica, massa efetiva, tamanho, 

forma e ao meio dielétrico circundante. Estruturas complexas como NPT’s agregadas 

possuem múltiplos modos não-degenerados, resultando em um amplo espectro de 

absorção. Assim, quanto menor a simetria da estrutura, maior é o número de modos não-

degenerados ou, em outras palavras, a nuvem eletrônica induzida em NPT’s não esféricas 

não é distribuída de forma homogênea na superfície (ZHANG et al., 2003).  

A coloração do meio e a banda de ressonância plasmônica dependem fortemente 

da forma das nanoestruturas. Para metais como prata e ouro podem-se obter diferentes 

colorações das dispersões coloidais e absorções no espectro visível. O espectro das 

nanopartículas em função do diâmetro é mostrado na Figura 8. As nanopartículas de 

prata podem apresentar plasmons cujos máximos variam de 400 até 670 nm. Para 

amostras nanométricas não esféricas, a anisotropia de forma pode levar à ocorrência de 

mais que uma oscilação plasmônica devido às ressonâncias transversais e longitudinais, 

como por exemplo, em bastões. Quando o diâmetro aumenta, o pico de ressonância 

plasmônica torna-se mais largo e é deslocado para comprimentos de onda maiores 

(ZHANG et al., 2003). 

Figura 8: Espectros de nanopartículas de prata com diâmetros variando de 10-100 nmem 

concentrações de 0,02mg/mL 

 

SIGMA-ALDRICH (2016) 
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2.5.2 Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia no infravermelho investiga a interação da luz com a matéria, 

pela absorção dos fótons com mesma energia de vibração das moléculas. A intensidade 

da absorção depende de quão eficiente é a transferência da energia do fóton para a 

molécula. As moléculas que são sensíveis a esta técnica devem ter dipolos, pois moléculas 

que não possuem mudança de dipolo devido ao campo eletromagnético aplicado são 

ditas inativas como as moléculas de N2 e H2, entre outras que apresentam ligações 

simétricas. O número de onda, utilizado nas medidas de espectroscopia no infravermelho, 

é dado em cm-1 (1/λ). A região entre 4000 cm-1e 1000 cm-1 é atribuída aos grupos 

funcionais presentes na molécula (vibrações mais energéticas) enquanto que as vibrações 

entre 1000 e 600 cm-1 referem-se àquelas com mudança nos ângulos entre os átomos 

(BALL, 2006). 

A espectroscopia no infravermelho é uma ferramenta útil na determinação das 

interações das nanopartículas com o agente redutor e/ou estabilizante (polímero) através 

do deslocamento de bandas de grupos funcionais específicos assim como modificações na 

estrutura do polímero por meio do surgimento de novas bandas. 

2.5.3 Potencial Zeta 

Do ponto de vista teórico, todos os materiais macroscópicos ou particulados em 

contato com um líquido, adquirem uma carga elétrica em sua superfície. A carga líquida 

na superfície da partícula afeta a distribuição de íons na sua vizinhança, aumentando a 

concentração de contra-íons junto à superfície. Assim, forma-se uma dupla camada 

elétrica na interface da partícula com o líquido.  

Essa dupla camada divide-se em duas regiões: uma região interna que inclui íons 

fortemente ligados à superfície e uma região exterior onde a distribuição dos íons é 

determinada pelo equilíbrio entre forças eletrostáticas e movimento térmico. Dessa 

forma, o potencial nessa região decai com o aumento da distância da superfície até, a 

uma distância suficientemente segura, atingir o potencial da solução. Esse potencial é 

convencionado como Potencial Zero. 

Em um campo elétrico, como em microeletroforese, cada partícula e os íons mais 

fortemente ligados à mesma se movem como uma unidade, e o potencial no plano de 
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cisalhamento entre essa unidade e o meio circundante é chamado Potencial Zeta (). Esse 

potencial é função da carga superficial da partícula, de qualquer camada adsorvida na 

interface com o meio, e da natureza e composição do meio que a circunda. Como esse 

potencial reflete a carga efetiva nas partículas, ele se relaciona com a repulsão 

eletrostática entre elas e com a estabilidade da suspensão. 

Todas as partículas em suspensão apresentam um determinado valor para o 

potencial Zeta que nos permite caracterizar se um colóide é estável ou não. A 

estabilidade total de uma suspensão depende do seu potencial total, que é a soma do 

potencial devido ao solvente, do potencial atrativo e do potencial repulsivo, que contém 

o termo potencial zeta. Para não ocorrer o fenômeno de aglomeração o potencial 

repulsivo deve ser maior que o potencial atrativo. A estabilidade de partículas em 

soluções ocorre quando o valor do potencial zeta é ζ ≥ 30mV ou ζ ≤ -30mV, caso contrário, 

a aglomeração das partículas irá ocorrer, sendo a velocidade de aglomeração aumentada 

quanto mais próximo de zero for o potencial zeta (NETO, 2010). 

2.5.4 Difração de raios-x 

Os raios-x são radiações eletromagnética de elevada energia (~100 eV – 1 MeV), 

situando-se entre a radiação dos raios-у e os ultra-violeta (UV) no espectro 

electromagnético. A difração de raios-X, DRX (X-rayDiffraction, XRD) é uma técnica 

analítica não-destrutiva e pode ser usada para caracterizar materiais cristalinos e 

determinar sua estrutura (por ex. o tipo de empacotamento no estado cristalino, 

tamanho e forma da célula unitária) por comparação dos parâmetros obtidos com os das 

fichas publicadas pelo JCPDS-ICDD (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, 

International Centre for Diffraction Data). 

A estrutura cristalina é uma distribuição regular tridimensional de átomos no 

espaço. Estes estão organizados de modo a formar uma série de planos paralelos 

separados entre si por uma distância d, que varia conforme a natureza do material. Para 

qualquer cristal, os planos existem em uma série de orientações diferentes – cada uma 

com seus próprios espaçamentos d específicos (BEDÊ, 2010). 

O conhecimento da estrutura cristalina das NPT’s é importante para a 

confirmação da sua existência, assim como para avaliação da dependência da estrutura 
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cristalográfica com a síntese. Ressalta-se que a análise de difratogramas para partículas 

muito pequenas não é de fácil interpretação, uma vez que os padrões de raios-x são 

dependentes do tamanho das nanopartículas, e que pode ocorrer a contração da rede 

pela alta pressão superficial, levando à posição e largura de picos anômalos. 

Nanopartículas muito pequenas podem apresentar inúmeras facetas com formas 

externas diferentes. Há quatro explicações primárias para tais partículas: erros durante o 

processo de crescimento; equilíbrio intrínseco de estruturas com menor energia em 

cristais muito pequenos; transformação de fase para rômbica ou ortorrômbica; 

fenômenos cinéticos, crescimento do cristal ao redor de um eixo de simetria. 

Adicionalmente pode ocorrer a presença de estruturas não cristalinas estáveis para as 

NPT’s, como dodecaédricas e/ou icosaédricas. O surgimento de picos anômalos está 

também ligado à heterogeneidade estrutural. 

2.5.5 Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

Espalhamento dinâmico de luz, também conhecido como espectroscopia de 

correlação de fótons, determina a distribuição de tamanho das partículas em suspensão 

em um meio aquoso. 

Quando a luz atinge pequenas partículas, ela se dispersa em todas as direções 

sem perda ou ganho de energia (Espalhamento Rayleigh). Se utilizarmos um laser como 

fonte de luz, observamos uma flutuação na intensidade do espalhamento que varia em 

função do tempo. Essas flutuações ocorrem em função das nanopartículas (ou pequenas 

partículas em solução) não ficarem estáticas, mas em movimento constante e aleatório 

(Movimento Browniano) e assim a distância entre os dispersores na solução está 

constantemente mudando com o tempo. Esta luz difusa, em seguida, sofre interferências 

construtivas ou destrutivas em torno das partículas e, através de procedimentos 

matemáticos, o equipamento relaciona o tamanho das partículas com a quantidade de luz 

espalhada. Nessa técnica é possível determinar um diâmetro hidrodinâmico médio, 

porcentagem de distribuição de tamanho e índice de polidispersividade (XU, 2007). 

O tamanho medido a partir da análise DLS é frequentemente maior que as 

dimensões obtidas por microscopia eletrônica. Os instrumentos DLS atuais permitem uma 

análise de partículas inferiores a 1nm (SELLERS et al., 2009). 
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2.5.6 Microscopia Eletrônica 

A Microscopia eletrônica permite obter informações topográficas (detalhes e 

textura da superfície da amostra), morfológicas (tamanho e forma dos detalhes da 

superfície da amostra), composicionais (elementar e abundância relativa) e 

cristalográficas (arranjo atômico nos componentes da amostra). Esta técnica usa um feixe 

de elétrons de alta energia, focado e monocromático, que é acelerado através de um 

campo elétrico positivo, antes de incidir na amostra a ser analisada. É a interação do feixe 

de elétrons incidente com a amostra e os seus efeitos que tornam possível a análise por 

microscopia eletrônica. Os elétrons incidentes podem interagir com a amostra de diversas 

formas, dando origem a elétrons retro-espalhados, secundários, Auger e Raios-X, 

etransmitidos, dependendo da espessura da amostra. 

2.5.6.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica não-destrutiva que permite 

obter imagens de elevada resolução de detalhes da superfície da amostra (elétrons 

secundários), mapear elementos numa amostra ou obter análise química de pontos na 

superfície (sistema acoplado de espectroscopia de Raios-X de energia dispersiva-EDS) e 

discriminação de fases com base no número atômico (elétrons retroespalhados) 

(DEDAVID et al., 2007). 

As amostras devem ser sólidas e ter dimensões compatíveis com as da câmara 

do microscópio, terem alguma condutibilidade e serem estáveis em vácuo (pressão na 

ordem dos 10-4Pa), embora alguns tipos de microscópios permitam operar a baixo vácuo 

e em condições ambientais. Para amostras não-condutoras e equipamentos 

convencionais é, geralmente, necessária a aplicação de uma fina camada de um material 

condutor sobre a amostra, que pode ser carbono ou ouro. 

A Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG)é uma 

técnica de alta resolução, dedicada à caracterização de materiais nanoestruturados. O 

MEV-FEG faz uma varredura mais ampla utilizando um feixe de elétrons, disparado 

através de um canhão que estabelece o campo elétrico no vácuo, sendo capaz de 

resolver detalhes da ordem de poucos nanômetros (10-9). 
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2.5.6.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

A microscopia eletrônica de transmissão é talvez a técnica mais adequada 

quando se deseja obter imagens diretas de nanopartículas. Esta técnica permite analisar o 

tamanho, forma e arranjo de partículas que constituem a amostra e dependendo do 

sistema até à escala dos diâmetros atômicos, incluindo o arranjo atômico (organização e 

defeitos) na ordem de poucos nanômetros (BEDÊ, 2010; RAMOS, 2013). 

O microscópio eletrônico de transmissão é constituído por uma fonte de elétrons 

num feixe monocromático que é focado por um sistema de lentes e condensadores que 

permitem controlar o tamanho do feixe que incide na amostra, encerrados em uma 

coluna evacuada com uma pressão cerca de 10-5mmHg (BEDÊ, 2010). A parte do feixe que 

é transmitido através da amostra é então focado por uma lente objetiva numa imagem, 

que é ampliada por um sistema de lentes. As zonas escuras (mais espessas ou mais 

densas) e claras (mais finas ou menos densas) da imagem obtida correspondem a partes 

da amostra através das quais foram transmitidos maior e menor quantidade de elétrons, 

respectivamente. 

