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RESUMO 

 A utilização de polímeros biodegradáveis e de fontes naturais tem atraído muita 

atenção do meio acadêmico e da indústria devido a questões ambientais. Dentre os polímeros 

biodegradáveis, o PHBV (poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato)), um 

polihidroxialcanoato (PHA), é um exemplo de polímero de fontes renováveis que apresenta 

boa biodegradabilidade e processabilidade. Nesse trabalho foram desenvolvidos filmes de 

PHBV com a adição de nanopartículas de prata (AgNP), estas sintetizadas pelo método de 

Turkevich de redução de íons Ag+ de nitrato de prata pela oxidação de citrato e controle do 

tamanho das partículas pela adição de hidróxido de amônio. Ao longo do estudo foram 

variadas as temperaturas de síntese das AgNP (90 ºC e 97 ºC) e também o tempo de adição de 

hidróxido de amônio (6 minutos e 9 minutos para a síntese a 90 °C e 3 minutos para a síntese 

a 97 °C), para a obtenção das AgNP. Hidróxido de amônio foi adicionado à suspensão 

coloidal para garantir a estabilidade e o tamanho nanométrico das AgNP. A caracterização das 

suspensões de prata nanométrica coloidal foi feita por análise do tamanho de partículas por 

difusão dinâmica da luz (DLS), medidas do potencial zeta da superfície das nanopartículas, 

medidas de espectroscopia na região do UV-VIS das suspensões coloidais e também difração 

de raios-X a altos ângulos (WAXD) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos pós 

secos. Os filmes de PHBV puro e de nanocompósitos de PHBV / AgNP com 0,1%, 0,5%, 

1,0%, 1,5% e 2,0% m/m de AgNP foram produzidos por mistura em solução seguida de 

evaporação de solvente. A caracterização dos filmes foi feita por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) e também foram feitos ensaios de biodegradação em meio líquido para verificar o 

efeito da adição de AgNP no processo de biodegradação dos filmes de PHBV puro e dos 

nanocompósitos de PHBV / AgNP. Não foi observada diferença de tamanho entre as AgNP 

sintetizadas a 90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 6 ou aos 9 minutos. A síntese a 

97 °C, por sua vez, levou à produção de AgNP instáveis em suspensão e foi descartada como 

possível rota para síntese das AgNP. A adição de AgNP à matriz de PHBV ocasionou 

aumento do percentual de cristalinidade e diminuição da temperatura de degradação térmica 

do polímero. O ensaio de biodegradação revelou que a adição de 0,5% em massa de AgNP 

inibiu o crescimento das bactérias, o que impediu a biodegradação da matriz de PHBV. 
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DEVELOPMENT OF POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-co-3-

HYDROXYVALERATE)/SILVER NANOPARTICLES NANOCOMPOSITES 

ABSTRACT 

 The utilization of biodegradable polymers from natural sources has been attracting 

attention from the academy and industry due to environmental issues. Among biodegradable 

polymers, PHBV (poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)), a polyhydroxyalkanoate 

(PHA), is an example of a polymer of renewable origin that presents good biodegradability 

and processability. In this work PHBV films were developed with the addition of silver 

nanoparticles (AgNP), synthesized by the Turkevich method of reduction of Ag+ ions of silver 

nitrate by the oxidation of citrate ions and particle size were controlled by the addition of 

ammonium hydroxide. During the study the AgNP synthesis temperature were varied (90 °C 

and 97 °C) and so did the time of addition of ammonium hydroxide (6 minutes and 9 minutes 

for the synthesis at 90 °C and 3 minutes for the synthesis at 97 °C), in order to obtain the 

AgNP. Ammonium hydroxide was added to the colloidal suspension to guarantee stability 

and the nanometric size of the AgNP. The characterization of colloidal nanometric silver 

suspensions was evaluated by particle size analysis by dynamic light scattering (DLS), 

measures of zeta potential of the nanoparticles surface, UV-VIS spectroscopy of the colloidal 

suspensions and also wide angle X-ray diffraction (WAXD) and scanning electronic 

microscopy (SEM) of the dried powders. The films of neat PHBV and PHBV / AgNP 

nanocomposites containing 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 wt % of AgNP were produced by 

solution mixing followed by solvent evaporation. The characterization of the films was 

evaluated by SEM, thermogravimetry (TGA) and differential scanning calorimetry (DSC). 

Biodegradable essays were carried out in liquid medium to verify the effect of addition of 

AgNP in the biodegradation process of neat PHBV films and PHBV / AgNP nanocomposites. 

It wasn´t observed difference in size between the AgNP synthesized at 90 °C with the 

addition of ammonium hydroxide having happened at 6 minutes or at 9 minutes. The 

synthesis at 97 °C led to the production of instable AgNP and was discarded as a possible 

route to synthesize the AgNP. The addition of AgNP to the PHBV matrix increases the 

crystallinity degree and decreases the thermic degradation temperature of the polymer. The 

biodegradable essay revealed that the addition of 0.5 wt% of AgNP inhibited the bacteria 

growth, which avoided the biodegradation of the PHBV matrix. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1 Considerações Gerais 

 A extensa utilização de materiais poliméricos, devido às suas propriedades de 

resistência mecânica, durabilidade e leveza, gerou um aumento substancial na quantidade de 

resíduos sólidos dispersos inadequadamente no meio ambiente. O tratamento destes resíduos 

pode ser muito trabalhoso, como no caso da reciclagem de resíduos sólidos em que o processo 

de triagem é demorado, ou poluente, quando a utilização da técnica de incineração destes 

resíduos gera poluentes tóxicos. Além desses fatores, a diminuição da oferta de petróleo no 

planeta torna atraente a utilização de polímeros de origem microbiana, produzidos através de 

fontes renováveis e com alta taxa de biodegradabilidade.  

 Dentre os polímeros biodegradáveis, destacam-se os polímeros da classe PHA 

(polihidroxialcanoatos), que são poliésteres produzidos por micro-organismos como materiais 

para reserva de energia quando um nutriente essencial, como o nitrogênio ou o fósforo, está 

disponível em baixas concentrações num meio de cultura com excesso de fonte de carbono 

[1]. Dentre todos os PHA, o mais estudado e melhor caracterizado é o PHB 

(polihidroxibutirato), mas seu uso como polímero convencional é reduzido devido à pequena 

diferença entre sua temperatura de fusão cristalina (por volta de 175 ºC) e a de degradação 

térmica (por volta de 185 ºC), que dificulta o processamento deste polímero [1]. O copolímero 

poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) foi desenvolvido com o objetivo de 

melhorar as propriedades do PHB, tais como grau de cristalinidade, temperatura de fusão 

cristalina, comportamento frágil à fratura e tenacidade à fratura. O aumento da proporção de 

unidades de 3-hidroxivalerato (HV) no copolímero o torna mais tenaz e menos frágil, com 

aumento do alongamento à fratura e diminuição do módulo de elasticidade. Além disso, o 

aumento da proporção de unidades de HV no copolímero leva à diminuição da temperatura de 

fusão cristalina sem que a temperatura de degradação térmica do copolímero seja alterada, 

tornando possível o processamento deste polímero [1]. 

 O polímero poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) apresenta também 

aumento da taxa de biodegradação quando do aumento da fração de unidades de HV nas 

cadeias do copolímero,  como mostra o estudo de Gogolewski et al. [2]. Isto ocorre devido à 

diminuição do grau de cristalinidade do copolímero com o aumento da proporção de unidades 

de 3-hidroxivalerato. 

 O interesse dos cientistas em adicionar materiais nanométricos em matrizes 
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poliméricas é a obtenção de propriedades únicas, que são resultado das suas dimensões 

nanométricas. A produção de nanocompósitos de polímeros biodegradáveis possibilita a 

utilização destes materiais ambientalmente amigáveis como substitutos de polímeros 

termoplásticos convencionais, estes últimos produzidos através de fontes não renováveis [3].  

 As AgNP apresentam atividade bactericida através da formação de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) – tais como oxigênio singlete (1O2), superóxido (O2
-), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH·) – devido à reação da prata, na superfície das 

AgNP ou de íons de prata liberados no meio, com moléculas de oxigênio dissolvidas na célula 

[4]. As espécies reativas de oxigênio por sua vez causam distúrbios no funcionamento de 

componentes celulares, especificamente na membrana celular e nas mitocôndrias, podendo 

também ocasionar danos ao DNA das células afetadas [5]. A adição das AgNP à matriz de 

polímeros termoplásticos biodegradáveis, como o PHBV, poderá conferir propriedade 

antibacteriana ao nanocompósito o que possibilitará o controle da taxa de biodegradação da 

matriz polimérica.  

 A utilização de nanopartículas de prata (AgNP) no desenvolvimento de 

nanocompósitos poliméricos confere a estes a propriedade de esterilização do meio próximo 

ao nanocompósito e também o controle do mecanismo da taxa de biodegradação da matriz 

polimérica, devido aos efeitos antibacterianos deste metal. 

 O controle do mecanismo da taxa de biodegradação da matriz polimérica de PHBV, 

alcançado através da adição das AgNP, pode ser uma ferramenta útil para utilização do 

nanocompósito na fabricação de embalagens [6]. 

 Ainda, pode-se utilizar fibras do nanocompósito para a fabricação de bandagens para 

curativos com o objetivo de acelerar o processo de cura de queimaduras e ferimentos, devido 

à eliminação de bactérias presentes nesses ferimentos [7]. O nanocompósito também pode ser 

utilizado na fabricação de membranas, presilhas cirúrgicas e seringas. 
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1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

 O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de filmes de nanocompósitos 

de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) e nanopartículas de prata (AgNP) sintetizadas 

pelo método de Turkevich e avaliação do efeitos das AgNP na morfologia, comportamento 

térmico e resposta à biodegradação dos filmes produzidos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Avaliação do efeito da variação da temperatura e tempo de adição do hidróxido de 

amônio à suspensão coloidal na síntese das AgNP através da caracterização das AgNP 

pelas técnicas de difração de raios-X em alto ângulo (WAXD), espectroscopia na 

região do UV e do visível, microscopia eletrônica de varredura (MEV), difusão 

dinâmica da luz (DLS) e medidas do potencial zeta da superfície das AgNP.  

• Otimização do método de produção dos filmes de PHBV / AgNP com diferentes 

teores de AgNP. 

• Caracterização térmica e morfológica dos filmes de PHBV / AgNP por análise 

termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e  

• Verificação do controle da taxa de biodegradação dos filmes ocasionada pela 

propriedade antibacteriana das AgNP por ensaios de biodegradação em meio líquido. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) 

 A preocupação com a escassez de petróleo e com o aumento da poluição provocada 

por resíduos plásticos provocou um aumento na utilização de polímeros biodegradáveis como 

os polihidroxialcanoatos (PHA), que são sintetizados por fontes renováveis e tem atraído cada 

vez mais atenção no meio acadêmico e na indústria [8]. Os PHA apresentam propriedades 

físicas (alta cristalinidade, alto ponto de fusão, alto limite de resistência à tração e alto módulo 

de elasticidade) comparáveis às do polipropileno (PP) isotático, exceto pelo fato de os PHA 

apresentarem comportamento frágil durante a fratura. O comportamento frágil dos PHA pode 

ser modificado pela incorporação de monômeros na cadeia principal do PHA [6]. O polímero 

poli(3-hidroxibutirato) (PHB) foi o primeiro tipo de PHA identificado e é provavelmente o 

mais conhecido. Entretanto, a temperatura de degradação térmica do PHB é apenas alguns 

graus acima de sua temperatura de fusão cristalina, o que resulta em instabilidade durante a 

etapa de fusão. Trabalhos que visaram melhora nas propriedades do PHB levaram ao 

copolímero de 3-hidroxibutirato (HB) e 3-hidroxivalerato (HV), denominado poli(3-

hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV) [9]. O copolímero PHBV é um típico exemplo 

de PHA, produzido por bactérias, como as cepas de Escherichia coli crescidas em matérias-

primas agrícolas, como materiais para estoque intracelular de energia e carbono [6] e 

apresenta boa biodegradabilidade, biocompatibilidade e termoplasticidade. A estrutura 

química do PHBV é mostrada na Figura 2.1 [8]. 

(O CH CH2 C)

OCH3

 x O CH CH2 C

OCH2

CH3

) y(

  

Figura 2.1 – Estrutura química do PHBV. 

 Em comparação com o polímero PHB, o PHBV apresenta propriedades físicas 

melhoradas, como resistência ao impacto, tenacidade à fratura, flexibilidade e outras 

propriedades envolvidas no processamento (como aumento da janela de processabilidade) [1]. 

Adicionalmente, o desempenho do PHBV pode variar muito quando este polímero contém 

diferentes proporções do monômero HV. Ao aumentar a quantidade presente de HV no 

PHBV de 0 até 50% diminui-se significativamente a temperatura de fusão cristalina do 
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polímero resultante [9]. 