Na MET, uma amostra é irradiada com um feixe de elétrons de densidade de 

corrente uniforme; a energia dos elétrons está na faixa de 60~150 KeV. O feixe de 

elétrons pode ser gerado por fontes termo-iônicas, na qual há o aquecimento de um 

filamento de tungstênio ou hexaboreto de lantânio, ou por fontes de emissão de campo, 

onde há a geração de campos elétricos intensos em formas pontiagudas, como por 

exemplo, uma ponta de tungstênio, que com raio menor que 0,1 mm, pode gerar sob um 

potencial de 1 KeV, um campo elétrico de 1010 V/m, baixando significativamente a 

barreira de potencial e permitindo assim o tunelamento dos elétrons para fora do 

tungstênio (BEDÊ, 2010). 

2.6 Nanopartículas de prata (Ag-NPT’s) 

A prata é um metal nobre, com diversas características físicas e químicas que lhe 

conferem grande valor, como sua condutividade térmica e elétrica, maleabilidade, 

propriedades ópticas, magnéticas e antimicrobianas (CHEN & SCHLUESENER, 2008; SUN 

et al., 2011). 
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 A síntese química é o método mais utilizado no preparo de Ag-NPT’s (BHUI & 

MISRA, 2012). Nessa técnica são necessários três componentes principais: um sal de prata 

(geralmente AgNO3), um agente redutor químico e um agente estabilizante ou protetor 

(polímeros) para controlar o crescimento e evitar a agregação das nanopartículas. A 

formação das nanopartículas de prata ocorre pela redução de íons prata (Ag+) à prata 

metálica (Ag0) (através de agentes redutores tais como o borohidreto sódio ou citrato de 

sódio), seguida por estabilização com grupos oligoméricos (VIRENDER et al., 2009, 

KHOLOUD et al., 2010). 

Este processo requer o controle de muitos parâmetros diferentes, tais como o 

agente redutor, concentração dos reagentes, temperatura, pH, tempo de reação e taxa 

de agitação (ZHANG et al., 2011; BHUI & MISRA, 2012). A síntese em meio aquoso é 

particularmente interessante, pois permite facilmente a aproximação das nanopartículas 

moleculares com os agentes estabilizantes (NETO, 2010). 

A Figura 9 mostra as fases de formação das Ag-NPT’s: nucleação e crescimento. 

Na nucleação existe a formação de pequenos núcleos de Ag-NPT’s devido à presença de 

agente redutor e redução do íon prata ao estado metálico (PATAKFALVI et al., 2005). Após 

essa formação, ocorre um segundo processo que leva ao crescimento dos mesmos por 

deposição de novos núcleos à superfície dos já existentes, levando ao crescimento das Ag-

NPT’s. 

Figura 9: Esquema de formação de nanopartículas de prata  

 PATAKFALVI et al. (2005) 

A quantidade de núcleos de Ag-NPT’s formados também é influenciada pela 

velocidade da reação, que por sua vez é influenciada pela temperatura de síntese. 

Quando a síntese de Ag-NPT’s é realizada em alta temperatura, ocorre o aumento da 

energia cinética dos pequenos núcleos formados, resultando em um aumento da 

frequência de colisão entre estes núcleos. Isto faz com os núcleos se aglomerem, 

aumentando o tamanho das Ag-NPT’s (SARKAR et al., 2007). 
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A estabilidade das nanopartículas de prata pode ser atingida tanto por interações 

eletrostáticas, na qual a estabilização ocorre por meio de cargas na superfície da 

nanopartícula, quanto pela interação estérica, na qual há a presença de grandes 

moléculas ligadas à nanopartícula. Grande parte dos estudos nesta área utiliza a 

estabilização estérica através de moléculas orgânicas como polímeros/biopolímeros 

(MURUGADOSS & CHATTOPADHYAY, 2008; WEI & QIAN, 2008). 

2.6.1 Aplicação das nanopartículas de prata 

O tamanho, a morfologia, a estabilidade e as propriedades físico-químicas das 

nanopartículas de prata são características que determinam sua aplicação (SENGUPTA et 

al. 2005). 

As nanopartículas de prata apresentam propriedades como boa condutividade, 

ressonância plasmônica de superfície, elevado efeito catalítico, maior área superficial e 

excelente atividade antimicrobiana (GUZMÁN et al., 2009). Por essa razão são utilizadas 

em várias áreas em semicondutores (KNOERR & SCHLETZ, 2010), supercondutores 

(BARTŮNĚK & SMRČKOVÁ, 2011), ímãs (PARK et al., 2014), micro-eletrônica (LI et al., 

2014), litografia (BLÜMEL et al., 2007), agente de cicatrização de feridas (DANIEL et al., 

2010), terapêutica oncológica (ONG et al., 2013), imagiologia biomédica utilizando SERS 

(LANSDOWN, 2006), etc. 

Entretanto uma das aplicações mais importantes das nanopartículas de prata é 

como agente antimicrobiano (DANIEL et al., 2012; FRANCI et al., 2015). O efeito 

antimicrobiano da prata é reconhecido há muito anos. Na antiguidade, a mesma era 

utilizada no tratamento de queimaduras, contra patologias provocadas por bactérias, 

como Staphylococcus aureus. Após a descoberta da penicilina, o uso da prata como 

agente bactericida diminuiu consideravelmente. Porém, com a seleção de cepas 

resistentes a antibióticos, a prata voltou a despertar interesse na comunidade científica 

em virtude do desenvolvimento de novos antimicrobianos (CHOPRA, 2007). Sua atividade 

antimicrobiana é comparativamente melhor do que da maioria dos antibióticos mais 

usados em todo o mundo (ROY et al., 2008). De fato, as nanopartículas de prata 

atualmente estão substituindo a sulfadiazina de prata como um agente eficaz no 

tratamento de feridas. 
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Vários sais de prata e seus derivados são comercialmente fabricados como 

agentes antimicrobianos (KRUTYAKOV et al., 2008; SARKAR et al., 2011). Exemplos de 

aplicações recentes desses sais são em materiais para embalagem de alimentos, 

revestimentos de dispositivos médicos, desinfetantes de água, filtros de ar, eletrônico, 

eletrodomésticos, tecidos resistente ao odor e produtos cosméticos tais como 

desodorantes (MIKKELSENet al., 2011). Em pequenas concentrações, a prata iônica é 

segura para células humanas, mas letal para bactérias e vírus (SHARMA et al., 2009). Por 

isso, a redução do tamanho das partículas dos materiais é uma ferramenta eficiente e 

confiável para melhorar a sua biocompatibilidade que pode ser conseguido usando a 

nanotecnologia. 

Apesar dos efeitos antimicrobianos das nanopartículas de prata ser bem 

documentados, os mecanismos pelos quais elas exercem sua bioatividade ainda não são 

bem conhecidos. A Figura 10 mostra quatro destes mecanismos propostos por Palza 

(2015). Algumas teorias são bem aceitas, mas a principal delas afirma que as 

nanopartículas se ligam à membrana da célula bacteriana impedindo a respiração celular 

(mecanismo 2), e no interior da célula interagem com o DNA, impedindo sua replicação. 

Estudos mostram que a ação dos íons prata como trocadores de cátion (H+) dos grupos 

sulfidrila e tiol, inativam as proteínas e diminuem a permeabilidade da membrana celular 

causando a morte da célula (FENG et al., 2000, CASTELLANO et al., 2007). 

O mecanismo de ação das nanopartículas se difere da ação de seus íons por 

desenvolverem uma região de baixo peso molecular no centro da bactéria, a qual se 

acredita ser formada por proteínas produzidas pela bactéria, a fim de complexar os íons 

de prata (MORONES et al., 2005;SONG et al., 2006). 

As nanopartículas podem ser utilizadas incorporadas nas fibras têxteis, em 

membranas de filtração de sistemas de purificação de água, em filtros para ar-

condicionado, máquinas de lavar, refrigeradores (GLEICHE, 2006, QILIN et al., 2008, 

PALAPPARAMBIL et al., 2010; GARCÍA-BARRASA et al., 2011). Em combinação com as 

nanopartículas de TiO2 melhoram seu poder antibacteriano, desodorizante e 

fotocatalisador (QUIÑONES-JURADO et al., 2014, ALBITER et al., 2015). Bosettiet al. (2002) 

avaliaram a atividade antibacteriana de espumas de poliuretano revestidas com 

nanopartículas de prata e sugeriram a sua utilização como filtro de água antibacteriana. 
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Figura 10: Mecanismos associados com o comportamento antimicrobiano de 

nanopartículas metálicas: (1) "efeito Cavalo de Tróia" devido a processos de 

endocitose; (2) ligação à superfície da membrana; (3) formação de radical 

catalisado; e (4) a liberação dos íons metálicos 

 

PALZA (2015) 

Em muitas destas aplicações, o objetivo é armazenar íons de prata e utilizar um 

mecanismo de liberação controlada. Isto normalmente envolve um meio úmido em que 

os íons de prata são transportados criando, dessa forma, uma barreira de proteção em 

longo prazo contra fungos e bactérias patogênicas (GARCÍA-BARRASA et al., 2011). 

As Ag-NPT’s exibiram melhores propriedades antibacterianas do que a prata 

iônica devido à sua elevada área superficial e elevada fração de átomos na superfície, o 

que faz com que mais NPT’s sejam incorporadas no interior das bactérias, aumentando 

sua eficácia (CHO et al., 2005, BAJPAI et al., 2007). Esses resultados mostram como a 

atividade antimicrobiana das Ag-NPT’s são influenciadas pelo tamanho da partículas, 

sendo que quanto menores elas forem, maior sua atividade. 

A principal vantagem das Ag-NPT’s é que mesmo concentrações nanomolares 

são mais eficazes do que uma concentração micromolar de íons prata (KONG & JANG, 

2008). Além disso, Ag-NPT’s são relativamente não tóxicas para as células humanas 

(PANACEK et al., 2009, TRAVAN et al., 2009). 

Atualmente, há um grande esforço para incorporar as nanopartículas de prata 

em vários dispositivos médicos, como próteses, catéteres, enxertos vasculares, 
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instrumentos cirúrgicos, máscaras cirúrgicas, curativos (QIN, 2005; LANSDOWN, 2006; 

ATIYEHet al., 2007), etc. Jain et al. (2009) desenvolveram um gel para pele feito de Ag-

NPT’s que melhoraram o tratamento de queimaduras e aceleraram a cicatrização.  

2.6.2 Síntese verde de nanopartículas de prata  

Muitos métodos de síntese de nanopartículas envolvem a utilização de produtos 

químicos tóxicos com baixas taxas de conversão e alto consumo de energia. Por essa 

razão muitos pesquisadores têm mostrado um interesse especial pela "química verde" 

buscando a utilização de produtos químicos não tóxicos, solventes ambientalmente 

benignos e materiais renováveis (RAVEENDRAN et al., 2006). 

Raveendranet al. (2003) foram os primeiros a desenvolver o conceito de síntese 

verde de nanopartículas. Eles usaram β-D-glucose como agente redutor e amido como 

estabilizante para a obtenção de nanopartículas de prata. Outros polissacarídeos naturais 

como quitosana (AKMAZ et al., 2013) e celulose (ABDEL-HALIM & AL-DEYAB, 2011) 

também vêm sendo empregados na preparação de Ag-NPT’s.  

Para a produção de nanopartículas de prata via síntese verde, a escolha do 

solvente (geralmente a água) e o uso de agentes redutores e estabilizantes não tóxicos 

são de fundamental importância. Monossacarídeos como a glucose, galactose e frutose e 

dissacarídeos como maltose e lactose têm sido utilizados para obter nanopartículas com 

tamanhos de partículas controláveis (OLUWAFEMI et al., 2013, PETTEGREW et al., 2014). 

A glucose é um dos agentes redutores não-tóxicos mais comumente utilizados devido à 

presença de grupos redutores que favorecem a formação dos núcleos e o crescimento 

das nanopartículas de prata (PANIGRAHI et al., 2004, MOHAN et al., 2014). 

2.6.2.1 Polímeros naturais utilizados como agentes redutores e/ou estabilizantes na 

obtenção de nanopartículas de prata 

Os polímeros naturais apresentam muitos grupos OH em sua estrutura que 

favorecem a formação das nanopartículas, pois atuam como agente redutor do íon prata. 

Estes também têm sido utilizados como estabilizantes por serem atóxicos e 

biocompatíveis. Entre os biopolímeros existentes, o amido e a quitosana são alguns 

exemplos (HU et al., 2008, SHARMA et al., 2009, HETTIARACHCHI & WICKRAMARACHCHI, 

2011, FANTA et al., 2013; SHAMELI et al., 2012; VENKATESHAM et al., 2014) e, em alguns 
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casos, atuam como agentes redutores e estabilizantes simultaneamente (HUANG & 

YANG, 2004). 

A quitosana (Figura 11) é um polissacarídeo copolímero biodegradável de N-

acetil-D-glucosamina e D-glucosamina obtido pela desacetilação alcalina de quitina. É o 

segundo polímero natural mais abundante sendo considerado não tóxico, biodegradável, 

biocompatível e ambientalmente seguro com muitas propriedades superiores. (ZARGAR 

et al., 2015). 

Figura 11: Estrutura da quitosana  

 

A quitosana está entre os polímeros naturais mais comumente estudados para 

utilização em processos de regeneração de pele, do tecido ósseo e cartilaginoso e no 

preparo de pele artificial (MAO et al., 2003; MADHUMATHI et al., 2005). Este 

polissacarídeo é biocompatível e naturalmente se degradada no organismo, além de 

apresentar outras características de interesse, como ação antimicrobiana (bactericida, 

bacteriostática, fungicida e fungistática) contra um amplo espectro de microrganismos 

(BENHABILES et al., 2012) e reduzir o tempo de cicatrização de lesões nos tecidos, como 

ferimentos, queimaduras e/ou vesículas decorrentes de agressões fúngicas ou 

bacterianas (JAYAKUMAR et al., 2011). 

As atividades antifúngica e antibacteriana da quitosana são influenciadas por seu 

peso molecular, grau de desacetilação, concentração, tipo de microorganismo, e tipos de 

grupos funcionais na cadeia de quitosana (ZIANI et al., 2009). Basicamente, a atividade 

antifúngica é atribuída a sua natureza policatiônica.  

Devido a sua biocompatibilidade, as nanopartículas de quitosana são muito 

utilizadas como veículo para liberação controlada de fármacos. Rampinoet al. (2013) 

produziram nanopartículas de quitosana-tripolifosfato de sódio biocompatíveis como 
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carreadores de fármaco via mucosa com ótima distribuição de tamanho, carga superficial 

e capacidade de carrear fármacos. 

Venkatesham et al. (2014) prepararam nanopartículas de prata utilizando 

quitosana como agente redutor e estabilizante e analisaram sua atividade antimicrobiana 

e catalítica. As nanopartículas estudadas foram altamente estáveis com atividade 

catalítica significante na redução de 4-nitrofenol a 4-aminofenol, além de possuírem 

atividade antimicrobiana contra bactérias gram-negativa e gram-positiva. 

O amido é outro polissacarídeo natural, não tóxico, obtido de fontes renováveis 

(grãos de cereais, raízes, túberos, sementes, fruta e pólen) constituindo, juntamente com 

a celulose, uma das mais abundantes fontes de carboidratos (YOKSAN & 

CHIRACHANCHAI, 2010). 

Os grânulos de amido contêm dois tipos principais de polissacarídeos: amilose e 

amilopectina. Esses polímeros possuem a mesma unidade monomérica, mas diferem em 

seu comprimento e grau de ramificação os quais afetam as propriedades físico-químicas 

do amido (SLATTERY et al., 2000). 

A amilose (Figura 12a) é formada por unidades de α-D-glicopiranose unidas por 

ligações α(1→4). As cadeias de amilose apresentam grau de polimerização de 324 a 4920 

UG (YOSHIMOTO et al., 2000) e massa molecular variando de 1,5 x 105 a 106 Da. É instável 

em soluções aquosas diluídas formando um retículo através da propriedade de 

retrogradação. Já a amilopectina (Figura 12b) é constituída de unidades α-D-glicopiranose 

também unidas por ligações α(1→4), no entanto essas cadeias estão unidas entre si por 

ligações α(1→6) responsáveis pela parte ramificada do amido. A sua massa molecular 

varia de 1x 107 a 1 x 109 Da e o grau de polimerização encontra-se na faixa de 9.600 a 

15.900 UG (TAKEDA et al., 2003), formando uma estrutura bastante compacta. 

As ligações α-glicosídicas na estrutura do amido (ligações entre duas unidades de 

glucose envolvendo o carbono C1 da primeira unidade e o carbono C4 da segunda) após 

processos de clivagem sob aquecimento, autoclavagem,sonicação ou uso de reagentes 

químicos fornecem grupos aldeídos livres que são utilizados para reduzir os íons prata 

(Ag+) a prata metálica (Ag0). Por essa razão o amido pode ser utilizado como agente 

redutor e estabilizante através de estabilização estérica. 
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Figura 12: Estrutura da amilose (a) e da amilopectina (b) 

 

Kumar et al. (2014) sintetizaram nanopartículas de prata utilizando amido, 

carboximetilcelulose e sacarose como agentes redutores e estabilizantes através de 

ultrassom. Os autores observaram que o amido apresentou maior potencial de redução 

em relação às demais substâncias utilizadas e atribuíram este fato à presença de grupos 

redutores disponíveis após clivagem na estrutura do amido. Além disso, as nanopartículas 

mostraram eficiente atividade catalítica na síntese de um composto de benzimidazol 

substituído. 

Vasileva et al. (2010) obtiveram Ag-NPT’s utilizando amido como agente 

estabilizante e glicose como agente redutor. Batabyal et al. (2007) sintetizaram Ag-NPT’s 

em autoclave, cujo processo produziu glicose (agente redutor) através da hidrólise 

hidrotérmica do amido. 

Valencia et al. (2013) elaboraram Ag-NPT’sutilizando amido e avaliaram sua 

atividade antibacteriana. As nanopartículas apresentaram forma esférica com tamanhos 

entre 10 e 30 nm e atividade contra Staphylococcus aureus. 

Hebeish et al. (2013) sintetizaram Ag-NPT’s na forma de pó, utilizando o amido 

dissolvido em solução alcalina como agente redutor e estabilizante. As Ag-NPT’s formadas 
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apresentaram boa uniformidade e alta estabilidade, forma esférica, tamanho médio de 

20nm e alta concentração de Ag-NPT’s (30000 ppm). 

O uso de amidos modificados na preparação de nanopartículas de prata também 

tem sido estudado. El-Rafie et al. (2011) utilizaram amido hidroxipropilado como agente 

redutor e estabilizante e obtiveram nanopartículas com diâmetros de 10 a 15 nm que 

permaneceram estáveis por seis meses.  

2.6.2.2 Membranas poliméricas com Ag-NPT incorporadas com atividade antimicrobiana 

(curativos) 

Uma das maneiras mais comuns de se obter membranas a partir de polímeros 

naturais é a elaboração de blendas. As blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou 

mais polímeros que podem interagir entre si através de forças secundárias como Van der 

Waals, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio, etc. As blendas geralmente apresentam 

vantagens em relação aos seus componentes puros, pois mostram melhorias nas 

propriedades térmicas e mecânicas. 

A utilização de membranas para a liberação controlada de fármacos é uma área 

bastante promissora devido à atividade local e sua habilidade de manter a constância nos 

perfis de liberação controlada. Os medicamentos são armazenados em matrizes 

poliméricas biodegradáveis que permitem que estes sejam liberados no organismo na 

concentração ideal, no local desejado e num determinado período (NGUYENet al., 2015). 

Uma das formas mais comuns é a utilização de materiais impregnados com 

antimicrobianos (SZYCHER, 2015). 

O polímero antimicrobiano ideal deve possuir as seguintes características: 

facilidade e baixo custo para ser sintetizado, estabilidade a longo prazo para uso e 

armazenagem na temperatura da aplicação pretendida; ser insolúvel em água no caso de 

aplicação na desinfecção de água; não se decompor e/ou emitir produtos tóxicos; não ser 

tóxico ou irritante para manipulação; possibilidade de ser regenerado quando perder sua 

atividade; e ser biocida para um amplo espectro de microrganismos patogênicos em 

curtos tempos de contato (KENAWY et al., 2007). 

Segala et al. (2015) avaliaram a atividade antimicrobiana de nanopartículas de 

prata (Ag-NPT’s) incorporadas em membranas de acetato celulose e blendas de 
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quitosana/poli-óxido de etileno preparadas pelo método de eletrofiação as quais 

apresentaram significativa atividade antimicrobiana contra Escherichia coli e 

Propionibacterium acnes. 

Durante as duas últimas décadas, esforços contínuos têm sido feitos para 

desenvolver polímeros com função antimicrobiana (KENAWY et al., 2007, LU et al., 

2007b). O desenvolvimento de polímeros com atividade antimicrobiana e a incorporação 

de nanopartículas de prata (sintetizadas com reagentes atóxicos) em vários suportes 

como géis, filmes, implantes, membranas, etc. são assuntos de grande interesse na área 

médica e que estão sempre em desenvolvimento. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Gerais 

 Sintetizar e caracterizar nanopartículas de prata utilizando quitosana e amido de 

mandioca como agentes redutores e estabilizantes e utilizá-las na elaboração de 

membranas de amido e poli (álcool vinílico) (PVA) com atividade antimicrobiana. 

3.2 Específicos 

 Sintetizar nanopartículas de prata utilizando quitosana e amido de mandioca 

como agentes redutores e estabilizantes; 

 Caracterizar as nanopartículas de prata por espectroscopia UV-vis, infravermelho e 

Raman, potencial zeta, difratometria de raios-x, análise térmica (DSC e TG) e microscopia 

(MEV-FEG); 

 Preparar membranas a partir de blendas de amido e álcool polivinílico (PVA) com 

proporções variadas de nanopartículas de prata; 

 Avaliar as propriedades físico-químicas e morfológicas das membranas; 

 Avaliar a atividade antimicrobiana das membranas contra bactérias gram-positivas 

e gram-negativas e fungos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Matéria-Prima 

As raízes de mandioca (ManihotesculentaCrantz) foram colhidas em março de 

2012 no município de Paço do Lumiar/MA. A quitosana (CH) em flocos, com grau de 

desacetilação de 80% e massa molecular de 1,6 x105 Da foi fornecida pelo PADETEC/CE 

(Parque de Desenvolvimento Tecnológico). 

4.2 Reagentes e soluções 

O reagente nitrato de prata (AgNO3) utilizado na elaboração das nanopartículas foi 

obtido da Chemis. Para elaboração das membranas utilizou-se poli (álcool vinílico) (PVA) 

da Vetec, com grau de hidrólise de 86%. Todos os reagentes foram de pureza analítica. 