 Ao se ajustar a composição percentual de unidades de HV no copolímero, as 

propriedades mecânicas e a taxa de degradação hidrolítica e enzimática do PHBV são 

reguladas. Por exemplo, a taxa de degradação hidrolítica e enzimática do PHBV (in vivo, 

durante 6 meses), foi de 15% a 43% menor que a taxa de degradação hidrolítica e enzimática 

do polilactídeo (PLA) pela variação da quantidade de HV no copolímero – quanto maior a 

proporção de HV (19% ou 22%), maior a taxa de degradação [2]. Da mesma forma, ao se 

ajustar o conteúdo de HV no PHBV, de 0% a 20%, a elasticidade aumenta em 

aproximadamente 180%, em alongamento máximo na fratura [6]. 

 O PHB é um polímero isotático semicristalino que experimenta a erosão superficial 

pela quebra hidrolítica das ligações éster e tem uma temperatura de fusão cristalina na faixa 

de 160 a 180 ºC. O copolímero de PHB e 3-hidroxivalerato, PHBV, apresenta propriedades 

semelhantes ao PHB; no entanto, a temperatura de fusão cristalina é mais baixa, dependendo 

da proporção de HV no copolímero. O polímero possui temperatura de transição vítrea na 

faixa de -5 °C a 20 ºC. Tanto o PHB quanto o PHBV podem ser processados em diferentes 

formas e estruturas, tais quais filmes, folhas e fibras [10, 11]. O PHB é um polímero rígido e 

quebradiço e o copolímero, menos rígido e menos quebradiço, tem mais potencial como 

biomaterial. Entretanto, o PHB apresenta uma taxa de degradação hidrolítica e enzimática um 

tanto lenta no corpo, comparado com os poliésteres sintéticos, presumivelmente devido à sua 

alta cristalinidade. O copolímero PHBV, por ser menos cristalino sofre degradação hidrolítica 

e enzimática a uma taxa muito mais rápida [12]. 

 

2.1.1 Polímeros Degradáveis Hidroliticamente e Métodos de Produção 

 Polímeros degradáveis hidroliticamente são polímeros que possuem ligações químicas 

que podem ser atacadas por moléculas de água na sua cadeia principal. Os grupos funcionais 

suscetíveis a hidrólise são ésteres, ortoésteres, anidridos, carbonatos, amidas, uretanos e 

uréias. Duas rotas gerais são utilizadas para se desenvolver polímeros hidroliticamente 

sensíveis: polimerização por condensação e por adição, incluindo nesta última polimerização 

por abertura de anel. Polimerização por condensação é utilizada para se produzir vários 

polímeros que sofrem hidrólise, tais como polianidridos, poli(orto-ésteres), e poliuretanos. 

Polimerização por abertura de anel é uma rota de polimerização extensivamente investigada 

para se desenvolver polímeros sensíveis à hidrólise, incluindo os poli(α-ésteres) e os 

polifosfazenos. A polimerização radicalar geralmente resulta na produção de polímeros não-
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degradáveis; entretanto, estudos recentes vêm demonstrando a possibilidade de se desenvolver 

polímeros sintéticos degradáveis ou géis com ligações cruzadas por processos de 

polimerização radicalar. Adicionalmente, muitos polímeros desenvolvidos por processos 

microbióticos, como o PHB e o copolímero PHBV, estão atraindo interesse para seu uso 

como polímeros biodegradáveis [12]. 

 

2.2 Partículas em Nanoescala 

 Recentemente, o desenvolvimento de materiais poliméricos ambientalmente 

amigáveis, que são principalmente baseados em polímeros biodegradáveis (tanto de fontes 

naturais como de combustíveis fósseis) com propriedades balanceadas, se tornou foco de 

considerável atenção de pesquisas. O uso de reforços nanométricos em polímeros 

ambientalmente amigáveis se mostra uma considerável promessa para o desenvolvimento de 

materiais poliméricos verdes com propriedades desejadas. Atualmente, reforços em escalas 

nanométricas (que possuem ao menos uma dimensão na faixa de 1 a 100 nm) têm mostrado 

grande potencial para o desenvolvimento de nanocompósitos. Dentre os materiais que podem 

ser utilizados como nanopartículas incluem argilas [13], nanotubos de carbono [14], 

nanopartículas de prata [6, 14, 15], óxido de titânio [16], sílica [14, 17], hidroxiapatita [18] e 

nanocristais de celulose [19]. Tais materiais compósitos são conhecidos como 

bionanocompósitos [20]. 

 O campo da nanociência e da nanotecnologia, que lida com materiais e estruturas que 

possuem dimensões que medem até um bilionésimo de metro (nanômetro) está expandindo 

aplicações da física, química, biologia, engenharia e tecnologia para até então inalcançáveis 

escalas de comprimento infinitesimal. Na química, esta faixa de tamanhos tem sido associada 

historicamente a colóides, micelas, moléculas poliméricas, regiões de separação entre fases de 

copolímeros em bloco e estruturas similares. Mais recentemente, estruturas como nanotubos 

de carbono, nanobastões de silicone, pontos quânticos feitos de materiais semicondutores se 

tornaram conhecidas como classes interessantes de nanoestruturas. Na física e engenharia 

elétrica, a nanociência é comumente associada ao comportamento quântico, e ao 

comportamento dos elétrons e fótons em estruturas com escala nanométrica. Na biologia e na 

bioquímica também existe um grande interesse por nanoestruturas como componentes 

celulares; muitas das estruturas biológicas – do DNA e vírus a organelas subcelulares podem 

ser consideradas nanoestruturas. Não apenas na área acadêmica, mas também nas indústrias, o 

impacto deste campo está aumentando significativamente, como em cerâmicas, agentes de 
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polimento químico, revestimentos anti-risco, calças resistentes a manchas, cosméticos, filtros 

solares, etc. Por conta disso, a síntese de muitas partículas/estruturas em nanoescala se tornou 

interessante para o desenvolvimento de novos nanomateriais e equipamentos. Por exemplo, 

clusters, nanopartículas, nanofios, moléculas longas como nanotubos e polinucleotídeos são 

consideradas atualmente como potenciais blocos de construção para nanotecnologia e para 

equipamentos e circuitos nanoeletrônicos. Nanocompósitos poliméricos se tornaram, nas 

últimas décadas, interesse de pesquisas no mundo todo para o desenvolvimento de materiais 

poliméricos com propriedades melhoradas ou desejadas, através da incorporação destes 

materiais em nanoescala na matriz polimérica [3]. 

 

2.2.1 Nanopartículas de Prata Sintetizadas pelo Método de Turkevich 

 Colóides estáveis de nanopartículas de prata tem atraído interesse devido a aplicações 

práticas como catálise e uso como agentes antibacterianos. O tamanho e a distribuição de 

tamanhos das partículas têm um papel importante em muitas propriedades físicas e químicas 

das nanopartículas produzidas. A produção das nanopartículas pelo método de Turkevich 

[21], um exemplo de técnica bottom-up, que utiliza como agente redutor o citrato de sódio que 

leva à redução de íons Ag+ da solução, leva a uma síntese ambientalmente amigável e é o 

método mais utilizado para a produção de partículas de prata em escala nanométrica e com 

formato esférico. Neste método, sais de prata e citrato são sujeitos a agitação em solução 

aquosa a um pH controlado e, após um período de indução, nanopartículas metálicas são 

formadas, o que pode ser monitorado através da observação da banda plasmons de superfície 

característica por volta de 425 nm no espectro visível. Hidróxido de amônio pode ser utilizado 

para prevenir o crescimento das nanopartículas e a geração de novos núcleos de crescimento 

de prata, devido à captura de íons Ag+ pelos íons amônio. Este fenômeno ocorre devido à 

formação de um complexo entre os íons de amônio e os íons de prata, o complexo diamina 

prata (I), como na Equação 2.1 [21]. 

 

 Equação 2.1:    

 A oxidação dos íons citrato ocorre de acordo com a reação na Figura 2.2. Nesta figura 

está indicada a formação de ácido acetonadicarboxílico, monóxido de carbono (CO2) e 

liberação de íons H+ e elétrons a partir de ácido cítrico, que quando desprotonado corresponde 

aos íons citrato. Finney et al. [22] observaram, em sua revisão sobre nucleação e crescimento 
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de clusters de metais de transição, que quando, ao invés de citrato de sódio, ácido 

acetonadicarboxílico foi adicionado a solução de ácido cloroáurico, não foi observado o 

período de indução. Portanto, o período de indução corresponde ao tempo necessário para a 

oxidação do íon citrato a ácido acetonadicarboxílico, o que rapidamente reduz os íons Au+ a 

Au0. O período de indução é também o período de formação de núcleos críticos de Aun. 

 

 Figura 2.2 – Oxidação de ácido cítrico a ácido acetonadicarboxílico. 

   

  A redução dos íons Ag+ a prata metálica (Ag0) ocorre segundo a Equação 2.2: 

 Equação 2.2:    

 Jiang et al. [23] demonstraram em seu estudo sobre o papel do ácido cítrico na redução 

de íons de prata levando à formação de nanoplacas de prata que o ácido cítrico apresenta as 

funções de agente redutor, estabilizador e agente complexante. Além da propriedade de 

agente redutor, o citrato atua como estabilizador, devido à formação de ligações entre os íons 

de citrato e a superfície da prata e com isso controlam o tamanho dos clusters formados. No 

estudo foi observado que o citrato não é um estabilizador tão bom quanto o NaAOT (bis(2-

etil-hexil) sulfossuccinato de sódio), e que as nanopartículas formadas se agregaram após o 

período de uma noite. Como agente complexante, o citrato pode formar complexos com a 

prata na forma de [Ag2
+...citrato] ou [Ag3(C6H5O7)n+1]

3n-, ou ambos. Estes complexos 

diminuem a velocidade de formação e crescimento das nanopartículas de prata. 

 

2.2.2 Comportamento quântico das partículas em nanoescala 

 A diversidade de cores observada nas suspensões coloidais de partículas em 

nanoescala está relacionada às oscilações dos elétrons de condução, em ressonância com a luz 

incidente, denominada ressonância dos plasmons de superfície (RPS). Entretanto, este 

fenômeno de ressonância dos plasmons de superfície não ocorre com qualquer nanopartícula, 

uma vez que há a necessidade da existência de elétrons livres de condução em sua superfície, 

como é o caso de nanopartículas de ouro e prata. Os comportamentos ótico, eletrônico e 
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magnético das nanopartículas metálicas e semicondutoras são estritamente dependentes do 

seu tamanho e formato. As propriedades dos metais em escala macroscópica são governadas 

por suas bandas de energia, porém desviam do comportamento habitual quando seu tamanho é 

reduzido à escala nanométrica, de maneira que o caminho livre médio dos elétrons excede o 

raio da partícula em questão. Neste caso, os elétrons são excitados pela luz visível e a 

interação com a radiação eletromagnética causa a oscilação coletiva dos elétrons de condução, 

induzindo a formação de momentos de dipolo pelo carregamento da superfície. Uma força de 

restauração das nanopartículas tenta compensar este efeito, resultando em um comprimento de 

onda ressonante único, gerando a banda plasmons de superfície. A cor amarela característica 

observada na prata coloidal é resultado da absorção da radiação eletromagnética em 

ressonância com os plasmons de superfície [24]. 

 Apenas uma única banda de ressonâncias de plasmons de superfície é esperada no 

espectro de absorção de UV-vis das suspensões coloidais de nanopartículas esféricas, 

enquanto nanopartículas anisotrópicas podem levar ao surgimento de dois ou mais picos, 

dependendo da forma das nanopartículas. O número de picos de absorção de bandas de 

ressonâncias de plasmons de superfície aumenta com a diminuição da simetria das 

nanopartículas. Portanto, nanopartículas esféricas, em formato de disco ou em nanoplacas 

triangulares apresentam um, dois e mais picos, respectivamente [25]. 

 

2.2.3 Atividade antibacteriana das AgNP 

 A liberação de íons de prata oriundos do núcleo cristalino das AgNP contribui 

indubitavelmente para a toxicidade destes nanomateriais. Entretanto, não se sabe ao certo se a 

nanopartícula metálica em si exerce uma toxicidade específica da partícula, ou seja, 

relacionada apenas ao tamanho nanométrico das AgNP [26]. Encontra-se na literatura 

trabalhos que tratam da relação entre a propriedade antibiótica das AgNP e características 

intrínsecas da nanopartícula, que determinam a liberação de íons Ag+, que por sua vez 

eliminam as bactérias no meio. Alguns estudos reportaram que o tamanho [27-29], o formato 

[25], a carga superficial [30], a camada orgânica sobre a superfície [31] e a solubilidade no 

meio [31, 32] das AgNP bem como a composição química da suspensão [33] afetam a 

toxicidade dessas nanopartículas através de mecanismos que influenciam a taxa, a localização 

e o tempo de liberação de Ag+ [34]. 
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 Xiu et al. [34] em seu estudo sobre toxicidade das AgNP investigaram se as AgNP por 

si só contribuem para os efeitos antibacterianos. O trabalho elimina a possibilidade de 

liberação de íons de prata já que os experimentos foram realizados sob condições anaeróbicas. 

 Sabe-se que as AgNP podem ser oxidadas em suspensão aquosa quando expostas ao 

ar, como prevê a Equação 2.3 resultando na liberação de íons de prata sob pH ácido, como na 

Equação 2.4.  