4.3 Extração do amido de mandioca 

As raízes de mandioca foram lavadas, descascadas e trituradas até obtenção de 

uma massa densa e uniforme. A essa massa acrescentou-se água suficiente para facilitar a 

peneiração. Deixou-se a suspensão descansar por 24 horas, até que a água pudesse ser 

sifonada. Adicionou-se mais água à massa até obtenção do amido. O material foi seco em 

estufa com circulação de ar a 40 oC por 24 horas. 

4.4 Metodologia 

4.4.1 Preparo das nanopartículas de prata (Ag-NPT) 

Foram utilizados dois métodos de síntese de nanopartículas de prata utilizando 

polissacarídeos (amido e quitosana) como agentes redutores e estabilizantes. A 

metodologia foi realizada segundo descrito por Vigneshwaranet al. (2006) com 

modificações. 

4.4.1.1 Nanopartículas de prata com amido (Ag-NS) 

Preparou-se 100 mL de uma suspensão de amido 2% (m/v) e em seguida 

adicionou-se 20mL de solução aquosa de AgNO3 0,2M. O recipiente foi coberto com papel 

alumínio e a solução foi autoclavada a 121 °C, sob pressão de 1atm por 15 min. A solução 

resultante apresentou coloração amarelo escuro e após ser resfriada foi acondicionada 

em frasco âmbar e mantida em temperatura de refrigeração (6 °C) para posteriores 

análises. 
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4.4.1.2 Nanopartículas de prata com quitosana (Ag-NC) 

Cerca de 1g de quitosana foi dissolvido em 100 mL de solução de ácido acético 

glacial 1% (v/v) e em seguida foram adicionados 40 mL de solução aquosa de AgNO3 

0,2M. Essa mistura foi mantida ao abrigo da luz e colocada em equipamento de 

ultrassomSonifier®/Branson W- 450D de alta frequência por 20 minutos em potência de 

50 mW. A solução resultante apresentou coloração marrom e após ser resfriada foi 

acondicionada em frasco âmbar e mantida em temperatura de refrigeração (6 °C) para 

posteriores análises. 

4.4.2 Caracterização das nanopartículas de prata (Ag-NPT) 

Para a caracterização das nanopartículas e membranas foram realizadas análises 

físico-químicas e morfológicas em equipamentos pertencentes ao Departamento de 

Química e ao DepartamentodeFísica da UFC, enquanto que o teste antimicrobiano foi 

realizado na Embrapa-CE. 

4.4.2.1 Determinação do teor de prata (Ag) das nanopartículas  

A determinação do teor de prata total foi realizada no laboratório de análises e 

traços do DQAFQ da UFC, utilizando-se a chama de ar/acetileno e faixa de detecção de 

0,1-20 μg/mL em espectrômetro de absorção atômica Varian, modelo AA240FS. 

4.4.2.2 Espectroscopia na região do UV-visível 

 Para observar a banda plasmônica de superfície indicativa da formação de 

nanopartícula de prata utilizou-se um espectrofotômetro UV-visível SPECORD 250 da 

Analytikjena. As suspensões foram analisadas em cubetas de quartzo na região espectral 

de 200-600 nm a uma taxa de 1nm/s. 

4.4.2.3 Determinação do Potencial Zeta 

 A estabilidade em solução das nanopartículas de prata foi avaliada através de 

análises do potencial zeta em equipamento ZetaSizer Nano ZS da MalvernInstruments. As 

soluções de nanopartículas foram diluídas em água bidestilada na proporção (1:10 v/v) e 

os resultados obtidos em triplicata. 

4.4.2.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Cerca de 5 mg da nanopartícula seca foram colocados em cápsulas de alumínio 

seladas e submetidas a aquecimento em calorímetro diferencial de varredura (DSC 204 
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F1Phoenix, NETZSCH). A taxa de aquecimento foi de 10 oC/min com fluxo de nitrogênio de 

50 mL/min, a uma variação de temperatura de 25 oC a 400 oC. 

4.4.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA) 

A estabilidade das nanopartículas, a decomposição e o percentual de perda de 

massa foram avaliados através do analisador termogravimétrico (TGA) STA 409 PC da 

NETZSCH, acoplado a um FT-IR Tensor 27 da BRUKER. Aproximadamente 6 mg de 

nanopartícula foram colocados em cápsulas de alumínio e submetidas a aquecimento de 

25-400 oC, sob fluxo de nitrogênio de 20 mL/min e taxa de aquecimento de 10oC/min. 

4.4.2.6 Difração de Raios-x 

As nanopartículas secas foram fixadas em suporte de vidro e as leituras foram 

realizadas em um difratômetro de raios-x (D8 Advance, Bruker), com radiação de cobre 

Kα (λ=1.54056 Å) operando a 40 kV/30 mA. A região de varredura do ângulo de difração 

(2 ) foi de 5-85o, em 1/2o/min. 

4.4.2.7 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FT-IR) 

Os espectros de infravermelho das nanopartículas foram obtidos em 

espectrofotômetro VERTEX 70v (Bruker) com transformada de Fourier (FT-IR). Cerca de 25 

µL de solução de nanopartícula foram depositadas sobre cristal de diamante e os 

espectros foram obtidos em absorbância na faixa de 600 a 4000 cm-1 com resolução de 4 

cm-1 no modo de reflectância total atenuada (ATR). 

4.4.2.8 Espectroscopia Raman (FT-Raman) 

Para a obtenção dos espectros Raman utilizou-se um espectrômetro Raman com 

transformada de Fourier (FT-Raman) Bruker acoplado a um módulo RAM II VERTEX 70 

(BRUKER) com laser de He/Ne para excitação em =532 nm. Os espectros foram obtidos 

na faixa de 400-4000 cm-1 com resolução espectral de 4 cm-1 com 2000 varreduras 

acumuladas. A potência do laser foi de 350 mW. 

4.4.2.9 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) 

A morfologia e a superfície das nanopartículas foram analisadas em Microscópio 

eletrônico de varredura QUANTA FEG 450 da FEI, equipado com acessório de energia 

dispersiva de raios-X (EDS) pertencente à Central Analítica da UFC. As imagens foram 

mapeadas para verificar a presença e distribuição dos elementos carbono (C) e prata (Ag) 
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nos filmes. Pedaços de nanopartículas secas foram depositados sobre fita de carbono 

adesiva dupla face, fixada em suporte metálico e recobertas com ouro (10µm de 

espessura) em metalizadora modelo Q150T, ES. 

4.4.3 Preparo das membranas 

A solução de amido (2% m/v) foi gelatinizada a 95 oC por 1 h juntamente com 

solução de PVA (2% m/v). Em seguida, as nanopartículas de prata Ag-NC e Ag-NS foram 

adicionadas à solução filmogênica nas concentrações de 10, 20 e 30%. A mistura ficou sob 

agitação por uma hora para homogeneização e após esse período a solução foi vertida 

sobre placas de acrílico e seca em estufa a 60 °C por 2 horas. Após secagem, as 

membranas foram retiradas das placas, etiquetadas e armazenadas em sacos plásticos e 

ao abrigo da luz. A codificação das membranas e as concentrações de amido, PVA e 

nanopartícula estão representadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Composição das membranas de amido, PVA e nanopartículas de prata com 

quitosana (Ag-NS) e amido (Ag-NC) 

Membranas SNC Membranas SNS 

CÓDIGO AMIDO 

(%)* 

PVA 

(%)* 

Ag-NC 

(%)* 

CÓDIGO AMIDO 

(%)* 

PVA 

(%)* 

Ag-NS 

(%)* 

SNC_0 50 50 0 SNS_0 50 50 0 

SNC_10 45 45 10 SNS_10 45 45 10 

SNC_20 40 40 20 SNS_20 40 40 20 

SNC_30 35 35 30k SNS_30 35 35 30 

*(%) volume/volume 

4.4.4 Caracterização das membranas com nanopartículas de prata 

4.4.4.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

Cerca de 7 mg de filmes cortados foram pesados e analisados em calorímetro 

diferencial de varredura (DSC 204 F1Phoenix, NETZSCH) conforme descrito no item  

4.4.4.2 Difração de raios-x 

Os filmes foram cortados em quadrados de 2 x 2 cm fixados em suporte de vidro 

e submetidos à leitura no difratômetro de raios-x, nas mesmas condições descritas no 

item 4.4.2.6. 
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4.4.4.3 Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho (FTIR-ATR). 

Os filmes foram colocados diretamente sobre o cristal de diamante e 

pressionados de modo que todas as amostras recebessem a mesma pressão, e 

submetidos à análise no infravermelho conforme descrição no item 4.4.2.7. 

4.4.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) 

A morfologia e a superfície das membranas contendo nanopartículas de Ag 

foram realizadas conforme item 4.4.2.9. 

4.4.4.5 Teste antimicrobiano 

A atividade antimicrobiana das membranas foi realizada no Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos da Embrapa Agroindústria utilizando-se o teste de 

sensibilidade por difusão no ágar conforme descrito por Chen et al. (1996). Foram 

utilizadas cepas de bactérias gram-positivas (Staphyloccocus aureus ATCC 6539 e 

Staphyloccocusepidermidis ATCC 14900) e gram-negativa (Pseudomonasaeruginosa IAL 

1026) inoculadas em placas de petri contendo ágar Mueller Hinton e cepas de fungo 

Candidaalbicans (ATCC 10231) inoculadas em ágar Sabouraud. A concentração de 

microorganismos na placa foi determinada através de comparação visual com padrão de 

turvação correspondente a 0,5 da escala McFarlland, que corresponde a 1,5 x 108 

UFC/mL. Foram utilizados como padrão positivo aamicacina (antibactericida) e o 

itraconazol(antifúngico) e como padrão negativo utilizaram-se as membranas sem 

nanopartícula. 

I Antibiograma das membranas e suspensões de Ag-NPT 

As suspensões contendo as nanopartículas e as membranas obtidas após 

secagem das suspensões foram utilizadas para avaliar a atividade antimicrobiana. 

Inicialmente adicionou-se 100 μL de suspensão microbiana e espalhou-se uniformemente 

em placas de Petri contendo o meio de cultura adequado. Em seguida foram adicionadas 

25 μL de suspensão de Ag-NPT em poços de aproximadamente 6 mm de diâmetro, 

enquanto que as membranas foram cortadas em discos de aproximadamente 10 mm de 

diâmetro e depositados no meio de cultura contendo os microorganismos. Em seguida, as 

placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35 ± 2 oC, por 24 horas. A eficiência 

dos filmes em inibir a atividade antimicrobiana foi determinada em triplicata e expressa 



61 
 

em termos da medição do diâmetro do halo formado em torno de cada filme conforme 

mostrado na Figura 13. 

Figura 13: Determinação do halo de inibição de crescimento microbiano 

 

II Antibiograma das membranas Ag-NS e Ag-NC 

As membranas Ag-NS e Ag-NC foram secas em estufa a 40 °C/12 h e discos de 10 

mm de diâmetro foram cortados e colocados nas placas após inoculação dos 

microorganismos. As análises foram realizadas em triplicata e os halos de inibição foram 

determinados conforme descrito acima. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização das nanopartículas de prata (Ag-NPT´s) 

5.1.1 Determinação do teor de prata (Ag) das Ag-NPT´s 

A concentração de prata total encontrada nas nanopartículas Ag-NS e Ag-NC 

foram iguais a 3,16 g/L e 3,89 g/L, respectivamente. 

5.1.2 Espectroscopia na região do UV-visível 

 Os espectros de absorção na região do UV-visível são bastante sensíveis à 

formação de nanopartículas de Ag uma vez que estas apresentamuma banda de 

ressonância plasmônica de superfície. A forma e intensidade da bandas são dependentes 

do tamanho da partícula, espécies adsorvidas, constante dielétrica e ambiente 

químico(VIGNESHWARANet al., 2006). 