 

Equação 2.3:   

 

Equação 2.4:   

 

 Este padrão de liberação de íons Ag+ poderia variar muito com a presença de bactérias 

no meio, que poderiam afetar a concentração de oxigênio dissolvido no meio, o pH, além de 

ocasionarem dessorção de compostos orgânicos adsorvidos na superfície das AgNP. 

 Em seu trabalho, AgNP com tamanhos de 5 nm e 11 nm foram recobertas com 

polietilenoglicol e foi determinado que este adsorbato não impediu a liberação de íons Ag+ no 

meio aquoso e ácido (pH 4). Foi descoberto também que as AgNP não liberam íons Ag+ no 

meio anaeróbico. A interação entre as AgNP e bactérias Escherichia coli (bactérias bacilares 

gram-negativas da família Enterobacteriaceae que são membros comuns na flora intestinal 

mas que podem adquirir elementos genéticos que codificam fatores virulentos levando a 

quadros de diarreia ou disenteria [35]) em meio anaeróbico não se revelou tóxica, o que 

sugere que as AgNP por si só não afetam a atividade biológica dos micróbios. 

 Os resultados desse trabalho revelaram que a dissolução oxidativa do núcleo metálico 

das AgNP determina a atividade antibacteriana destas nanopartículas e que mesmo 

concentrações baixas de Ag+ são responsáveis pela resposta biológica observada em outros 

trabalhos. 

 Segundo Okkyoung Choi [4], as AgNP liberam continuamente íons de prata metálica e 

a toxicidade das AgNP está relacionada à formação de espécies reativas de oxigênio (ROS). A 

concentração intracelular de ROS, como oxigênio singlete (1O2), superóxido (O2
-), peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH·), são geralmente baixas em organismos 

vivos. Sob condições de stress oxidativo, a concentração de ROS aumenta e supera a 

capacidade de recuperação das células, causando mau funcionamento do metabolismo celular, 

e ruptura da membrana celular. As AgNP podem penetrar nas células de bactérias, levando à 



 

12 
 

inibição do crescimento bacteriano através da reação dos íons Ag+ com enzimas e proteínas 

no citoplasma, inativando o metabolismo das células. [4, 27].  

 Ainda, a geração adicional de ROS pode atacar as moléculas de lipídios da membrana 

celular, o que leva à ruptura da membrana, e pode também interromper o funcionamento das 

mitocôndrias ou causar danos ao DNA da célula afetada. As AgNP podem catalisar reações 

com o oxigênio dissolvido no interior das células bacterianas levando a um excesso de 

formação de ROS. Os íons Ag+ também podem servir como receptores de elétrons e ocasionar 

a formação de ROS [5]. 

 Gicheva et al. [36] estudaram a remoção de AgNP em suspensão pela utilização de 

carbono ativado utilizado para purificação de água. As AgNP, que apresentaram tamanho 

médio de 60 nm e potencial zeta negativo, foram sintetizadas pela redução de íons Ag+ por 

citrato de sódio e adsorveram em carbono ativado mesoporoso, segundo as isotermas de 

Freundlich e Langmuir.  

 No estudo, eletrólitos monovalentes (como o cloreto de sódio) a uma concentração 

superior a 30 mM na suspensão levaram à coagulação das AgNP. Esta concentração foi 

denominada concentração crítica de coagulação. A coloração da suspensão passou de 

amarelada a cinza e foi possível observar um sedimento de AgNP agregadas. O aumento da 

força iônica resultou na compressão da dupla camada elétrica e diminuição do potencial zeta 

da superfície das AgNP. Isso levou a que atrações por forças de van der Waals entre as AgNP 

excedesse a repulsão eletrostática que há entre as nanopartículas, o que gerou a agregação das 

mesmas. 

 Foi demonstrado que todas as AgNP foram removidas da suspensão aquosa. Em seu 

estudo foram sugeridas explicações sobre a natureza das forças de interação entre as AgNP 

adsorvidas e a superfície do carbono ativado. O processo de adsorção é iniciado por interações 

eletrostáticas entre as nanopartículas e a superfície do sólido. No caso do carbono ativado, um 

adsorbente com comportamento hidrofóbico, foi verificado que mesmo a repulsão devido a 

superfície orgânica polar, formada por íons citrato adsorvidos à superfície das AgNP, não 

evitou a adsorção das AgNP à superfície do carbono ativado. No estudo, o aumento da força 

iônica da suspensão coloidal pela adição de sais monovalentes levou à coagulação das AgNP 

pois a repulsão eletrostática entre as nanopartículas foi diminuída. O carbono ativado com 

carga superficial hidrofóbica forma ligações físicas com muitos materiais por forças de van 

der Waals ou forças de dispersão de London. As forças de interação entre as nanopartículas e 

a superfície do carbono também dependem da topografia da superfície do adsorbente: 
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rugosidade superficial pode resultar em uma área de contato total maior entre as 

nanopartículas e a superfície, o que aumenta a força de atração atuando sobre as AgNP, bem 

como a tendência de aprisionamento mecânico das AgNP. No estudo, o tratamento superficial 

do carbono ativado com ácido fosfórico foi responsável pela formação de uma estrutura 

mesoporosa, que facilitou a adsorção das AgNP. 

 

2.3 Nanocompósitos Poliméricos 

 O interesse dos cientistas em utilizar reforços nanométricos em matrizes poliméricas é 

a obtenção de propriedades únicas, que são resultado das dimensões nanométricas desses 

reforços. A princípio qualquer tipo de material pode ser produzido em escala nanométrica, 

mas nas últimas décadas, as partículas que receberam mais atenção foram argilas 

(especialmente camadas de silicatos lamelares) e os nanotubos de carbono. Isso se deve ao 

fato de que estas nanopartículas melhoram simultaneamente as propriedades físicas, 

mecânicas e a inflamabilidade. Diferentemente de reforços convencionais, estas partículas em 

nanoescala levam a grandes melhorias em propriedades mesmo com adições muito baixas (de 

até 10% em massa) [3]. As diferenças entre reforços convencionais e as partículas 

nanométricas estão explicadas na Figura 2.3.  

 Superando os microcompósitos convencionais, as dimensões em escala nanométrica e 

as razões de aspecto intrinsicamente elevadas dos reforços nanométricos resultam em seis 

características inter-relacionadas, que diferenciam o nanocompósito obtido. São elas: 1) baixo 

fator de percolação (0,1 – 2% em volume), 2) correlação partícula-partícula (orientação e 

posição) aumentam a baixas frações volumétricas (φc < 0,001), 3) elevada densidade de 

partículas por volume de partículas (106 – 108 partículas/μm3), 4) grande área interfacial por 

volume de partículas (10³ – 10⁴ m2/mL), 5) pequenas distâncias entre as partículas (10 – 50 

nm a frações volumétricas (φ) entre 1 e 8% em volume), 6) escalas de tamanho das inclusões 

de nanopartículas rígidas comparáveis às distâncias entre as partículas e ao volume de 

relaxação das cadeias poliméricas. As duas primeiras características não são comumente 

observadas em nanopartículas esféricas devido à baixa razão de aspecto das partículas. 
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 Figura 2.3 – Isolinhas logarítmicas da razão entre a área interfacial e o volume das 

partículas (μm−1 = m2/mL) com relação à razão de aspecto (H/R) e maior dimensão das 

nanopartículas (H para altura ou comprimento e R para raio) baseada na aproximação das 

partículas por cilindros (área/volume = 1/H+1/R) [37]. 

 

 Para esclarecer a origem e a inter-relação entre as características distintas entre os 

compósitos feitos com reforços convencionais em microescala e os feitos com nanopartículas 

com alta razão de aspecto, a Figura 2.4 compara a escala morfológica dominante de uma 

matriz polimérica reforçada com microfibras (1 μm x 25 μm) com um sistema com reforço de 

nanofibra, ambos com a mesma fração volumétrica de reforço [3]. 
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 Figura 2.4 – Comparação entre compósitos com fibras convencionais e 

nanocompósitos [37]. 

  

Existem três materiais constituintes principais em todo compósito e também nos 

nanocompósitos: a matriz, o reforço, e a região interfacial. A região interfacial é responsável 

pela comunicação entre a matriz e o reforço e lhe são atribuídas propriedades diferentes da 

matriz por causa da sua proximidade à superfície do reforço. A região interfacial é descrita em 

termos do raio de giro da matriz polimérica (Rg), um parâmetro espacial importante ao qual a 

maioria das propriedades estáticas e dinâmicas do polímero se relacionam, e que possui 

valores da ordem de algumas dezenas de nanômetros. Como ilustrado na Figura 2.4, 

diferentemente dos compósitos com reforços convencionais, no sistema com reforços 

nanométricos, a distância entre as partículas é comparável à dimensão da região interfacial 

(10 nm) devido à alta densidade numérica de partículas. Consequentemente, a fração 

volumétrica de material interfacial com relação à matriz é elevada drasticamente quando o 

tamanho do reforço diminui. A Figura 2.3 resume a dependência entre a área interfacial por 

fração de volume (μm-1 = m2/mL) do reforço adicionado ao compósito com a razão de aspecto 

(α) de partículas em nanoescala com formatos variados. A razão de aspecto (α = H/R, onde H 

é a altura/comprimento e R é o raio) é baseada na aproximação das partículas por cilindros 

(área/volume=1/H+1/R) e é mostrada em escala logarítmica. Razões de aspecto maiores que 

um correspondem a bastões (comprimento/diâmetro) e menores que um correspondem a 

placas (altura/diâmetro) [3]. 

A incorporação de partículas em nanoescala em matrizes poliméricas pode ser 
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realizada através do método de mistura em solução, mistura no estado fundido, polimerização 

in situ da matriz, síntese das nanopartículas in situ e síntese de nanopartículas na presença de 

materiais estruturantes. No método de mistura em solução, ocorre a dissolução do polímero 

em um solvente adequado com a adição das nanopartículas e evaporação do solvente ou 

precipitação. No método de mistura no estado fundido, o polímero no estado fundido é 

misturado diretamente às nanopartículas. No método de polimerização in situ as 

nanopartículas são primeiramente dispersas no monômero líquido ou em uma solução 

contendo o monômero; a polimerização ocorre na presença das nanopartículas. No método de 

síntese in situ das nanopartículas, a síntese das nanopartículas envolve métodos químicos de 

preparação controlada de sólidos inorgânicos, que ocorre na presença do polímero em 

solução. No método de síntese de nanopartículas na presença de materiais estruturantes, 

procede-se à cristalização de estruturas ordenadas em camada, a partir de uma solução aquosa 

homogênea dos precursores inorgânicos que contém também o polímero, e através de um 

mecanismo de “automontagem”; através deste mecanismo o material polimérico fica retido no 

interior das camadas durante a formação dos cristais inorgânicos [3, 38]. 

Muitos trabalhos na literatura mostram a importância de diferentes nanopartículas e 

matrizes poliméricas e a preocupação com a taxa de biodegradação e as propriedades e 

estruturas desses materiais. Thellen et al. [13] estudaram a influência da adição de silicatos 

lamelares de montmorilonita a matriz de poli(ácido lático) e observaram a diminuição do 

coeficiente de permeabilidade a oxigênio e vapor de água, aumento da temperatura de 

degradação térmica do polímero e aumento do módulo de elasticidade sem que ocorressem 

alterações significativas nas temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão e no 

alongamento a fratura.  

 Papageorgiou et al. [14] estudaram o aumento da velocidade de cristalização e da 

densidade de sítios de nucleação na matriz de poli(butileno succinato) (PBSu) devido à adição 

de nanopartículas de prata, sílica (SiO2) funcionalizada com grupos silanol, nanotubos de 

carbono com múltiplas paredes (MWCNT) e óxido de grafeno em lamelas (GO), e 

verificaram também a diminuição do tamanho dos esferulitos formados. O objetivo do estudo 

foi verificar a importância do formato e tamanho das partículas, da hidrofobicidade e da 

dispersão das nanopartículas nas propriedades finais do nanocompósito. A Figura 2.5 

apresenta as morfologias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) que 

mostram que as nanopartículas de prata e de SiO2 se dispersam mais uniformemente na 

matriz, em contraste com o GO e os MWCNT, fato que se reflete no comportamento 
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cristalino da matriz, como ilustrado na Figura 2.6, que apresenta imagens de micrografia de 

luz polarizada dos nanocompósitos assim como da matriz de PBSu sem adição de 

nanopartículas. Na Figura 2.5 é possível observar a ocorrência de aglomerados de 

nanopartículas nos nanocompósitos de PBSu/GO e PBSu/MWCNT, o que é explicado pelas 

elevadas forças de van der Waals entre as nanopartículas. Observa-se que todos os 

nanocompósitos apresentaram esferulitos menores e em maior quantidade que a matriz sem 

adição de nanopartículas, devido ao grande número de sítios de nucleação e crescimento dos 

esferulitos. Observa-se também que a adição de nanopartículas esféricas de prata e SiO2 

levaram à formação de esferulitos menores, revelando que o menor tamanho e o formato 

esférico dessas nanopartículas ocasionam maior efeito de nucleação do que nanopartículas em 

camadas ou tubulares. O fato de GO e MWCNT se distribuírem de maneira menos uniforme 

na matriz também explica seu menor poder de nucleação de sítios de crescimento de 

esferulitos. Neste trabalho, os autores também estudaram as velocidades de cristalização da 

matriz nos nanocompósitos e concluiram que a adição das nanopartículas levou a uma 

diminuição no tempo necessário para a cristalização da matriz polimérica. Concluiu também 

que as nanopartículas esféricas (Ag e SiO2) aumentam a velocidade de cristalização, seguidas 

pelas nanopartículas tubulares (MWCNT) e em lamelas (GO). 

 

 Figura 2.5 - Micrografias de MET de nanocompósitos de PBSu e diferentes 

nanopartículas [14]. 
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Figura 2.6 – Micrografias de luz polarizada das amostras mostrando os esferulitos 

formados para os nanocompósitos de (a) PBSu, (b) PBSu/SiO2, (c) PBSu/GO, (d) 

PBSu/MWCNT, e (e) PBSu/Ag [14]. 

 

Shayan et al. [16] estudaram a influência da adição de dióxido de titânio (TiO2) à 

matriz de poli(metacrilato de metila) (PMMA) sobre a molhabilidade do nanocompósito 

produzido e tratado com radiação ultravioleta e também a capacidade do nanocompósito de 

promover a adesão e proliferação de osteoblastos. Após tratamento com radiação ultravioleta 

foi observada a eliminação parcial de PMMA da superfície dos filmes, levando à criação de 

uma superfície hidrofílica. Segundo os autores, o aumento na hidrofilicidade e rugosidade 

superficial se deveu à exposição de maior quantidade de TiO2 na superfície, ao aumento de 

grupos hidroxila ligados ao TiO2 e à criação de uma estrutura mesoporosa que promove a 

adesão de moléculas de água na superfície do polímero. Também foi verificado que o 

aumento da rugosidade da superfície do nanocompósito promoveu maior ancoragem dos 

osteoblastos, levando a maior integração entre o tecido ósseo e o nanocompósito utilizado em 

aplicações na área biomédica.  
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Ma et al. [18] investigaram o aumento da estabilidade térmica, o aumento da 

temperatura de transição vítrea e o aumento do limite de resistência à tração e do alongamento 

na fratura de nanocompósitos de poli(sebacato de xilitol) e hidroxiapatita. Nesse estudo foi 

observado também o aumento da hidrofilicidade e diminuição da taxa de degradação in vitro 

do nanocompósito produzido. Camarero-Espinosa et al. [19] estudaram o aumento da taxa de 

cristalinidade e consequente aumento da estabilidade termomecânica do originalmente amorfo 

poli(D,L-ácido lático) devido a adição de nanocristais de celulose. No estudo, observou-se 

que o aumento da organização das moléculas do sistema combinada à transferência de tensões 

entre os nanocristais de celulose levou ao aumento da temperatura de fusão, do módulo de 

elasticidade e do módulo de armazenamento do nanocompósito desenvolvido. 

 Scotti et al. [17] estudaram a influência do formato de nanopartículas de sílica de 

diferentes formatos em matriz de borracha de butadieno estireno (SBR). O estudo tinha por 

objetivo estudar apenas a influência da morfologia e não as interações químicas entre a 

superfície das nanopartículas e o polímero. As nanopartículas apresentaram razão de aspecto 

de 1 a 10, correspondendo a esferas e bastões anisotrópicos. Os nanocompósitos com 

nanopartículas esféricas ou com formato próximo ao esférico apresentaram mais 

homogeneidade na dispersão dessas partículas. O estudo das propriedades termomecânicas do 

compósito mostrou que as partículas em forma de bastão conferiram maior reforço mecânico 

que as partículas esféricas. Isto se deve à formação de uma rede de percolação contínua de 

nanopartículas de sílica, conectadas por uma fina camada de polímero, por toda a matriz. 

Ainda, o aumento da razão de aspecto leva ao alinhamento das partículas dispersas no meio 

ao longo de um eixo específico e também ao aumento da região interfacial 

nanopartícula/polímero. Estes dois fenômenos são mais pronunciados nas nanopartículas com 

alta razão de aspecto do que em partículas esféricas e levam a uma maior interação entre as 

nanopartículas e o polímero e consequentemente aumentam o reforço mecânico do 

nanocompósito. Esta interação é mais pronunciada mesmo em nanocompósitos em que a 

nanopartícula anisotrópica é menos contínua do que num nanocompósito com nanopartículas 

esféricas. Este estudo comprova que a obtenção de propriedades mecânicas desejadas depende 

não só da dispersão das nanopartículas na matriz polimérica, mas também da morfologia das 

mesmas. 
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2.3.1 Nanocompósitos Poliméricos com Nanopartículas de Prata 

As nanopartículas de prata são nanopartículas de uso potencial por possuírem 

propriedades antibacterianas, e alguns trabalhos na literatura mostram a eficiência dessas 

nanopartículas em diferentes matrizes poliméricas. Sile-Yuksel et al. [15] estudaram o efeito 

da localização de nanopartículas de prata adicionadas a três matrizes poliméricas: polissulfona 

(PSU), polietersulfona (PES), e acetato de celulose (CA) sobre a adesão por bactérias. Foi 

concluído que a prata nanométrica se distribui pela superfície das membranas porosas 

produzidas com os polímeros de PSU e PES, e se distribui pelas camadas internas e em poros 

grandes nos nanocompósitos com CA. Foi observado também que a localização das AgNP 

influencia a propriedade anti-adesão por micro-organismos na superfície das membranas, já 

que a atividade antibacteriana das AgNP está relacionada à difusividade dos íons de prata 

liberados no meio. Nos nanocompósitos de CA e AgNP a difusão dos íons Ag+ é dificultada e 

foi observada uma diminuição na capacidade antibacteriana do nanocompósito. Por sua vez, a 

presença de agregados de AgNP na matriz de PES também ocasionou uma menor capacidade 

antibacteriana, quando em comparação com o resultado conseguido pelo nanocompósito de 

AgNP/PSU. O fator que determina a localização das AgNP na matriz polimérica é a 

viscosidade do polímero intumescido no solvente durante a fase de preparação da membrana 

de nanocompósito: baixa viscosidade leva a rápida formação das membranas e a localização 

das AgNP na superfície do nanocompósito; alta viscosidade, por sua vez, leva a uma 

velocidade lenta na formação da membrana e consequente cobertura das AgNP por moléculas 

poliméricas que precipitam. 

 Bakare et al. [6] investigaram a afinidade entre nanopartículas de prata e o PHBV, 

quando estas são adicionadas à superfície do polímero. Para isto, foram desenvolvidos filmes 

de nanocompósitos em que AgNP foram adicionadas a filmes com colágeno enxertado à 

matriz de PHBV enxertada com poli(2-hidroxietil metacrilato) (PHEMA) (colágeno-g-

PHEMA-g-PHBV) e também com colágeno enxertado à matriz de PHBV com enxerto de 

amina proveniente de 1,6-hexanodiamina (colágeno-g-NH2-g-PHBV). Neste estudo as AgNP 

foram preparadas por redução de AgNO3 por BSA (albumina de soro bovino), que agiu 

também como promotor de interações eletrostáticas entre as nanopartículas e o colágeno 

enxertado nas cadeias poliméricas da superfície dos filmes. Foi observado que a adesão das 

AgNP à superfície dos filmes de polímero puro foi muito baixa, provavelmente devido à 

ausência de grupos funcionais que poderiam interagir eletrostaticamente com as AgNP. 

Em seu trabalho sobre estabilização de AgNP antimicrobianas em matriz de PHBV, 
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Castro-Mayorga et al. [39] desenvolveram AgNP através da redução de íons Ag+ por 

borohidrato de sódio em solução com PHBV não-purificado. Foi comprovada a capacidade de 

estabilização das AgNP em suspensão coloidal através do encapsulamento pela matriz de 

PHBV. Foi observada também uma forte atividade antimicrobiana deste nanocompósito. As 

AgNP sintetizadas in situ se mostraram menos aglomeradas e apresentaram distribuição de 

tamanhos de partículas mais homogênea que as AgNP sintetizadas em meio aquoso. 

 

2.3.2 Nanocompósitos Poliméricos com Matrizes Biodegradáveis 

 Polímeros biodegradáveis apresentam grande potencial comercial para usos como 

bioplásticos, mas algumas propriedades, como fragilidade, baixa temperatura de deflexão 

térmica, alta permeabilidade a gás, baixa viscosidade do fundido para processamento, etc, 

restringem seu uso em uma ampla gama de aplicações. Por outro lado, o reforço nanométrico 

de polímeros já demonstrou ser uma estratégia bem-sucedida de melhorar estas propriedades 

concomitantemente. Por conta disso, a preparação para o processamento de nanocompósitos 

baseados em polímeros biodegradáveis são uma tendência para o futuro e são considerados 

como a próxima geração de materiais.  

 A biodegradabilidade dos nanocompósitos de PHBV / OMMT (montmorilonita 

organofílica) em suspensão no solo diminuiu com o aumento da quantidade de OMMT, 

segundo Wang et al.[40]. Em seu trabalho foi observada também a formação de esferulitos 

menores que os formados na matriz sem adição de OMMT, uma diminuição no grau de 

cristalinidade, na temperatura e entalpia de fusão cristalina e aumento da janela de 

processabilidade com o aumento do teor de OMMT. Este aumento ocorreu devido à 

diminuição da temperatura de fusão cristalina, tendo a temperatura de degradação térmica do 

polímero se mantido praticamente inalterada. Os autores ressaltam que o aumento do teor de 

OMMT no nanocompósito leva a uma mudança no mecanismo de cristalização da matriz 

polimérica, passando do crescimento de cristais para a formação de núcleos de crescimento 

dos esferulitos. No estudo, é observado através de análises térmicas que a formação da fase 

cristalina ocorre através da nucleação homogênea do PHBV, menos expressiva, e através da 

nucleação heterogênea, devido à presença das nanopartículas de OMMT.  A presença dessas 

nanopartículas leva a maior velocidade na cristalização da matriz devido ao aumento de sítios 

de nucleação, porém a interação entre as OMMT e o PHBV torna uma parte das cadeias 

restritas a movimentação e ordenação cristalina. Além disso, o grande número de sítios de 

nucleação pode levar a um maior surgimento de defeitos na fase cristalina, o que ocasiona 
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menor grau de cristalinidade. 

 Os estudos de biodegradação revelaram uma diminuição da taxa de degradação por 

micro-organismos presentes no solo. Quanto maior o grau de cristalinidade de um polímero 

menor é a taxa de biodegradação, já que esta começa na fase amorfa da matriz polimérica. 

Outro fator importante na biodegradação é a interação entre o PHBV, que se aloja entre as 

camadas de OMMT, e as nanopartículas, o que torna necessária a difusão dos micro-

organismos até a matriz polimérica, e diminui a taxa de biodegradação do nanocompósito. No 

estudo observou-se que a diminuição do grau de cristalinidade devido à adição de OMMT nos 

nanocompósitos estudados impactou em aumento da taxa de biodegradação no início do 

experimento, mas a dificuldade para a difusão das bactérias até a região amorfa de cadeias 

poliméricas intercaladas com as OMMT foi predominante e este fator levou à diminuição da 

biodegradabilidade dos nanocompósitos, mesmo para uma baixa fração de adição de OMMT 

[40]. 

 No presente trabalho, nanocompósitos de PHBV com diferentes teores de 

nanopartículas de prata foram preparados com o intuito de obter um material com boa adesão 

entre a matriz polimérica e a nanopartícula que foi sintetizada. O principal diferencial consiste 

na síntese das nanopartículas, com a produção de um material homogêneo e isotrópico. 

 

2.4 Importância do Estudo de Durabilidade / Degradabilidade 

 Muitos impactos da nanociência e da nanotecnologia são esperados quando os novos 

nanomateriais forem disponibilizados no mercado, revelando vantagens e limitações. Com a 

crescente presença de nanomateriais nos produtos comerciais, surge o debate sobre se os 

custos sociais e comerciais da nanotecnologia superam seus benefícios. Portanto é importante 

no atual cenário se estudar os efeitos ambientais e toxicológicos dos nanomateriais. O estudo 

da durabilidade / degradabilidade e toxicidade de sistemas poliméricos com nanopartículas, 

em ambientes bióticos e abióticos, dará uma ideia de suas aplicações bem como de suas 

limitações [3]. 