 

Figura 14: Espectros UV-visível e aparência das suspensões das nanopartículas Ag-NS e 

Ag-NC 

 

Os espectros e a aparência das suspensõesdas nanopartículas de prata utilizando 

amido (Ag-NS) e quitosana (Ag-NC) como agentes redutores e estabilizantes são 

mostrados na Figura 14. A amostra Ag-NS de coloração amarela escura apresentou uma 
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banda estreita em 421 nm que é típica de nanopartículas esféricas e de pequeno 

tamanho (35-50 nm) (MULFINGER et al., 2007). Já a amostra Ag-NC de cor marrom 

apresentou uma banda mais larga em comprimento de onda maior(443 nm) o que 

indicou a presença de partículas um pouco maiores e/ou agregados. Conforme observado 

por Stamplecoskie & Scaiano (2010), Ag-NPT´s de forma esférica contribuem com bandas 

em torno de 400 nm. Martínez-Castañón et al. (2008) observaram que nanopartículas de 

aproximadamente 7 nm, 29 nm e 89 nm apresentaram banda com máximos em 410 nm, 

425 nm e 490 nm, respectivamente. 

A largura da banda plasmônica e sua intensidade estão relacionadas com a 

distribuição de tamanho e a concentração das NPT´s, respectivamente. Partículas 

irregulares (não esféricas) apresentam duas ou mais bandas dependendo da simetria das 

partículas (PALet al., 2007).A amostra Ag-NSapresentou banda de maior intensidade 

sugerindoalta concentração de nanopartículas de prata em comparação com a amostra 

Ag-NC.Apesar da amostra Ag-NC (preparada em sonifier) possuir maior quantidade de 

precursor (40 mL de AgNO3 0,2 M), a redução do íon prata (Ag+) foi mais eficiente na Ag-

NS, que utilizou aquecimento em autoclave e menor quantidade de precursor (20 mL de 

AgNO3 0,2 M). Isso evidenciou a influência dos diferentes processos utilizadosno tipo, 

tamanho e concentração das NPT´s obtidas. 

5.1.3 Potencial Zeta das Ag-NPT´s 

O potencial Zeta é uma técnica que determina a carga superficial de 

nanopartículas em solução e seu valor representa o potencial elétrico na fronteira da 

dupla camada composta por íons da superfície das partículas e contra-íons presentes em 

solução. Nanopartículas com potenciais entre -20 e +20mV são consideradas altamente 

estáveis enquanto baixos valores indicam que as dispersões possuem maior 

probabilidade de agregação devido às atrações de Van der Walls entre as partículas 

(VIGNESHWARANet al., 2006). 

 A Figura 15 e a Tabela 2 expressam os resultadosdas medidas de potencial zeta 

dassuspensões de nanopartículas Ag-NC e Ag-NS. O valor negativo observado para a Ag-

NS (-21 mV) é devido aos grupos hidroxila da molécula de amido que formam uma capa 

carregada negativamente em torno das nanopartículas de prata. O valor positivo 
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encontrado na superfície daamostra Ag-NC (+60 mV) é atribuído às características 

catiônicas das cadeias de quitosana pela presença do grupamento NH3
+. 

 Os resultados confirmam a ação dos agentes protetores utilizados os quais foram 

capazes de evitar agregação das nanopartículas conforme observado nos potenciais 

obtidos. Dessa forma, tanto o amido como a quitosana apresentaram-se como bons 

estabilizantes estéricos e eletrostáticos. 

Tabela 2: Valores obtidos para o Potencial Zeta das nanopartículas Ag-NS e Ag-NC 

Amostra Potencial zeta (mV) 

Ag-NS -21,05  3,95 

Ag-NC +60,00  0,64 

  

Figura 15: Potencial Zeta das nanopartículas Ag-NC (a) e Ag-NS (b) 
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5.1.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) das Ag-NPT´s 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) é uma técnica que mede a perda ou 

ganho de calor resultante de uma transformação física ou química na amostra,que se 

processa sob um programa controlado de temperatura, fornecendo assim informações 

detalhadas sobre as propriedades térmicas das substâncias. Os termogramas de DSC das 

nanopartículas Ag-NS e Ag-NC estão representados na Figura 16. 

A amostra Ag-NC apresentou um evento endotérmico em 86 °C,atribuído à 

evaporação da água adsorvida à superfície da nanopartícula e um único evento 

exotérmico em torno de 190 °C, referente a um processo de cristalização da prata.A 

amostraAg-NS apresentou um evento endotérmico em 104,4 °C e três eventos 

exotérmicos, um deles em dois estágios (com temperaturas de 178,3 e 194,4 °C) 

referentes à cristalização da prata eos demais em 226,6 °C e 305,5 °C. 

As entalpias do pico principal em torno de 190°C e 194°Cforam altas e iguais a -

225,6 J/g (Ag-NC) e -216,7 J/g (Ag-NS), em ambas as amostras, indicando alta liberação de 

energia devido a cristalização da prata. Shukla et al. (2012) analisaram o comportamento 

térmico de nanopartículas de prata-ágar e observaram uma transição exotérmica em 

torno de 181,6 °C atribuída a este processo. 

Os diferentes polímeros influenciaram diretamente no comportamento térmico 

das amostras. Enquanto a Ag-NC apresentou características de um nanocompósito com 

estrutura mais organizada e homogênea devido à estreita faixa de temperatura, 

geralmente observada em materiais puros e cristalinos, aAg-NS apresentou mais eventos 

com temperaturas bem distintas devido, provavelmente,a diferentes tipos de interações 

entre a matriz polimérica e a prata durante o processo de redução e estabilização os 

quais geraram diferentes estruturas. 
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Figura 16: Termogramas de DSC das nanopartículas Ag-NC (esquerda)e Ag-NS (direita) 

obtidos sob fluxo de N2 (50 ml/min) a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min 

e faixa de temperatura de 25-400 oC. 

 

5.1.5 Análise Termogravimétrica (TGA) das Ag-NPT´s 

A Termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica que nos permite 

avaliar a perda ou o ganho de massa da amostra em função da temperatura.A 

estabilidade térmica das amostras foi avaliada e os termogramas de TG e DTG estão 

representados na Figura 17. 
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Figura 17: Termogramas TG (linha sólida) e DTG (linha tracejada) da nanopartícula Ag-NS 

obtidos sob fluxo de N2 (20 ml/min) a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min 

e faixa de temperatura de 25-400 oC 

 

Nas curvas de TG da amostra Ag-NS, a degradação térmica ocorreu em cinco 

estágios na faixa de temperatura analisada (25-400 °C). O primeiro evento decorrente da 

desidratação ocorreu em temperatura de pico igual a 102 °C com perda de massa de 

10,02%. Os demais eventos referem-seà cristalização da pratacom temperatura em torno 

de 194,4 °C e 227,7 °C. De acordo com os dados obtidos no termograma de DSC (Figura 

16) e TG (Figura 17) da Ag-NS conclui-se que os estágios de cristalização e decomposição 

da matriz polimérica ocorreram simultaneamente. Khan et al. (2011) obtiveram o mesmo 

comportamento em nanopartículas de prata cujos termogramas DTA-TG apresentaram 

cristalização das nanopartículas de prata e decomposição entre 200-300 °C. 

A Ag-NC apresentou um único estágio relacionado à decomposição da matriz 

polimérica, indicando presença de uma matriz homogênea com perda de massa de 

71,89% a 191,4°C e massa residual de 28,11 % (399°C) (Figura 18). A amostra Ag-NC 

apresentou temperaturas de decomposição e percentuais de resíduos menores que as 

observadas na Ag-NS e, por isso, foi termicamente menos estável conforme observado 

nos termogramas TG-DTG. 
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O alto percentual residual obtido nas amostras analisadas Ag-NS (36,34%) e Ag-

NC (28,11%) referiu-se aos resíduos de polímero e/ou produtos oriundos da 

decomposição polimérica além da prata contida na nanopartícula os quais necessitam de 

temperaturas mais elevadas para serem degradados. 

Figura 18: Termogramas TG (linha sólida) e DTG (linha tracejada) da nanopartícula Ag-NC 

obtidos sob fluxo de N2 (20 ml/min) a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min 

e faixa de temperatura de 25-400 oC 
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5.1.6 Difração de Raios-x das Ag-NPT´s 

Os padrões de difração de raios-x das nanopartículas, do amido e da quitosana 

puros estão representados na Figura 19. No difratograma da quitosana observou-se os 

picos em 9,5o e 11,5o (2θ) que correspondem ao cristal de quitosana hidratado e anidro, 

respectivamente, e o pico em 18,5o (2θ) atribuído à região amorfa do polímero (YAN et 

al., 2001). O amido apresentou apenas um pico característico da região amorfa do 

polímero em 19,3o (2θ). 

As amostras Ag-NS e Ag-NC evidenciam a formação de um nanocomposto com 

estrutura cristalina bem definida. Na nanopartícula Ag-NC, o pico relacionado à região 

cristalina da quitosana (9,1o) apresentou uma intensidade muito alta indicando um 

aumento na cristalinidade do polímero devido a uma forte interação Ag-quitosana. 

Observou-se, ainda, a presença dos picos em 36,1 o, 45,7o, 64oe 73, 2(2θ) são referentes 

aos planos (111), (200), (220) e (311) da estrutura cristalina (fcc) da prata 

metálica,Ananopartícula elaborada com amido (Ag-NS) apresentou vários picos de alta 

intensidade revelando a natureza cristalina do materialformado. Os picos em 37,6 o, 44,1o, 

74o e 76o (2θ) que correspondem aos planos (111), (200), (311), (222) da estrutura cúbica 

de face centrada da prata metálica e os demais picos são resultantes das fortes interações 

Ag-amido. 

Os picos relacionados a estrutura cristalina da prata metalica confirmam a 

formação das nanopartículas (KHAN et al., 2011). Os demais picos observados podem ser 

decorrentes das interações entre precursor (Ag+) e redutor (quitosana e amido) as quais 

resultaram em uma nanoestrutura bastante organizada ou a presença de resíduos de 

AgNO3 que não sofreram redução cujos picos em 55 o e 37,8 o podem ser referentes aos 

óxidos de prata AgO e/ou Ag2O. 
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Figura 19: Difratogramas de raios-x da quitosana, amido e nanopartículas Ag-NS e Ag-NC 
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5.1.7 Espectroscopia na região do Infravermelho (FT-IR) das Ag-NPT´s 

Os espectros na região do infravermelho e as atribuições das principais bandas 

das nanopartículas de prata e dos polissacarídeos puros na faixa de 100-4000 cm-1estão 

representados na Figura 20 e Tabela 3. A quitosana apresentou bandas referentes a 

vibrações dos grupos O-H e N-H em 3307 cm-1, C=O (amida I) em 1642 cm-1 e NH em 1543 

cm-1 além das bandas características de vibrações C-H e C-O na região entre 1400-1000 

cm-1. 

O espectro da nanopartícula de prata Ag-NC apresentou várias alterações 

principalmente na região entre 1600-1000 cm-1 em comparação à quitosana. O aumento 

de intensidade e deslocamento da banda em 1257cm-1 para 1285cm-1, deslocamento da 

banda em 1642cm-1 para 1620cm-1, desaparecimento das bandas da quitosana em 

1324cm-1, 1380cm-1 e 1410, a redução de intensidade e deslocamento para frequências 

menores da banda da quitosana em 1543cm-1, o aparecimento da banda em 1752cm-1( 

C=O) são indicações de uma provável coordenação do íon Ag com a quitosana através do 

nitrogênio. 