 Xing et al. [10] estudaram a biodegradação de nanofibras de PHBV contendo AgNP 

através da imersão do nanocompósito produzido em solução tampão salina de fosfato (PBS, 

pH 7,0) contendo 0,05 g/mL da enzima despolimerase, sintetizada pela bactéria Pseudomonas 

stutzeri BM190, por 1 hora, 6 horas e 24 horas e posterior lavagem e liofilização. O estudo 

mostrou que as nanofibras contendo 1,0%m de AgNP sofreram mais erosão superficial pela 

enzima que as nanofibras de PHBV puro, o que foi explicado pelo impacto da liberação das 
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nanopartículas no meio. O mesmo autor estudou a atividade antibacteriana exercida sobre as 

bactérias Staphylococcus aureus (SA 6538) e Klebsiella pneumoniae (KP 4352) cultivadas 

separadamente em incubadora em meio de cultura rico em nutrientes. As amostras de 

nanofibras de PHBV foram imersas em frascos contendo soluções aquosas ricas em cada uma 

das bactérias cultivadas a temperatura de 37 ºC por 18 horas. Em seguida, as bactérias 

coletadas dos frascos contendo amostras de diferentes formulações de nanofibras de PHBV e 

AgNP, bem como de um frasco onde não foi adicionado o nanocompósito, foram adicionadas 

em placas com meio de cultura ágar-ágar a temperatura de 37 ºC por 24 horas. A contagem de 

bactérias nas placas revelou que as nanopartículas apresentam propriedade antibacteriana 

sobre as bactérias estudadas. O estudo mostrou que nanocompósitos contendo 0,5% em massa 

e 1% em massa de AgNP na matriz de PHBV apresentaram inibição de 99,9% no crescimento 

das duas bactérias cultivadas. Para estudar a citocompatibilidade dos nanocompósitos 

produzidos, os autores submeteram as fibras produzidas a cultura de fibroblastos e 

osteoblastos verificando assim a citotoxicidade para baixos e altos períodos de incubação, 

respectivamente. Concluiu-se que não ocorre a inibição do crescimento destas células. 

 Deroiné et al. [41] investigaram o comportamento de filmes de PHBV quando 

submetidos a imersão em água destilada (a diferentes temperaturas) e atmosfera com umidade 

relativa de 50%. Os experimentos duraram 360 dias e durante a sua execução a adição de 

bactericida garantiu que fosse investigada apenas a influência da absorção de água, 

investigando, portanto, a degradação hidrolítica sem a ocorrência da degradação enzimática. 

No estudo foram determinadas as energias de ativação do fenômeno de difusão da água no 

PHBV bem como a energia de ativação da reação química de quebra das ligações éster, a 

hidrólise. Foi observado que o mecanismo dominante na degradação do polímero é a 

hidrólise, que leva a um desgaste não uniforme na superfície dos filmes. Medidas do 

alongamento a fratura dos filmes, uma propriedade governada por fenômenos de superfície, 

foram utilizadas para determinar a energia de ativação da reação de hidrólise.  Os resultados 

mostraram que a diminuição da tensão de ruptura do polímero não ocorre acima de um valor 

mínimo de massa molar ponderal média do polímero (110.000 g.mol-1) que sofre degradação. 

Abaixo deste valor, quando muitas cadeias poliméricas foram rompidas, a degradação 

hidrolítica passa a ocorrer mais rapidamente. Observou-se também que a diminuição da massa 

molar do polímero é mais acentuada a altas temperaturas. 

 Segundo Hablot et al. [42], a degradação térmica do PHB e do PHBV ocorre 

principalmente por um processo aleatório de cisão, como ilustrado na Figura 2.7. Parâmetros 
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de processamento no estado fundido devem ser optimizados de forma a limitar este fenômeno, 

resultando em uma janela de processabilidade estreita. 
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 Figura 2.7 – Cisão aleatória da cadeia de PHB. 

 

 Dessa forma, é de grande importância o estudo da degradação dos nanocompósitos 

produzidos neste trabalho, buscando a correlação entre as propriedades do nanocompósito e a 

estrutura formada.  

 De acordo com os trabalhos citados na revisão bibliográfica, é possível supor que a 

adição das AgNP à matriz polimérica de PHBV ocasione aumento no grau de cristalinidade 

devido à ação de nucleação de esferulitos, própria das nanopartículas esféricas. A presença de 

íons citrato na superfície das AgNP facilita a interação eletrostática com as cadeias 

poliméricas de PHBV e consequentemente a dispersão das AgNP na matriz polimérica. A 

forma esférica das AgNP não impede a biodegradação de cadeias poliméricas da matriz de 

PHBV, como ocorreria caso fossem adicionadas nanopartículas em formato lamelar, 

intercaladas pelas cadeias poliméricas da matriz de PHBV. Ainda, é provável a ocorrência de 

perda de massa para os nanocompósitos com alto teor de AgNP submetidos a ensaio de 

degradação, em solução isenta de bactérias, devido à liberação de AgNP no meio. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

A matriz polimérica para a preparação dos nanocompósitos foi o poli(3-

hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato), PHBV, fornecido pela PHB Industrial, com massa 

molar numérica média (Mn)
1 de 58.650 g/mol, massa molar ponderal média (Mw)1 de 187.223 

g/mol, teor de unidades de HV igual a 3,76% mol1, densidade de 1,23 g/cm³ 2.  

Como nanopartícula foram utilizadas nanopartículas de prata (AgNP). Para a síntese 

das AgNP utilizou-se nitrato de prata, citrato de sódio e hidróxido de amônio, todos de grau 

comercial. A Tabela 3.1 apresenta os reagentes utilizados com a função desempenhada na 

reação, fornecedor e grau de pureza dos reagentes. A água deionizada utilizada como solvente 

foi obtida de um equipamento de água ultrapura do tipo 1 do modelo Direct Q-3UV do 

fabricante MilliUNI a uma temperatura de 25 ºC e com resistividade de 18,2 Ω.cm. 

 

Tabela 3.1 – Reagentes utilizados para a preparação das nanopartículas de prata (AgNP). 

Material Função Fornecedor 
Grau de 

Pureza 

Água deionizada Solvente - - 

Nitrato de Prata Fonte de íons de prata (Ag+) Synth 99,0% 

Citrato de Sódio Agente Redutor Sigma-Aldrich 98% 

Hidróxido de Amônio Quelante Cinética Química Ltda. 25,0% 

  

3.2 Métodos 

3.2.1 Síntese de Nanopartículas de Prata (AgNP) 

 A síntese de nanopartículas de prata foi realizada segundo o método de Turkevich [21] 

de redução de íons Ag+ a prata metálica pela reação com citrato de sódio como agente redutor. 

Adicionou-se hidróxido de amônio à suspensão coloidal para controle do tamanho das 

nanopartículas formadas e estabilidade da suspensão de prata coloidal. 

 A temperatura de aquecimento da suspensão reacional para a síntese foi variada em 70 
oC, 90 ºC e 97 ºC (com a suspensão em ebulição), para verificar o efeito da temperatura de 

síntese na formação e crescimento das AgNP. 
1Dados medidos pelo grupo de pesquisa da Profa. Dra. Ana Paula Lemes. 
2Dados fornecidos pelo fabricante. 
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 Para a síntese, preparou-se três soluções estoque com concentração de 0,1mol/L de 

nitrato de prata, 0,3 mol/L de citrato de sódio e 1,4 mol/L de hidróxido de amônio [21].    

 Para a preparação das nanopartículas de prata procedeu-se da seguinte forma: 100 mL 

de água deionizada foram aquecidos de acordo com a condição de síntese e primeiramente 

adicionou-se 1 mL de solução estoque de nitrato de prata. Posteriormente foi adicionado 1 mL 

de solução estoque de citrato de sódio e a partir deste momento iniciou-se a medição da 

passagem do tempo de reação.  

 O hidróxido de amônio foi adicionado à suspensão de síntese, a temperatura de 90 ºC, 

aos 6 minutos e 9 minutos decorridos de reação. Para a síntese a 97 ºC a adição de hidróxido 

de amônio ocorreu aos 3 minutos decorridos da reação. O fator decisivo para a escolha do 

tempo de adição do hidróxido de amônio foi a observação de coloração amarelada na 

suspensão aquosa, que continha as AgNP. 

 A Figura 3.1 ilustra o procedimento de produção das AgNP com aquecimento em 

placa aquecedora e agitação magnética. 

 

 

 Figura 3.1 – Placa aquecedora e béquer utilizados na síntese de AgNP a 90 °C com 

adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos. 

 

 Durante todas as sínteses foram retiradas cinco alíquotas, a intervalos de 4 min entre 

cada uma, até os 20 min de síntese para análise em equipamento de espectroscopia na região 

do UV-Vis.  

 A suspensão final foi lavada com emprego de centrífuga do modelo Rotina 420 R do 

fabricante Hettlich Zentrifugen a 4500 rpm por 10 min e a 24 ºC, com aproveitamento do 

sobrenadante, descarte do precipitado com impurezas e posterior agitação em ultrassom por 
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10 min. A suspensão lavada foi seca em estufa a 70 ºC por 24 h.  

 A Figura 3.2 apresenta imagens de uma placa de petri com os pós das AgNP após 

secagem a 70 °C. A remoção dos pós de AgNP das placas foi feita por raspagem com espátula 

e os pós foram armazenados em tubos para posterior utilização na preparação dos 

nanocompósitos. 

 

    

 Figura 3.2 – Placa de petri com pós de AgNP sintetizadas a 90 °C com adição de 

hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e retirada de impurezas por centrifugação a 

4500 rpm.  

 

 Após análises das nanopartículas de prata obtidas, observou-se ainda uma grande 

quantidade de sais remanescentes da reação e, visando maior purificação, a suspensão 

previamente lavada a 4500 rpm, foi submetida a um novo processo de lavagem para retirada 

desses sais remanescentes da reação. Para tanto, utilizou-se uma centrífuga do modelo Z233 

M-2 do fabricante Hermle, com uma rotação de 14.000 rpm por 30 minutos. A Figura 3.3 

apresenta uma imagem das nanopartículas de prata após o processo de purificação. De 

maneira similar, a remoção dos pós de AgNP das placas foi feita por raspagem com espátula. 

O processo de purificação ocasiona perda significativa da quantidade de nanopartículas de 

prata produzida, dessa forma esse material com elevado teor de pureza foi utilizado para a 

preparação de filmes de PHBV / AgNP com teor de 0,1% m/m (PHBV / AgNP (2) 0,1% 

m/m).  
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 Figura 3.3 – Placa de petri com pós de AgNP sintetizadas a 90 °C com adição de 

hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e retirada de impurezas por centrifugação a 

4500 rpm e lavagem por centrifugação a 14.000 rpm para retirada de sais remanescentes na 

suspensão coloidal. 

 

3.2.2 Caracterização das Nanopartículas de Prata 

3.2.2.1 Espectroscopia na Região do UV e do Visível (UV-Vis) 

 As suspensões contendo prata coloidal foram caracterizadas por UV-Vis utilizando um 

espectrofotômetro na região do UV e do visível do modelo Evolution 220, do fabricante 

Thermo Scientific. 

 Os comprimentos de onda analisados estão entre 250 e 800 nm, de forma que foi 

possível a detecção do pico característico da banda plasmons de superfície de absorção de 

radiação eletromagnética pela suspensão de prata coloidal. A velocidade de varredura foi de 

500 nm/min.  

 Foram caracterizadas amostras das suspensões coloidais de todas as condições 

estudadas, com diferentes temperaturas de síntese e tempos de adição de hidróxido de amônio. 

 

3.2.2.2 Análise do Tamanho das Partículas por Difusão Dinâmica da Luz 

(Dynamic Light Scattering - DLS) e Medida do Potencial Zeta da Superfície 

das Nanopartículas 

 Medidas do tamanho hidrodinâmico das partículas de nanoprata coloidal em suspensão 

e medidas do potencial zeta das suspensões de prata coloidal sintetizadas foram feitas em um 

analisador de partículas do modelo DelsaTM NanoC do fabricante Beckman Coulter. O 

potencial zeta das partículas foi medido de acordo com a velocidade e direção das partículas 
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sob influência de um campo elétrico conhecido, e o tamanho das partículas foi obtido 

baseando-se na medida da flutuação dependente do tempo do espalhamento de luz laser pelas 

partículas nanométricas que apresentam movimento browniano [43].  

 Foram caracterizadas amostras das suspensões coloidais de todas as condições 

estudadas, com diferentes tempos de adição de hidróxido de amônio e temperaturas de síntese. 

As suspensões analisadas por DLS foram submetidas a centrifugação a 4500 rpm para retirada 

de impurezas, com reaproveitamento do sobrenadante. Foi feita também medida por DLS dos 

pós obtidos pela síntese a 90°C com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos, após 

centrifugação a 4500 rpm para retirada de impurezas (com reaproveitamento do 

sobrenadante), secagem em estufa a 70 °C e desagregação em água por ultrassom de ponta. 

 

3.2.2.3  Análise de Difração de Raios-X a Altos Ângulos (WAXD) 

 Para verificar a formação das nanopartículas de prata, os pós secos foram 

caracterizados por difração de raios-X, para tanto utilizou-se um difratômetro de Raios-X, 

modelo Ultima IV do fabricante Rigaku. As medidas foram realizadas com variação de 2θ de 

30° a 90°, a uma tensão e corrente de funcionamento de 40 kV e 30 mA, respectivamente, e a 

uma velocidade de varredura de 10°/min [44-46].  

 Foram caracterizadas amostras de pós de todas as condições estudadas, sem nenhum 

tratamento de purificação, com diferentes tempos de adição de hidróxido de amônio e 

temperaturas de síntese. Foi feita também a caracterização de amostra da síntese a 90 °C com 

adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação após a retirada de impurezas 

(centrifugação a 4.500 rpm e aproveitamento do sobrenadante). 