Sun et al. (2008) propuseram um mecanismo para explicar a formação de 

nanopartículas de ouro (NPTs-Au) em quitosana. Os autores sugeriram que a ligação  

(1→4) da quitosana após ser rompida por hidrólise ácida resultaria na abertura do anel 

glucosamina, o qual seria responsável pela redução dos íons ouro através da oxidação dos 

grupos –CHO para –COOH. Esta observação experimental foi confirmada através do 

deslocamento das bandas no espectro de infravermelho na região de 1720 cm-1 (C=O) e 

1400 cm-1 (O-H), referentes ao ácido carboxílico (SUNet al. 2008). 

Além disso, a redução na frequência das bandas da amida I (1620 cm-1) e amida II 

(1515 cm-1), bem como o aumento na frequência de estiramento N-H e OH (3327 cm-1)e o 

surgimento da banda em 809 cm-1 (ρ CH) sugerem interações por ligações de hidrogênio e 

forças de Van der Walls, as quais promoveram a redução e estabilização eletrostática da 

prata, devido à presença dos grupos OH e NH2.Sabe-se que a quitosana possui grande 

capacidade de se ligar a metais e o grupo amino presente na molécula é o responsável 

pela absorção de cátions metálicos por quelação (WANG et al., 2005). 
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Figura 20: Espectros na região do infravermelho (100-2000 cm-1) das nanopartículas Ag-NS e Ag-NC 
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O amido apresentou bandas relacionadas à vibração dos grupos hidroxila em 

3327 cm-1 ( OH)e 1640 ( OH) além das bandas de deformação do grupamento CH2 entre 

1400-1200 cm-1 e estiramento C-O entre 1200-850 cm-1. No espectro da nanopartícula Ag-

NS observou-se deslocamento da banda para frequências menores do grupo OH (3305 

cm-1) bem como o surgimento de uma banda larga em 1323 ( C-O) e uma banda de baixa 

intensidade em 809 cm-1 (ρ CH) sugerindo interações responsáveis pela formação das 

nanopartículas. 

Tabela 3: Atribuições das principais bandas dos espectros de infravermelho da quitosana, 

amido e das nanopartículas Ag-NC e Ag-NS 

N° de onda (cm-1) 

Atribuição* Quitosana Ag-NC Amido Ag-NS 

 OH;  NH 3265 3323 3315 3287 

a e s CH2(anel) 2921 2918 2921 2921 

 OH (água),  C=O-NH2 (amida I) 

a 

1642 1620 1640 1640 

 NH(amida II) 1543 1515 ** ** 

 CH2 do anela 1410 ** 1414 ** 

CH2 
a

, C-N b 1380 ** 1363 ** 

CH2 
a

, C-O b 1324 ** 1355 1323 

 CH2 
a;  C-O 1257 1285 1238 ** 

 C-O-H a,  C-O-C c 1152 1152 1152 1152 

 C-O (anel);  CH (anel) a 1064 1064 1078 1078 

 C-O-H e C-O-C do anel a 1020 1020 994 988 

a C-O-C anel a ** ** 926 926 

 CH2; C-O-C anel a *** 896 896 850 850 

 C-O do anel a ** ** 761 761 

*a= estiramento assimétrico s= estiramento simétrico = deformação angular ( = wagging ;= 

rocking); ** ausente; *** configuração  e  do amido e quitosana 
a Lin-Vien, D et al. (1991); b Stuart, B. (2004); c Schrader (2007) 
Novas bandas em Ag-NC: 809 e 1752 cm-1 
Nova banda em Ag-NS: 809 cm-1 
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O desaparecimento das bandas em 1238, 1363 e 1414 cm-1 e o surgimento de 

uma única banda em 1323 cm-1 ( C-O) são indícios de interações do íon Ag com as 

hidroxilas do amido. 

As alterações observadas nos espectros das NPT´s obtidas em comparação com 

os dos polímeros usados nas suas elaborações indicaram a interação da prata com a 

hidroxila presente tanto no amido quanto na quitosana e o grupo NH2 da quitosana. Estes 

dois grupos (OH e NH2) têm afinidade por metais favorecendo a interação eletrostática 

com os íons prata (ZHANG et al., 1996). Isso sugere que tanto os átomos de nitrogênio 

quanto de oxigênio atuaram na redução do AgNO3e estabilização das nanopartículas. 

5.1.8 Espectroscopia Raman (FT-Raman) das Ag-NPT´s 

Os espectros Raman na região de 2000-500 cm-1 das nanopartículas e seus 

formadores estão representados na Figura 21. A quitosana e o amido apresentaram 

bandas em 600, 803, 892 e 1646 cm-1. As amostras Ag-NC e Ag-NS apresentaram uma 

banda em 1047 cm-1 (δ CO)indicandointeração das nanopartículas com o grupo O-H do 

anel glicosídico da quitosana e do amido. 

Figura 21: Espectros Raman do amido, da quitosana e das nanopartículas Ag-NS e Ag-NC 
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Os espectros de infravermelho e Raman mostraram a interação dos grupos OH 

do amido e NH2 da quitosana com a prata metálica (Ag0).Os grupos hidroxila do amido 

formam uma “capa” na superfície das nanopartículas, uma vez que as NPT´s são 

carregadas positivamente. A estabilização coloidal para Ag-NS e Ag-NC ocorreu devido à 

presença de forças de Van der Walls entre os grupos carregados negativamente presentes 

na estrutura do amido e a carga positiva que envolve a superfície da Ag-NPT (DALLAS et 

al., 2011; SHAMELI et al., 2012). 

5.1.9 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) 

A análise morfológica das nanopartículas obtida através de microscopia 

eletrônica de varredura está representada na Figura 22. Este instrumento permitiu a 

observação das nanopartículas com quitosana e amido com um mínimo de preparação 

em condições de baixo vácuo. Ao contrário de modelos mais antigos, a opção de trabalho 

em baixo vácuo possibilitou a observação de amostras pouco ou não condutoras sem a 

necessidade de recobrimento condutor. No entanto, polímeros naturais, como o amido e 

a quitosana, apresentam sensibilidade ao feixe de elétrons e, por isso, as membranas 

contendo as nanopartículas Ag-NC e Ag-NS tiveram que ser recobertas com ouro. 

As nanopartículas apresentaram certa polidispersividade na distribuição de 

tamanhos das NPT´s que apresentaram forma esférica com diâmetros variando de 15-20 

nm (Ag-NC) e 20-40 nm (Ag-NS), mas em sua maioria mostraram diâmetros bem 

menores, estimados em partículas menores que 5nm, cujo valor encontra-se no limite de 

detecção do equipamento. 

As Ag-NPT´sapresentaram-se uniformes e sem aglomerados o que se deve à 

presença dos polímeros que atuaram como estabilizantes. A quitosana e o amido foram 

eficientes em adsorver às nanopartículas, prevenindo sua agregação. 

O mapeamento da amostra é uma ferramenta útil nas análises de microscopia 

eletrônica quando se deseja analisar a presença e distribuição de um ou mais 

componentes em uma determinada matriz. A Figura 23 mostra os mapas da prata e do 

carbono obtidos através dessa técnica para a nanopartícula Ag-NC. Os pontos brancos 

representam o componente analisado e conforme se observa na Figura 23, a prata e o 
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carbono encontram-se distribuídos uniformemente sobre toda a superfície da membrana 

contendo a nanopartícula. 

Figura 22: Imagens obtidas em microscópio eletrônico de varredura (MEV-FEG) das 

nanopartículas de prata Ag-NC (a) e Ag-NS (b). 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura 23: Mapa da prata (Ag) (a) e do C (b) dasimagens obtidas em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV-FEG) da nanopartícula de prata Ag-NC. 

  

(a) (b) 

A análise elementar das nanopartículas através de EDS foi realizada a fim de se 

avaliar qualitativamente a prata e outros componentes. Os pontos marcados na Figura 22 

representam o local onde foram feitas as determinações dos elementos. Os resultados 

estão representados na Figura 24, onde se observou a presença do pico em torno de 3 

KeV referente à prata metálica em ambas as amostras analisadas, confirmando a 

presença desse componente nas nanopartículas. Além disso, os espectros mostraram três 

picos com energias menores que 1 KeV referentes ao carbono, oxigênio e nitrogênio que 

são constituintes dos polímeros utilizados. 
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Figura 24: Resultado da análise de EDS das nanopartículas de prata Ag-NC e Ag-NS 

 

5.2 Caracterização das membranas com nanopartículas de prata 

5.2.1 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 O comportamento térmico das membranas de amido contendo nanopartículas de 

prata foi determinado através de análises de DSC cujos termogramas das amostras SNS 

(membrana contendo Ag-NS) e SNC(membrana contendo Ag-NC) estão representados nas 

Figuras 25 e 26, respectivamente e os parâmetros obtidos estão mostrados nas Tabelas 4-

5. 

Figura 25: Termogramas de DSC das membranas SNS obtidos sob fluxo de N2 (50 ml/min) 

a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min e faixa de temperatura de 25-300 oC 
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As membranas SNS-0 e SNC-0 (sem Ag-NPT), apresentaram dois eventos 

endotérmicos na faixa de temperatura estudada (25-300°C). O primeiro com pico em 

99,4°C refere-se à gelatinização do amido presente na composição da membrana, 

enquanto o segundo com temperatura de pico em 190,8 °C pode ser atribuído à fusão da 

fase cristalina do PVA presente na blenda (MUCHA & PAWLAK, 2005). 

Nas membrana SNS com adição de nanopartícula Ag-NS observou-se, além do 

pico endotérmico referente a gelatinização do amido (100-107 °C), outros dois eventos 

exotérmicos em temperaturas acima de 160°C que são atribuídos à cristalização da prata. 

Esses eventos apresentaram diminuição nas temperaturas de pico e aumento das 

entalpias, na medida em que o teor de Ag-NPT´s aumentou nasmembranas. A presença 

de dois picos de cristalização indica que a introdução da Ag-NS nos filmes promoveu a 

formação de cristais com estruturas e tamanhos diferentes.  

Nas membranas contendo Ag-NC incorporadas (SNC) observou-se um 

comportamento semelhante ao das SNS, em que os termogramas mostram um evento 

endotérmico e dois exotérmicos (Figura 26). No entanto, nas blendas SNC, o aumento na 

concentração de Ag-NC favoreceu a formação de um segundo pico de cristalização da 

prata (218-229 °C) de intensidade bem menor em comparação aos observados na SNS. 

Em todas as membranas observou-se uma diminuição nas temperaturas de pico 

com o aumento do teor de Ag-NPT´s,indicando a formação de compósitos menos estáveis 

termicamente (Tabelas 4 e 5). 
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Figura 26: Termogramas de DSC das membranas SNC obtidos sob fluxo de N2 (50 ml/min) 

a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min e faixa de temperatura de 25-300 oC 
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Tabela 4: Parâmetros de DSC das membranas SNS 

Amostra 1º Evento 2º Evento 3º Evento 

To (°C) Tp(°C) Tf(°C) ∆H(J/g) To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ∆H (J/g) To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ∆H (J/g) 

SNS_0 33,7 99,4 175,1 265,0 178,1 190,8 205,5 5,12 - - - - 

SNS_10 43,4 107,0 168,9 223,7 189,0 198,2 208,0 -6,99 232,7 245,5 254,7 -21,5 

SNS_20* 49,0 100,9 166,7 249,5 184,9 196,1 206,5 -21,98 226,4 237,7 245,3 -6,26 

SNS_30 44,3 106,6 124,9 181,7 181,6 193,5 203,0 -95,3 222,5 235,8 243,1 -40,69 

*Evento exclusivo da amostra SNS_20: To: 259,2°C Tp: 265,5°C Tf: 278,1°C ∆H: 25,75 J/g 

 

Tabela 5: Parâmetros de DSC das membranas SNC 

Amostra 1º Evento 2º Evento 3º Evento 

To (°C) Tp(°C) Tf(°C) ∆H(J/g) To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ∆H (J/g) To (°C) Tp (°C) Tf (°C) ∆H (J/g) 

SNC_0 33,7 99,4 175,1 265,0 178,1 190,8 205,5 5,12 * * * * 

SNC_10 35,9 105,4 161,8 217,2 179,0 190,7 201,1 -58,54 218,5 229,6 235,6 -10,49 

SNC_20 39,7 95,3 151,0 122,5 176,9 186,4 194,5 -160,9 217,9 225,3 233,9 -4,90 

SNC_30 31,3 100,2 157,9 153,7 163,1 190,5 199,2 -117,1 210,6 218,4 225,7 -3,43 
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5.2.2 Análise Termogravimétrica (TGA) 

Os termogramas de TG e as perdas de massa das blendas contendo 

nanopartículas (SNS e SNC) estão representados nas Figuras 27-28 e Tabelas 6-7, 

respectivamente. Conforme se observa nas curvas de TG e DTG, as blendas sem 

nanopartícula (SNS-0 e SNC-0) apresentaram perdas de massa em dois estágios térmicos. 

O primeiro com temperatura de pico igual a 104 °C e perda de massa de 10,2 % refere-se 

à desidratação e/ou evaporação de compostos voláteis, enquanto que o segundo evento, 

que apresentou a maior perda de massa (54,16 %), corresponde à degradação da matriz 

amido/PVA. A massa residual de 29,44 % representa os componentes mais estáveis 

termicamente como os complexos amilose-lipídeo da estrutura do amido e/ou produtos 

resultantes da degradação polimérica. 

A membrana SNS-10 (10% de Ag-NS) mostrou comportamento similar à blenda 

SNS-0 (Figura 27). Já as membranas com maiores percentuais de prata (SNS-20 e SNS-30) 

apresentaram redução na temperatura de evaporação da água em relação a SNS-0 

(Tabela 6), indicando que o aumento do percentual de Ag-NS fortaleceu a estrutura da 

blenda, provavelmente pelo aumento da cristalinidade da membrana, diminuindo a 

adsorção de moléculas de água à superfície do filme. A membrana SNS-30 apresentou um 

termograma semelhante ao da Ag-NS pura (Figura 17), com três picos de degradação 

acima de 150°C. No entanto, houve variação nas temperaturas de pico desses eventos o 

que pode ser indicativo de interação entre a nanopartícula e a matriz filmogênica. Em 

todas as blendas com adição de Ag-NS , o aumento nas temperaturas de degradação 

também indica que o compósito obtido tornou-se mais estável termicamente em 

comparação com a membrana contendo apenas amido e PVA. 

Os termogramas de TG e DTG e as temperaturas e perdas de massa das 

membranas SNC estão representados na Figura 28 e Tabela 7, respectivamente. Assim 

como já observado nas membranas SNS, a adição de Ag-NC causou uma redução 

considerável no teor de água nas SNC. 

Esse comportamento evidenciou a menor capacidade de adsorção de água 

relacionada à presença de Ag-NC (Figura 18). As blendas SNC_20 e SNC_30 apresentaram 

três estágios térmicos indicando a formação de componentes de degradação 

intermediária entre os picos de desidratação e de decomposição predominante. A 
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incorporação das Ag-NC aumentou a estabilidade térmica das blendas formadas, as quais 

apresentaram aumento nas temperaturas de degradação. As massas residuais foram 

semelhantes entre si e apresentaram variações entre 37,3% (SNC-10) e 38,1% (SNC-30). 

Figura 27: Termogramas TG (linha contínua) e DTG (linha tracejada) das membranas SNS 

obtidos sob fluxo de N2 (20 ml/min) a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min 

e faixa de temperatura de 25-400 oC 
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Figura 28: Termogramas TG (linha sólida) e DTG (linha tracejada) das membranas SNC 

obtidos sob fluxo de N2 (20 ml/min) a uma taxa de aquecimento de 10 oC /min 

e faixa de temperatura de 25-400 oC 
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Tabela 6: Parâmetros de TG das membranas SNS 

Amostra 1º Evento 2º Evento 3º Evento Massa residual 

∆m (%) Tp(°C) ∆m (%) Tp(°C) ∆m (%) Tp(°C)  

SNS_0 10,2 104,0 - - 54,16 283,6 29,44 % (400 °C) 

SNS_10 13,0 97,5 - - 58,19 310,58 23,29% (400 °C) 

SNS_20 5,7 91,8 1,45 200,0 57,76 323,25 34,06% (400 °C) 

SNS_30 5,1 84,66 5,87 190,7 47,84 304,13 33,29% (400 °C) 

*Evento exclusivo da amostra SNS_30: ∆m: 4,55% Tp: 232,7°C  

Tabela 7: Parâmetros de TG das membranas SNC 

Amostra 1º Evento 2º Evento 3º Evento Massa residual 

∆m (%) Tp(°C) ∆m (%) Tp(°C) ∆m (%) Tp(°C)  

SNC_0 10,2 104,0 - - 54,16 283,6 29,44 % (400 °C) 

SNC_10 3,6 92,1 - - 53,44 311,9 37,3 % (400 °C) 

SNC_20 3,4 96,1 5,76 190,37 51,62 312,2 38,59 % (400 °C) 

SNC_30 4,5 100,6 7,22 221,78 49,11 307,68 38,11 % (400 °C) 

 

5.2.3 Difração de raios-x 

 Os padrões de difração de raios-x das membranas SNS e SNC estão representados 

nas Figuras 29 e 30, respectivamente. Nas blendas sem adição de nanopartícula (SNS-0 e 

SNC_0) observou-se a presença de um único pico largo em torno de 19,7° (2) referente à 

reorganização da parte cristalina do amido e PVA após interação durante a formação do 

filme.  
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 Nas amostras SNS e SNC com adição de 10-30% de Ag-NPT observou-se o 

surgimento de vários picos bem definidos provenientes da incorporação das Ag-NPT´s, 

que são característicos da estrutura cúbica de face centrada da prata que tornaram as 

blendas mais cristalinas (exceção SNC-10). As blendas com 20 e 30% apresentaram os 

picos da SNS_0, da Ag-NS pura (Figura 19) e dois novos picos em 9,0° e 46,3 °o qual pode 

ser resultante da interação da matriz amido/PVA/Ag-NPT´s.  

 Nas duas membranas (SNS e SNC) foi possivels observar que com o aumento da 

concentração de Ag-NP´s, a intensidade dos picos correspondentes a contribuição dos 

polímeros (~19,7°(2) foi reduzindo de intensidade, evidenciando o predomínio dos picos 

da estrutura cristalina da prata. 

 Quando se compara os difratogramas das Ag-NPT´s com os das membranas, 

observou-se que estas foram eficazmente incorporadas na matriz polimérica da 

membrana (amido/PVA), sugerindo uma interação entre eles, não se tratando de uma 

simples mistura física. Isto pode ser sugerido pelas alterações observadas nas larguras e 

intensidades dos picos de difração característicos dos polímeros e membranas. 

Figura 29: Difratogramas de raios-x das membranas SNS 
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Figura 30: Difratogramas de raios-x das membranas SNC 

 

5.2.4 Espectroscopia no Infravermelho (FTIR-ATR) 

Os espectros de infravermelho e as atribuições das bandas de vibração das 

membranas com nanopartículas de prata Ag-NS e Ag-NC estão representados nas Figuras 

31 - 32 eTabela 8, respectivamente. 

As blendas SNS-0 e SNC-0 apresentaram bandas características da matriz amido/ 

PVA onde se observam vibrações em 3305 e 1640 cm-1 referentes a estiramento e 

deformação da hidroxila, respectivamente. A banda dupla em 1715 e 1732 cm-1 

correspondente ao estiramento da carbonila relaciona-se aos resíduos de acetato do PVA 

enquanto que as bandas de deformação do grupamento CH2 estão compreendidas entre 

1000-1400 cm-1, conforme se observa na Tabela 8. 

A adição de Ag-NS nas blendas SNS provocou alteração nas bandas localizadas 

principalmente na região característica de polissacarídeos entre 2000-800 cm-1. A redução 

na intensidade e forma das bandas de estiramento C=O e deformação OH, assim como o 

aumento na intensidade da banda em 1141 ( C-O-C) e surgimento da banda dupla em 
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990/1013 ( C-O-H) sugerem interação por ligação de hidrogênio entre a matriz de amido 

presente na Ag-NS e os polímeros pertencentes à blenda. As bandas entre 1420 e 1200 

cm-1 não sofreram variação na frequência, no entanto, apresentaram uma diminuição na 

intensidade conforme observado na Figura 31. 

Com a adição da Ag-NC, as blendas SNC apresentaram, além das vibrações 

características do amido/PVA, as bandas correspondentes a estiramento e deformação do 

grupo NH2 em 1644 (C=O-NH2), 1519 ( NH) e 1370 ( CN) presente na quitosana 

constituinte da nanopartícula de prata. O mesmo comportamento observado nas blendas 

SNS foi observado nas SNC, cujas bandas referentes à hidroxila, carbonila e amida 

sofreram alterações na intensidade, forma e frequência de absorção o que sugere que a 

incorporação da nanopartícula de prata na blenda foi efetiva devido à interação entre os 

componentes da membrana obtida. 
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Figura 31: Espectros na região do infravermelho das membranas SNS entre 200 e 4000 cm-1 
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Figura 32: Espectros na região do infravermelho das membranas SNC entre 200 e 4000 cm-1 
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Tabela 8: Atribuições das principais bandas dos espectros de infravermelho das blendas SNC e SNS 

 N° de onda (cm
-1

) 

Atribuição
*
 SNC_0/SNS_0 SNC_10 SNC_20 SNC_30 SNS_10 SNS_20 SNS_30 

 OH
a, 
NH 3305 3293 3287 3284 3305 3305 3305 

a e s CH2(anel)
 a

 2921 2921 2918 2918 2921 2921 2921 

 C=O
a
 1732/1715 1732/1715 1732/1715 1732/1715 1732/1715 1732/1715 1732/1715 

 OH (água),  C=O-NH2 (amida I)
 a

 1640 1644 1644 1644 1640 1640 1640 

 NH (amida II) - 1519 1553 1519 - - 1520- 

 CH2 do anel
a
, OH 1420 1408 1408 1408 1420 1420 1420 

CH2 
a

, C-N 
b
, C-O 1370 1373 1373 1375 1370 1370 1370 

CH2 
a

, C-O 
b
, C-N + CNH 1326 1326 1325 1330 1326 1326 1326 

 CH2 
a
, C-O 1243 1252 1249 1244 1243 1243 1243 

 C-O-H 
a
,  C-O-C 

c
 1141 1144 1143 1146 1141 1141 1141 

 C-O (anel);  CH (anel) 
a
 1088 1080 1064 1079 1077 1077 1077 

 C-O-H e C-C do anel 
a
 1020 990/1016 1020 990/1012 1013 1013 1013 

a C-O-C anel 
a
 913/948 931 942 926 930/990 930/990 930/990 

 CH2 
a
,  C-O-C 

***
 838 851 820/850 820/850 838 838 838 

 C-O do anel 
a
 - 762 - 762 760 760 760 

*a = estiramento assimétrico  s = estiramento simétrico   = deformação angular ( = wagging ; = rocking);  
a
 Lin-Vien, D et al.(1991); 

b 
Stuart, B. (2004); 

c
 Schrader (2007) 

*** configuração  e  do amido e quitosana 
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5.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) 

As micrografias das membranas de Ag-NC e Ag-NS com 10 e 20% de Ag-NPT 

estão representadas na Figura 33 e as com 30% na Figura 34. As imagens obtidas para as 

membranas com 10 e 20 % tiveram que ser realizadas em resolução menor (spot 15 e 

potencia 15 kV), pois apesar de estarem recobertas com ouro, não resistiram muito 

tempo ao feixe de elétrons. As imagens mostram a superfície das membranas 

praticamente sem rugosidades, indicando uma boa homogeneidade dos componentes da 

blenda. A presença da prata foi pouco observada nestas amostras, identificadas nas 

blendas pelo contraste mais claro. 