 

3.2.2.4 Microscópia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 Os pós secos das AgNP foram analisados por MEV utilizando um microscópio 

eletrônico de varredura da marca FEI Company, modelo INSPECT S50. As AgNP foram 

desagregadas através de agitação em clorofórmio utilizando um ultrassom de ponta do modelo 

VibraCell do fabricante Sonics & Materials Inc. com amplitude de vibração de 40% por 2 

minutos e posteriormente foram colocadas em fitas de carbono, recobertas com ouro 

utilizando um metalizador (QUORUM, modelo Q150RES) e levadas ao microscópio.  

 Foram feitas imagens dos pós de prata para a condição de síntese a 90 °C e adição de 

hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação: sem nenhum tratamento de purificação, com a 
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retirada de impurezas (centrifugação a 4.500 rpm) e com a retirada de impurezas 

(centrifugação a 4.500 rpm) acrescida de etapa de retirada dos sais (centrifugação a 14.000 

rpm).  

 Determinações da composição mássica foram feitas por EDS utilizando o mesmo 

microscópio eletrônico de varredura. 

 

3.2.3 Preparação de Filmes de PHBV com Adição de Nanopartículas de Prata 

(AgNP) 

 Foram produzidos filmes de PHBV puro e PHBV com adição de AgNP com teor de 

0,1%, 0,5%, 1,0%, 1,5% e 2,0% m/m de AgNP em solução de clorofórmio. As AgNP 

utilizadas foram sintetizadas em suspensão a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 9 

minutos de reação. Para tanto, 1,96 g de polímero foi solubilizado em 25 mL (37 g) de 

clorofórmio. Para auxiliar na solubilização do PHBV utilizou-se ultrassom de ponta por 2 

minutos e agitação magnética com aquecimento até o ponto de ebulição do solvente (59 ºC).  

 Para a adição das AgNP primeiramente foi realizada uma desagregação em 10 mL de 

clorofórmio utilizando agitação e ultrassom de ponta por 2 minutos. Preparadas ambas 

soluções, adicionou-se o polímero solubilizado à suspensão contendo AgNP.  

 As misturas foram vertidas em placas de Petri e a formação do filme ocorreu em 

aproximadamente 24 h, a temperatura ambiente, até a total evaporação do solvente. Foram 

adicionados 4 mL de mistura (solvente, polímero e AgNP) a cada placa de Petri, levando a um 

total de cinco filmes por condição de nanocompósito. As placas foram cobertas com folha de 

alumínio para evitar a rápida evaporação do solvente, o que pode gerar imperfeições nos 

filmes [11]. 

 Filmes de PHBV / AgNP com 0,1 %m/m de AgNP purificadas por lavagem em 

centrífuga a 14.000 rpm também foram produzidos e referidos como PHBV / AgNP (2) 0,1% 

m/m. 

 A Figura 3.4 apresenta imagens dos filmes dos nanocompóstitos produzidos neste 

trabalho. 
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 Figura 3.4 – Imagens dos nanocompóstitos produzidos durante o trabalho. (a) PHBV 

puro, (b) PHBV / AgNP 0,1% m/m, (c) PHBV / AgNP 0,5% m/m, (d) PHBV / AgNP 1,0% 

m/m, (e) PHBV / AgNP 1,5% m/m, (f) PHBV / AgNP 2,0% m/m, (g) PHBV / AgNP (2) 0,1% 

m/m. 

 

3.2.4 Caracterização dos Filmes de Nanocompósitos de PHBV / AgNP 

 Os nanocompósitos de PHBV / AgNP com diferentes teores de AgNP foram 

caracterizados quanto às suas propriedades térmicas, morfológicas e de biodegradabilidade. 

 

3.2.4.1 Caracterização Térmica 

 Filmes de PHBV puro e dos diferentes nanocompósitos de PHBV foram 

caracterizados através de calorimetria diferencial de varredura (DSC) e análise 

termogravimétrica (TGA). 

 A determinação das temperaturas de transição vítrea, cristalização e fusão cristalina 

foram obtidas por DSC, utilizando um equipamento da TA Instruments, modelo Q2000. O 

ciclo térmico de aquecimento ocorreu a partir da temperatura ambiente até 200 °C a uma taxa 

de aquecimento de 20 °C/min, estabilização a 200 °C por 2 minutos, resfriamento até -30 °C a 
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80 °C/min e segundo aquecimento até 200 °C a uma taxa de 20 °C/min, utilizando nitrogênio 

como gás de arraste, a uma vazão de 50 mL/min em fluxo contínuo. 

 Análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas em um equipamento da TA 

Instruments, modelo Q50, com ciclo térmico de aquecimento da temperatura ambiente até 600 

ºC com taxa de aquecimento de 20 ºC/min e nitrogênio como gás de arraste. 

 

3.2.4.2 Ensaio de Biodegradação dos Filmes dos Nanocompósitos de PHBV / AgNP 

 Os filmes produzidos foram submetidos a um sistema de biodegradação em meio 

líquido. As bactérias utilizadas foram obtidas através da lavagem e filtragem de terra utilizada 

em jardins Terral Solo do fabricante True Mix, constituindo um consórcio de bactérias.  

 Baseando-se em Hong et al.[47], o solo foi encharcado por água de torneira a uma 

concentração de 0,7 kg de solo por litro durante 1 hora, como ilustrado na Figura 3.5. 

 

 Figura 3.5 – Béquer contendo terra de jardim e água de torneira para obtenção das 

bactérias utilizadas no ensaio de biodegradação. 

 

 À suspensão de terra de jardim foi então filtrada com papel de filtro quantitativo do 

fabricante Química Moderna, com retenção nominal de 20 a 25 μm. O filtrado foi misturado 

(a 40% v/v) a um meio de cultura contendo 1 g/L de glicose, 1g/L de extrato de malte e 1g/L 

de extrato de levedura - foram utilizados 320 mL de suspensão do filtrado de solo e 480 mL 

da solução com os nutrientes para crescimento das bactérias. A solução com os nutrientes foi 

autoclavada anteriormente em equipamento do fabricante Stermax por 20 minutos a 120 °C. 

A mistura foi incubada a 32 °C por 25 horas sob condições aeróbicas. As condições aeróbicas 

foram mantidas através da agitação a 130 rpm de uma amostra de 800 mL do meio de cultura 

final em um erlenmeyer de 1.000 mL. 
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 A contagem de bactérias do meio de cultura preparado foi feita através da filtração de 

uma amostra de 1 mL em membrana Millipore 0,22 μm do fabricante Merck KGaA, secas a 

80 °C por 2 horas e pesadas para determinação de massa de célula seca na suspensão. A 

concentração encontrada foi de 0,82 mg/mL. O esquema de filtração utilizado está ilustrado 

na Figura 3.6. 

 

 Figura 3.6 – Esquema de filtração da suspensão contendo bactérias crescidas no meio 

de cultura preparado. 

 

 O teste de biodegradação foi realizado com a adição de 0,7 mL da suspensão de 

bactérias do meio de cultura preparado e incubado, a 20 mL de solução mineral em tubos 

Falcon de 50 mL. A solução mineral foi preparada pela dissolução de 3,09714 g de Na2HPO4, 

2,65143 g de KH2PO4, 0,48 g de MgSO4.7H2O e 0,3 g de NH4Cl em 1000 mL de água 

destilada. Ainda, à solução mineral foi adicionado 1000 μL de uma solução 1 M HCl, 

preparada com 20,7 mL de HCl a 37% v/v, 0,05g de (NH4)Fe(SO4)2.6H2O, 0,013 g de 

ZnSO4.7H2O, 0,013 g de MnCl2.4H2O, 0,0005 g de CuSO4.5H2O e 0,0005 g de 

Na2B4O7.10H2O em volume final de 250 mL – completados com água destilada [48]. Foram 

preparados 3.000 mL desta solução mineral em três erlenmeyers de 1.000 mL, e as soluções 

foram autoclavadas por 20 minutos a 121 °C. 

 Foram preparados ao todo 144 tubos Falcon: 72 tubos contendo apenas 20 mL da 

solução mineral e 72 tubos com 20 mL da solução mineral acrescidos de 0,7 mL da suspensão 

de bactérias do meio de cultura preparado. O primeiro experimento foi feito com o intuito de 

se verificar a degradação dos nanocompósitos apenas em meio aquoso, por efeito da 

degradação hidrolítica da matriz polimérica. 
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 Aos tubos Falcon em que se adicionou a suspensão com as bactérias, obteve-se uma 

concentração inicial de bactérias em cada tubo Falcon de 27.10-3 mg de bactérias / mL de 

suspensão no tubo Falcon. A concentração inicial de células implantadas nas suspensões foi 

controlada em torno de 25 mg de massa de célula seca por litro. De acordo com o trabalho de 

Hong e Yu (2003) essa concentração inicial equivale a 4 x 1011 células de bactéria por litro, o 

que corresponde aproximadamente a 0,1 da concentração de bactérias em um solo típico [47]. 

 Aos tubos Falcon foram adicionadas amostras de 1,5 cm por 2,0 cm de filmes de 

PHBV puro e nanocompósitos de PHBV / AgNP, totalizando seis condições estudadas.  

 Os experimentos foram realizados em triplicata, como indica a Figura 3.7. Nesta 

Figura observa-se o esquema de distribuição dos tubos Falcon – cada um contendo uma 

amostra de filme de PHBV puro (1,5 cm x 2,0 cm) - evidenciando que os dois experimentos 

foram realizados simultaneamente e em triplicata. Foram feitas 4 retiradas das amostras em 

triplicata, de 4 em 4 dias, com um total de 24 tubos Falcon para cada uma das seis condições 

estudadas. 

  

 

 Figura 3.7 – Esquema de distribuição dos tubos Falcon contendo cada um uma 

amostra de filme de PHBV puro (1,5 cm x 2,0 cm), evidenciando que os dois experimentos 

foram realizados simultaneamente e em triplicata. Foram feitas 4 retiradas das amostras em 

triplicata, de 4 em 4 dias. 

  

 Como foram estudadas seis condições de nanocompósitos, também em triplicata, 

totalizou-se 144 tubos Falcon. Todos os tubos Falcon foram mantidos sob agitação de 125 

rpm e a temperatura de 30 °C em incubadora do modelo INNOVA 44 do fabricante New 
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Brunswick Scientific, como ilustra a Figura 3.8. 

 

      

 Figura 3.8 – Distribuição dos tubos Falcon na incubadora: (a) tubos distribuídos em 

placa de isopor; (b) visão geral da incubadora. 

 

 A variação de massa dos nanocompósitos foi utilizada na construção de gráficos de 

massa residual versus tempo, ilustrando o comportamento de biodegradação dos mesmos. 

 A medida da taxa de degradação dos nanocompósitos foi feita através da pesagem da 

massa residual do nanocompósito ensaiado ao longo do tempo. Para tanto, foram preparados, 

para cada condição - dois experimentos (apenas em solução mineral e em solução mineral 

adicionada de meio de cultura com bactérias), em triplicata e para as seis condições de 

nanocompósitos - cujas amostras foram pesadas a cada quatro dias, totalizando portanto 

dezesseis dias de ensaio. As amostras foram lavadas, para a retirada da biomassa aderida, 

secas em estufa a 80 °C por 1 hora e então pesadas. 

 

3.2.4.3 Análise Morfológica  

 Micrografias da superfície dos filmes de nanocompósitos, antes e após o ensaio de 

biodegradação foram avaliados através de MEV, utilizando um microscópio eletrônico de 

varredura da marca FEI Company, modelo INSPECT S50. Foram avaliadas imagens dos 

filmes de PHBV puro e dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP 

0,5% m/m. As amostras foram metalizadas para as análises. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização das nanopartículas de prata 

4.1.1. Espectroscopia na região do UV e do visível 

 A Figura 4.1 apresenta os espectros de absorção de radiação com comprimento de 

onda no ultravioleta e no visível das suspensões de prata coloidal produzidas pelo método de 

Turkevich sintetizadas a 70 oC e com diferentes tempos de reação (4, 8, 12 e 16 minutos). Os 

espectros permitem a determinação dos comprimentos de onda referentes às ressonâncias da 

banda plasmons de superfície em cada condição de síntese.  

 Observa-se que não houve a formação do pico característico da banda plasmons de 

superfície por volta de 425 nm que indicaria a presença de nanopartículas de prata coloidal na 

suspensão. Portanto não ocorre a formação de AgNP a essa temperatura. É importante 

ressaltar que este resultado justifica o emprego de secagem das suspensões coloidais a 70 °C, 

com a certeza de não ocorrer crescimento e nucleação de novas AgNP nesta temperatura. 
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 Figura 4.1 - Espectros de absorção de UV-vis da suspensão coloidal de AgNP ao 

longo da reação de síntese com temperatura de reação de 70 °C. 

 

 A Figura 4.2 apresenta imagens das soluções analisadas com diferentes tempos de 

reação e sintetizadas a 70 °C. Nota-se que não ocorreu variação de coloração com o aumento 

do tempo reacional. 
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Figura 4.2 – Amostras da síntese de AgNP a 70 °C com diferentes tempos de reação: 4 

(a), 8 (b), 12 (c) e 16 (d) minutos. 

 

  A Figura 4.3 apresenta os espectros de absorção da síntese a 90 °C, com diferentes 

tempos de reação (4, 8, 12, 16 e 20 minutos de reação), em que hidróxido de amônio foi 

adicionado aos 6 minutos de reação. As imagens das amostras com diferentes tempos de 

reação são mostradas na Figura 4.4. Observa-se na curva correspondente a 20 min de reação a 

formação do pico característico da banda plasmons de superfície no comprimento de onda de 

408 nm. 
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 Figura 4.3 - Espectros de absorção de UV-vis da suspensão coloidal de AgNP ao 

longo da reação de síntese com temperatura de reação de 90 °C e com adição de hidróxido de 
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amônio aos 6 minutos. 

 

�  

Figura 4.4 – Amostras da síntese de AgNP a 90 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 6 minutos com diferentes tempos de reação: 4 (a), 8 (b), 12 (c), 16 (d) e 20 (e) 

minutos. 

 

Na Figura 4.4 é possível observar a alteração da cor da suspensão reacional decorridos 

4, 8, 12, 16 e 20 minutos de reação. A adição de hidróxido de amônio aos 6 minutos 

ocasionou um avanço lento da reação de síntese das AgNP. A coloração amarelada é 

observada na suspensão reacional a partir de 16 minutos. 

A Figura 4.5 apresenta os espectros de absorção da síntese a 90 °C, passados 4, 8, 12, 

16 e 20 minutos de reação, em que hidróxido de amônio foi adicionado após 9 minutos de 

reação. As imagens das amostras com diferentes tempos de reação são mostradas na Figura 

4.6. Observa-se na curva correspondente a 20 minutos de reação a formação do pico 

característico da banda plasmons de superfície no comprimento de onda de 414 nm. Quanto à 

coloração, observou-se nesta condição de síntese maior alteração do que observado na síntese 

a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 6 minutos, com aparecimento de cor amarela 

antes dos 8 minutos decorridos de reação. 
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 Figura 4.5 - Espectros de absorção de UV-vis da suspensão coloidal de AgNP ao 

longo da reação de síntese com temperatura de reação a 90 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 9 minutos. 

 

 

Figura 4.6 – Amostras da síntese de AgNP a 90 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 9 minutos com diferentes tempos de reação: 4 (a), 8 (b), 12 (c), 16 (d) e 20 (e) 

minutos.  

 

 A Figura 4.7 apresenta os espectros de absorção da síntese a 97 °C, passados 4, 8, 12, 

16 e 20 minutos de reação, em que hidróxido de amônio foi adicionado aos 3 minutos de 

reação. Para efetuar a medida dos espectros de absorbância no UV-vis foi feita a diluição da 
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amostra com 1 parte de suspensão coloidal de AgNP adicionada a 5 partes de água 

deionizada. A diluição foi necessária pois as suspensões desta condição apresentavam alta 

concentração de AgNP, o que tornou impossível efetuar as medidas de absorção de luz UV-

vis. Observa-se que houve formação do pico característico da banda plasmons de superfície 

no comprimento de onda de 422 nm, na curva correspondente a 20 min decorridos da reação 

de síntese das AgNP. Observa-se na Figura 4.8 que durante a síntese ocorreu a formação de 

prata metálica que precipita no fundo do béquer. Conclui-se que a síntese a esta temperatura 

leva a produção de nanopartículas de prata com tamanho maior que o nanométrico e que o 

crescimento destas é muito rápido. 
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 Figura 4.7 - Espectros de absorção de UV-vis da suspensão coloidal de AgNP ao 

longo da reação de síntese com temperatura de reação a 97 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 3 minutos. 
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 Figura 4.8 – Formação de prata metálica depositada no fundo do béquer em que foram 

sintetizadas as AgNP a 97 °C e com adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos, após 20 

minutos de reação. 

 

As imagens das amostras com diferentes tempos de síntese são mostradas na Figura 

4.9. Para esta condição, observa-se a alteração rápida do padrão de cores, revelando a rápida 

formação de AgNP nesta condição de síntese. Aos 12 minutos de síntese, a suspensão 

reacional apresenta cor amarela escura, um indicativo da alta concentração das AgNP em 

suspensão.  

 

 

Figura 4.9 – Amostras da síntese de AgNP a 97 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 3 minutos com diferentes tempos de reação: 4 (a), 8 (b), 12 (c), 16 (d) e 20 (e) 

minutos.  

 

 É possível fazer uma aproximação do tamanho das nanopartículas pela medida da 
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largura a meia altura do pico característico da banda plasmons de superfície [24]. A Tabela 

4.1 apresenta os tamanhos de partículas para a síntese a 97 °C com diferentes tempos de 

reação. É possível observar que logo aos 4 minutos decorridos da reação de formação das 

AgNP, estas já apresentavam tamanho estimado pela largura a meia altura do pico máximo de 

absorbância de 122 nm. O tamanho das AgNP para esta condição aparentemente diminuiu 

com a passagem do tempo, mas isto ocorreu devido à precipitação das partículas maiores no 

fundo do béquer, o que fez com que apenas partículas menores continuassem na suspensão 

coloidal: como ao final da reação não havia mais íons Ag+ disponíveis na suspensão, as AgNP 

pararam de crescer. 

 

Tabela 4.1 – Estimativa do diâmetro das nanopartículas de prata pela largura a meia 

altura do pico característico da banda plasmons de superfície para a síntese a 97 °C e com 

adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos e diferentes tempos de reação. 

Tempo (minutos) 
Diâmetro estimado pela 

largura a meia altura (nm) 

Comprimento de onda de 

máxima absorbância (nm) 

4 122 433 

8 88 426 

12 94 430 

16 95 424 

20 88 421 

 

 Segundo Pal et al. [25], a suspensão amarelada das AgNP coloidais apresentou um 

único máximo de absorção correspondente à banda de absorção dos plasmons de superfície  

no comprimento de onda de aproximadamente 420 nm, valor próximo ao encontrado e um 

indicativo da presença de somente partículas esféricas na suspensão coloidal. Segundo o 

mesmo autor, um mínimo de absorbância próximo ao comprimento de onda de 320 nm 

corresponde ao comprimento de onda no qual as partes real e imaginária da função dielétrica 

da prata quase desaparecem. O mesmo fenômeno pode ser observado nas Figuras 4.3, 4.5 e 

4.7. Zhou et al. [49] mostraram que a suspensão coloidal com as nanopartículas apresentou 

um pico de absorção máxima da ressonância dos plasmons de superfície em 424,94 nm. Em 

seu estudo, as AgNP apresentaram tamanhos que variaram de 1 a 16 nm com valor médio de 

4,62 ± 1,4 nm. 

 Por sua vez, Sadeghi et al. [50] encontraram um valor de pico máximo de absorção no 
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comprimento de onda de 446 nm e um tamanho estimado, pela equação Debye-Scherrer, de 

partícula de aproximadamente 27 nm. Em um outro trabalho sobre síntese de AgNP por meios 

de redução por biomoléculas, Sadeghi et al. [51] encontraram um valor de comprimento de 

onda de 460 nm para partículas de tamanho 38 nm em suspensão coloidal. Estes resultados 

são esperados, pois o aumento do tamanho das AgNP ocasiona uma mudança do pico de 

máxima absorção de luz para valores maiores de comprimento de onda. É possível observar 

que os diâmetros das AgNP medidos por DLS na Tabela 4.3 são menores que os diâmetros 

medidos por Sadeghi et al. [50, 51] em seus dois trabalhos, o que explica o menor 

comprimento de onda em que ocorre o pico máximo de absorção nas suspensões produzidas 

neste trabalho. 

 A Tabela 4.2 contém os valores de tamanho de partícula com os desvios padrão 

calculados pela largura a meia altura do pico característico da banda plasmons de superfície 

para as sínteses a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 6 e 9 minutos e também para 

a síntese a 97 °C com adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos. Durante a síntese 

realizada a 70 °C não houve formação de AgNP. Para os cálculos foram utilizados os gráficos 

das curvas decorridos 20 minutos de reação. 

 

Tabela 4.2 – Estimativa do diâmetro das nanopartículas de prata pela largura a meia 

altura do pico característico da banda plasmons de superfície em que ocorre o máximo de 

absorbância, aos 20 minutos de reação. 

Síntese 
Diâmetro estimado pela 

largura a meia altura (nm) 

Comprimento de onda de 

máxima absorbância (nm) 

90 °C / Adição de NH4OH aos 

6 minutos 
99,3 ± 2,7 411,7 ± 2,9 

90 °C / Adição de NH4OH aos 

9 minutos 
94,8 ± 5,1 418,8 ± 1,8 

97 °C / Adição de NH4OH aos 

3 minutos 
96,5 ± 9,3 423,5 ± 4,3 

 

 Os valores do comprimento de onda referentes às ressonâncias dos plasmons de 

superfície nas duas situações apresentaram valores muito próximos, 411,7 ± 2,9 nm e 418,8 ± 

1,8 nm para as condições de adição de hidróxido de amônio decorridos 6 minutos e 9 minutos 

de síntese, respectivamente, à temperatura de 90 °C. A adição de hidróxido de amônio nas 
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duas condições estudadas garante a estabilidade da suspensão coloidal, mas não afeta 

decisivamente o tamanho das nanopartículas e o comprimento de onda referente à ressonância 

da banda plasmons de superfície das AgNP coloidais. 

  

4.1.2. Análise do Tamanho das Partículas por Difusão Dinâmica da Luz 

(Dynamic Light Scattering - DLS)  

 Foram feitas análises do tamanho hidrodinâmico das partículas nas suspensões de 

prata coloidal através da técnica de difusão dinâmica da luz (DLS). As amostras analisadas 

correspondem às suspensões de AgNP coloidal em água das sínteses a 90 °C com adição de 

hidróxido de amônio aos 6 minutos de reação, a 90 °C com adição de hidróxido de amônio 

aos 9 minutos de reação e 97 °C com adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos de reação. 

As suspensões passaram por lavagem em centrífuga a 4500 rpm por 20 minutos para retirada 

de impurezas. Essas medidas foram feitas das suspensões cujas reações transcorreram por 20 

minutos. 

 A Figura 4.10 apresenta os gráficos de distribuição de tamanhos de partículas para a 

síntese realizada a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 6 minutos de reação. Para 

efeito de comparação, estão ilustradas as imagens (a) e (b) que correspondem a duas medidas 

da mesma amostra dessa condição estudada. 
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 Figura 4.10 – Padrões de distribuição de tamanhos de partículas em suspensão coloidal 

de AgNP com temperatura de reação de síntese de 90 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 6 minutos. As imagens (a) e (b) correspondem a duas medidas da mesma amostra 

dessa condição estudada. 
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 A Figura 4.11 apresenta os gráficos de distribuição de tamanhos de partículas para a 

síntese realizada a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação. Para 

efeito de comparação, estão ilustradas as imagens (a) e (b) que correspondem a duas medidas 

da mesma amostra dessa condição estudada. 
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 Figura 4.11 – Padrões de distribuição de tamanhos de partículas em suspensão coloidal 

de AgNP com temperatura de reação de síntese de 90 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 9 minutos. As imagens (a) e (b) correspondem a duas medidas da mesma amostra 

dessa condição estudada. 

 

 A Figura 4.12 apresenta os gráficos de distribuição de tamanhos de partículas para a 

síntese realizada a 90 °C com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação. Neste 

gráfico pode-se visualizar as distribuições de tamanho para as AgNP sintetizadas a 90 °C e 

lavadas em centrífuga e também para as AgNP desta mesma condição de síntese porém secas 

a 70 °C e dispersas em água por ultrassom de ponta, com sonicação por 2  minutos. A análise 

dos pós de AgNP dispersos em água foi feita somente para esta condição, visto que esta foi a 

condição escolhida para a continuação do trabalho. 
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 Figura 4.12 – Padrão de distribuição de tamanhos de partículas em suspensão coloidal 

de AgNP, antes e depois de secas e dispersas, com temperatura de reação de síntese de 90 °C 

e com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos. 

  

 A Figura 4.13 apresenta os gráficos de distribuição de tamanhos de partículas para a 

síntese realizada a 97 °C com adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos de reação. 
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 Figura 4.13 – Padrão de distribuição de tamanhos de partículas em suspensão coloidal 

de AgNP com temperatura de reação de síntese de 97 °C e com adição de hidróxido de 

amônio aos 3 minutos. 
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 A Tabela 4.3 apresenta os valores de diâmetro para as frequências acumuladas aos 

10%, 50% e 90% com base na frequência percentual acumulada das medidas. Segundo esta 

análise de distribuição, por exemplo, 10% das partículas sintetizadas a 90 °C com adição de 

hidróxido de amônio aos 6 minutos de reação apresentaram diâmetro menor que 2,8 ± 2,3 nm. 

As medidas com desvios padrão foram feitas em duplicatas da mesma amostra, para uma dada 

síntese, e a as medidas sem desvios padrão na Tabela 4.3 foram tomadas apenas uma vez. 

 

 Tabela 4.3 – Diâmetro das AgNP para as frequências percentuais acumuladas das 

medidas aos 10%, 50% e 90%. 