Figura 33: Imagem das amostras SNC 10 (a) e SNC20 (b) e SNS 10 (c) e SNS20 (d) 

observada em MEV-FEG, utilizando detector BSE (Back-Scattered Electron) 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

(c) (d) 
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Figura 34: Imagem das amostras SNC 30 (a) e SNS30 (b) observadas em MEV-FEG 

utilizando detector BSE (Back-Scattered Electron) 

 

(a) 

 

(b) 
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As membranas com 30% de Ag-NPT (Figura 34) foram analisadas sem 

recobrimento com ouro e puderam ser observadas em magnificações maiores (30.000-

100.000 x). As imagens mostraram que as nanopartículas de prata estão bem distribuídas 

por toda a superfície das membranas (evidenciado por contraste mais claro) e os 

aumentos permitidos nessa concentração, deram uma ideia de que estamos tratando 

com partículas extremamente pequenas (<5 nm). 

Figura 35: Mapa da prata (Ag) das amostras SNC 20 (a) e SNC 30 (b) e Mapa do carbono 

(C) das amostras SNC 20 (c) e 30(d) 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
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O mapa da prata (Ag) e do carbono (C) das membranas SNC é mostrado na Figura 

35 onde os pontos escuros representam os elementos prata e carbono. O mapeamento 

da nanopartícula Ag-NC e membranas SNC foi dificultado pela baixa resistência dos filmes 

principalmente em baixas concentrações de prata. Por esse motivo as amostras tiveram 

que ser recobertas e a camada de ouro depositada escondeu a prata, dificultando sua 

detecção. No entanto, o mapeamento permitiu observar que a prata encontrou-se bem 

distribuída na nanopartícula (Figura 35) e na superfície das membranas. O mapeamento 

da membrana contendo 10% de Ag-NC não foi obtido por ter um sinal muito baixo, mas 

acredita-se que, nestas membranas, ocorreu o mesmo padrão de distribuição das demais. 

5.2.6 Teste antimicrobiano 

Os halos de inibição das suspensões e dos filmes das Ag-NPT’s puras estão 

mostrados na Tabela 9. As nanopartículas Ag-NC e Ag-NS apresentaram atividade 

antimicrobiana contra todos os patógenos testados com diâmetros de halo acima de 8 

mm os quais encontram-se dentro dos valores observados na literatura. Shamelli et al. 

(2012) obtiveram halos de inibição com diâmetros de 9,7-13,6 mm contra S. aureus para 

Ag-NPT elaboradas com polietilenoglicol como estabilizante e glicose como agente 

redutor. 

As suspensões de NPT’s apresentaram maior atividade antibacteriana em 

comparação com os filmes, devido provavelmente à maior disponibilidade da prata em 

solução para o meio de crescimento microbiano, enquanto que nos filmes a distribuição 

dos íons prata depende da taxa de liberação da membrana para o meio. Ao analisar a 

atividade antifúngica das NPT’s observou-se que os filmes apresentaram maior atividade 

em comparação com as suspensões. Esse comportamento pode ser devido ao 

crescimento superficial que é característico de fungos e leveduras, dessa forma, a 

Candida albicans permaneceu em contato com os discos da membrana depositados na 

superfície do meio, o que favoreceu maior interação entre a NPT e o microorganismo. Já a 

suspensão de NPT, por estar presente no interior do meio de crescimento pode ter 

causado uma diminuição na atividade antifúngica. 

Entre as bactérias testadas, a maior atividade foi observada na cepa de P. 

aeruginosa que é uma bactéria gram-negativa. Isso se deve ao fato deste tipo de bactéria 

ser mais sensível ao ataque da prata através da parede celular visto que possui apenas 
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uma fina camada de peptidioglucano ao contrário das bactérias gram-positivas (S. aureus 

e S. epidermidis) que são mais resistentes pela presença de uma espessa camada desse 

constituinte. 

As NPT’s exibiram alta atividade contra o fungo C. albicans cujos halos de 

inibição foram de 20,83 mm (Ag-NC) e 12,33 mm (Ag-NS) ampliando o espectro de ação 

das nanopartículas estudadas. Essa característica é de fundamental importância para sua 

utilização em gel tópico uma vez que os fungos do gênero Candida são os principais 

responsáveis pela ocorrência de infecções de pele. 

 

TABELA 9: Diâmetro dos halos de inibição dos filmes e suspensõesdas nanopartículas Ag-

NC e Ag-NS 

Amostra 

Zona de inibição 

S. aureus 

ATCC6539 

S. epidermidis 

ATCC14900 

P. aeruginosa 

ATCC9027 

C.albicans 

ATCC10231 

Ag-NC (filme) 9,5 ± 0,87 8,33 ± 0,29 11,33 ±1,53 20,83 ± 0,58 

Ag-NC (suspensão) 11,3 ±0,58 10,33 ± 0,76 13,0 ± 0,01 9,33 ± 0,58 

Ag-NS (filme) 10,2 ± 0,58 7,67 ± 0,76 12,5 ± 1,00 12,33 ± 0,58 

Ag-NS (suspensão) 11,3 ± 0,58 13,33 ± 1,26 15,3 ± 0,58 9,33 ± 0,58 

Antibiótico 32,5 ± 0,57 29,17 ± 0,28 40,6 ± 2,3  * 

 

Os diâmetros e a aparênciados halos de inibição das membranas SNC e SNS 

contra os microorganismos testados são mostrados na Tabela 10 e Figuras 36-37, 

respectivamente. As membranas SNC apresentaram atividade antimicrobiana contra 

bactérias e fungos sendo que os maiores valores foram obtidos para a bactéria gram-

negativa P. aeruginosa como observado com os filmes de nanopartícula. 
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Tabela 10: Diâmetro dos halos de inibição das nanopartículas Ag-NC e Ag-NS e 

membranas SNC e SNS 

 

Amostra 

Halos de inibição (mm) 

S. aureus 

ATCC 6539 

S. epidermidis 

ATCC 14900 

P. Aeruginosa 

ATCC 9027 

C. Albicans 

ATCC 10231 

Ag-NC 9,5 ± 0,87 8,33 ± 0,29 11,33 ±1,53 20,83 ± 0,58 

SNC_0 * * * * 

SNC_10 15,17 ± 0,29 14,33 ± 0,58 20,0 ± 0,01 14,33 ± 1,15 

SNC_20 15,00 ± 0,01 13,33 ± 0,58 19,33 ± 1,15 15,00 ± 0,01 

SNC_30 15,50 ± 0,87 12,67 ± 0,58 19,66 ± 0,58 15,33 ± 0,58 

Ag-NS 10,2 ± 0,58 7,67 ± 0,76 12,5 ± 1,00 12,33 ± 0,58 

SNS_0 * * * * 

SNS_10 * 13,00 ± 0,01 10,0 ± 0,01 11,67 ± 0,58 

SNS_20 * 14,00 ± 0,01 20,0 ± 0,05 15,00 ± 0,01 

SNS_30 10,00 ± 0,01 14,00 ± 0,01 12,3± 3,53 14,67 ± 0,58 

Antibiótico 32,5 ± 0,57 29,17 ± 0,28 40,6 ± 2,3  * 

*Não apresentou halo de inibição 

Os diâmetros dos halos mostrados pelas amostras SNS e SNC não apresentaram 

diferenças com relação ao aumento da concentração de NPT’sna membrana. Isto sugere 

que pequenas concentrações de NPTs incorporadas nas blendas são suficientes para 

interferir no crescimento dos microorganismos. No entanto, observou-se que houve 

variação na eficiência antimicrobiana entre as cepas estudadas. 

As membranas SNS foram mais eficientes contra P. aeruginosa(gram-negativa) e 

C. albicanse menos eficiente contra bactérias gram-positivas (S. aureus e S. epidermidis). 

Todas as SNC e a amostra SNS-20 apresentaram os maiores diâmetros de halo para as 

cepas de P. aeruginosa (20 mm) (Tabela 10). 

 

 

 



99 
 

Figura 36: Halos de inibição da nanopartícula Ag-NC e das membranas SNC 
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Vários fatores podem influenciar no teste de difusão no ágar, podemos citar a 

concentração do antimicrobiano, a compatibilidade dos componentes da blenda com o 

meio (capacidade de difusão), a solubilidade no meio e a velocidade de crescimento do 

microrganismo (TOLEDO, 2000). Estes parâmetros são influenciados pelo estado 

fisiológico da cultura indicadora, umidade do ágar e difusão do antimicrobiano antes do 

início do crescimento (MELO, 2003). 

Entre as amostras estudadas a Ag-NC e as membranas SNC apresentaram os 

melhores resultados principalmente contra bactérias gram-negativas. Isso se deve à 

presença de cargas positivas presentes na NPT, como observado nas análises de potencial 

zeta, que provavelmente se ligam à parede celular interferindo no crescimento da célula. 
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A eficiência das nanopartículas está diretamente ligada ao diâmetro das NPTs. 

Sabe-se que quanto menor o tamanho das nanopartículas maior a área superficial em 

contato com a célula bacteriana aumentando a interação com a mesma. As 

nanopartículas Ag-NC e Ag-NS apresentaram diâmetros menores que 5 nm conforme 

estimado nas análises de microscopia o que sugere maior ataque à célula bacteriana com 

consequente aumento da atividade antimicrobiana. 

A atividade apresentada pelas amostras demonstraram que as Ag-NPT’s podem 

ser utilizadas tanto na forma líquida para a elaboração de hidrogéis ou incorporada em 

uma matrizes poliméricas. 

Figura 37: Halos de inibição da nanopartícula Ag-NS e das membranas SNS 
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6 CONCLUSÕES 

O amido e a quitosana foram eficientes na formação de nanopartículas de prata, 

atuando como redutores e estabilizantes capazes de controlar o crescimento da 

nanopartícula e evitar sua agregação. 

A nanopartícula Ag-NC apresentou maior estabilidade em solução que a 

nanopartícula com amido conforme observado na análise de Potencial Zeta. 

As blendas com nanopartícula de quitosana (Ag-NC) e amido (Ag-NS) 

apresentaram-se efetivas na inibição do crescimento do fungo e das bactérias gram-

positiva e gram-negativa testadas, independente do percentual de prata adicionado. 

Estes polissacarídeos mostraram-se promissores na obtenção de nanomateriais com 

atividade antimicrobiana. 

A incorporação das nanopartículas durante a elaboração das membranas, ao 

invés de apenas impregnar em uma matriz já pronta como é feito na maioria dos métodos 

de elaboração de membranas antimicrobianas, promovem melhor distribuição da prata 

na superfície dos filmes conforme observado na imagens de microscopia. 

Por apresentarem boa atividade antimicrobiana, pode-se sugerir a utilização 

dessas membranas como curativos no tratamento de infecções causadas por esses 

microorganismos. 
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