Síntese D10 (nm) D50 (nm) D90 (nm) 

90 °C / Adição de 

NH4OH aos 6 minutos 
2,8 ± 2,3 3,2 ± 2,8 4,2 ± 3,8 

90 °C / Adição de 

NH4OH aos 9 minutos 
2,7 ± 0,3 3,1 ± 0,5 4,1 ± 0,6 

90 °C / Adição de 

NH4OH aos 9 minutos* 
6,1 6,9 9,1 

97 °C / Adição de 

NH4OH aos 3 minutos 
1,7 1,9 2,6 

* Esta amostra foi seca e dispersa em água por ultrassom de ponta 

  

 O tamanho nanométrico das nanopartículas metálicas garante que uma área superficial 

significativamente grande das nanopartículas esteja em contato com o efluente que contém 

bactérias. Considerando-se um caso hipotético de partículas esféricas com distribuição de 

tamanhos uniforme, uma redução no tamanho das partículas de 10 µm a 10 nm levaria a um 

aumento da superfície de contato da ordem de 109. Uma área de contato tão grande amplia a 

eliminação de bactérias [25]. 

 Em seu trabalho, Morones et al. [27] descobriram que apenas nanopartículas de prata 

esférica com diâmetro de aproximadamente 5 ± 2 nm interagiram diretamente com bactérias 

da espécie Escherichia coli. Ainda, partículas metálicas de tamanho menor que 5 nm 

demonstram efeitos eletrônicos, que são definidos como mudanças na sua estrutura eletrônica 

devido ao tamanho destas partículas o que aumenta a força de atração entre as nanopartículas 

metálicas e a superfície das bactérias. Estes efeitos, portanto, aumentam a reatividade da 

superfície das nanopartículas. Uma maior relação entre área superficial e volume das 
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nanopartículas é mais pronunciada em nanopartículas de tamanho menor do que nas maiores; 

segundo os autores, estes dois motivos explicam apenas a presença de AgNP menores que 10 

nm interagindo com a superfície das bactérias. Carlson et al. [29] esclareceram que é razoável 

sugerir a hipótese de que a toxicidade das AgNP possa ser baseada na superfície exposta 

disponível para reação com a célula, sendo que esta área superficial aumenta com a 

diminuição do tamanho da nanopartícula.  

 Sotiriou et al. [28] concluiu em seu estudo sobre a atividade antibacteriana de íons de 

prata metálica e nanopartículas de prata que o tamanho pequeno das AgNP ocasiona uma alta 

taxa de liberação de íons Ag+, devido a sua curvatura que facilita a transferência de massa a 

partir de suas superfícies (efeito Kelvin). 

 Observa-se que os tamanhos dos diâmetros das AgNP sintetizadas a 90 °C mas cujas 

adições de hidróxido de amônio ocorreram em tempos diferentes (6 ou 9 minutos) são os 

mesmos para as três porcentagens de acumulação. Conclui-se que as sínteses podem ser 

levadas adiante com a adição de hidróxido de amônio aos 6 minutos ou 9 minutos. 

 Foi possível verificar que houve um aumento no diâmetro hidrodinâmico medido 

quando as AgNP passaram por etapas de secagem a 70 °C e dispersão em água por ultrassom 

de ponta, com sonicação por 2  minutos com amplitude de 40%. Isso demonstra a ocorrência 

de agregação das AgNP, no entanto não se observa a formação de aglomerados maiores que 

100 nm. 

 Observa-se também que o tamanho das partículas da síntese a 97 °C foi menor que o 

das sínteses a 90 °C, o que se deve ao fato de que grande parte da prata reduzida (Ag0) 

precipitou no fundo do béquer durante a síntese levando a uma diminuição da quantidade de 

prata reduzida disponível na suspensão coloidal e consequente diminuição do tamanho das 

AgNP para esta síntese. Para esta condição, aos 20 minutos de síntese toda a prata já havia 

sido reduzida e, portanto, não havia mais íons de prata metálica para continuar o crescimento 

das AgNP, durante a síntese a 97 °C. 

 No Apêndice 1, na Figura A1.1 é possível observar o número acumulado dos 

tamanhos de partículas em suspensão coloidal de AgNP para todas as sínteses estudadas. É 

possível concluir pelas curvas na Figura A1.1 que ocorreu uma estreita distribuição de 

tamanhos de partículas para todas as sínteses estudadas. 
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4.1.3. Medidas do Potencial Zeta da Superfície das AgNP 

 A Tabela 4.4 apresenta os valores do potencial zeta da superfície das AgNP e da 

mobilidade eletroforética das nanopartículas para as diferentes condições de síntese e também 

para a amostra seca a 70 °C e diluída em água por ultrassom de ponta.  

 

 Tabela 4.4 – Potencial zeta da superfície das AgNP e mobilidade em água das AgNP. 

Síntese Potencial Zeta (mV) Mobilidade (cm²/Vs) 

90 °C / 6 minutos -47 -3,6 x 10-4 

90 °C / 9 minutos -40 -3,1 x 10-4 

90 °C / 9 minutos* -39 -3,0 x 10-4 

97 °C / 3 minutos -34 -2,6 x 10-4 

* Esta amostra foi seca e dispersa em água por ultrassom de ponta 

 

 Observa-se uma diminuição do valor do potencial da superfície das AgNP sintetizadas 

a 90 °C e com adição de hidróxido de amônio aos 6 minutos. Isto é um indicativo de maior 

presença de íons citrato em suspensão devido a menor reação de prata iônica a prata reduzida, 

o que leva a maior adsorção de citrato na superfície das AgNP dessa síntese. Observa-se 

também que não houve alteração significativa da carga da superfície das AgNP quando estas 

foram secas e posteriormente dispersas em água deionizada por ultrassom de ponta. É crucial 

que a purificação da suspensão de AgNP remova as impurezas sem que ocorra alteração das 

características das nanopartículas. As impurezas presentes na suspensão não se resumem a 

íons de Ag+, mas também resíduos de agentes estabilizadores e redutores utilizados durante a 

síntese. Como se observa nas Tabelas 4.3 e 4.4 similaridades nos parâmetros característicos 

medidos, antes e após a purificação, sugerem que o processo de purificação por centrifugação 

não impacta em mudança nas características das AgNP [30]. Com relação às AgNP 

sintetizadas a 97 °C, observa-se um potencial zeta maior que o das demais partículas e, 

portanto, um indicativo de que estas AgNP são menos estáveis. Quanto mais afastado do 

ponto isoelétrico o potencial zeta de uma nanopartícula estiver, maiores são as repulsões entre 

as mesmas, garantindo maior estabilidade da suspensão coloidal. 

 Ainda, quanto maior o módulo do valor da carga da superfície de uma partícula, maior 

é e sua mobilidade, devido a maior resposta à aplicação de campo elétrico a que a suspensão 

está sujeita durante as medidas. 
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 Segundo Badawy et al., [30] o potencial zeta, que é uma medida da carga na superfície 

das AgNP, apresenta uma correlação direta com a toxicidade das AgNP. Em seu trabalho, as 

AgNP com citrato como agente estabilizante foram as menos tóxicas, enquanto as 

nanopartículas de polietilenimina ramificada (BPEI-AgNP), com superfícies carregadas 

positivamente, foram as mais tóxicas. Em seu trabalho, o potencial zeta das AgNP com citrato 

como agente estabilizador foi de - 38 mV. Bactérias gram-positivas, que retém o corante 

cristal-violeta utilizado na técnica de Gram de diferenciação entre bactérias gram-negativas e 

gram-positivas, apresentam em sua membrana celular grupos carboxila, fosfato e amina, que 

garantem carga negativa a estes organismos. A maioria das bactérias gram-positivas possuem 

paredes celulares, com espessura de aproximadamente 20 nm a 80 nm, compostas 

majoritariamente por peptidoglicanos. Na parede celular outros polímeros, como ácidos 

teicóicos, polissacarídeos e peptidoglicolipídios, estão covalentemente ligados ao 

peptidoglicano [35]. Portanto, há um alto grau de repulsão entre as AgNP com íons citrato em 

sua superfície e bactérias gram-positivas, o que forma uma barreira eletrostática que limita as 

interações entre a célula e a partícula, levando a uma redução na toxicidade. 

 Yang et al. [31] em seu estudo sobre a toxicidade de AgNP com diferentes agentes 

estabilizantes encontraram o valor de potencial zeta de -30 mV para suas partículas com 

diâmetro hidrodinâmico de 7 nm e agente estabilizador citrato. Meyer et al. [52] em seu 

estudo sobre a toxicidade das AgNP encontraram um valor de potencial zeta de -33,0 mV para 

nanopartículas de tamanho 7 nm. 

 Delay et al. [53] em seu estudo sobre a síntese de AgNP em diferentes meios aquosos 

por redução por borohidreto de sódio encontraram valores de mobilidade eletroforética de -3,0 

x 10-8 ± 0,1.10-8 m²/(Vs) e um potencial zeta de -39 ± 1 mV. Tais AgNP apresentaram 

tamanho hidrodinâmico de diâmetro de 3,8 ± 1,1 nm. Segundo os autores, este 

comportamento pode ser explicado pela adsorção de íons BH4
- sobre a superfície das AgNP.  

 Os valores de potencial zeta das AgNP encontrados nos trabalhos de Yang et al., 

Meyer et al. e Delay et al. são semelhantes aos obtidos, ilustrados na Tabela 4.4. 

A condição ideal de síntese é a que ocorre a 90 °C com adição de hidróxido de amônio 

aos 9 minutos, pois esta foi a que apresentou valor mais positivo de potencial zeta. Além 

disso, não houve diferença no diâmetro, decorridos 20 minutos de reação, estimado pela 

largura a meia altura do pico característico da banda plasmons de superfície e também 

medidos por difusão dinâmica de luz para as AgNP obtidas por essas duas sínteses. A síntese 

a 97 °C, com adição de hidróxido de amônio aos 3 minutos de reação apresentou 
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comportamento instável devido à rapidez na conversão de nitrato de prata a AgNP e, portanto, 

foi descartada como possibilidade de rota para produção das AgNP. 

 

4.1.4. Análise de difração de Raios-X dos pós secos de AgNP 

 A Figura 4.14 apresenta o espectro de difração de raios-X do pó de AgNP sintetizada a 

90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 6 minutos de reação. 
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 Figura 4.14 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) dos pós de 

AgNP sintetizadas a 90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 6 minutos de reação. 

  

 Observa-se a formação dos picos característicos da prata metálica nos ângulos de 

2θ de 38,15° para o plano (111), 44,30° para o plano (200), 64,45° para o plano (220), 77,40° 

para o plano (311) e 81,55° para o plano (222). Estes valores estão próximos aos observados 

por Zhou et al. [49] em seu trabalho: ângulos de 2θ de 38,17° para o plano (111), 44,54° para 

o plano (200), 64,42° para o plano (220), 77,42° para o plano (311) e 81,32° para o plano 

(222). Segundo o mesmo autor, a estrutura cristalina das AgNP é cúbica de face centrada 

(CFC) e os autores utilizaram a ficha cristalográfica de número 87-0717 do JCPDS. 

 Observou-se ainda os picos correspondentes ao citrato de sódio e nitrato de prata, em 
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menor intensidade, presentes. Tal fato está relacionado com uma pequena quantidade de 

materiais iniciais não reagidos. 

 A Figura 4.15 apresenta o espectro de difração de raios-X do pó de AgNP sintetizada a 

90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação. 
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 Figura 4.15 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) dos pós de 

AgNP sintetizadas a 90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação. 

  

 Observa-se na Figura 4.15 a formação dos picos característicos da prata metálica nos 

ângulos de 2θ de 38,10° para o plano (111), 44,30° para o plano (200), 64,40° para o plano 

(220), 77,35° para o plano (311) e 81,55° para o plano (222). 

 Os difratogramas das Figuras A2.1 e A2.2 no Apêndice 2 são dos sais de nitrato de 

prata e de citrato de sódio, respectivamente, utilizados nas sínteses das AgNP. Esses dados 

obtidos foram utilizados para realizar a identificação dos picos referentes aos sais 

remanescentes na suspensão coloidal de AgNP, como é possível observar nas Figuras 4.14 a 

4.17. 

 A Figura 4.16 apresenta o espectro de difração de raios-X do pó de AgNP sintetizada a 

97 °C com adições de hidróxido de amônio aos 3 minutos de reação. 
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 Figura 4.16 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) dos pós de 

AgNP sintetizadas a 97 °C com adições de hidróxido de amônio aos 3 minutos de reação. 

 

 Observa-se na Figura 4.16 a formação dos picos característicos da prata metálica nos 

ângulos de 2θ de 38,10° para o plano (111), 44,30° para o plano (200), 64,45° para o plano 

(220), 77,35° para o plano (311) e 81,50° para o plano (222).  

 É possível observar pelos difratogramas a maior intensidade de ângulos com 

orientação cristalográfica (111). Segundo Morones et al. [27] partículas metálicas com faixa 

de tamanho nanométrico exibem propriedades físicas que são diferentes das exibidas pelos 

íons metálicos e pelo material em escala micrométrica. Isto leva as nanopartículas metálicas a 

exibirem propriedades extraordinárias tais como atividade catalítica ampliada devido a 

morfologias com facetas altamente ativas. Segundo o mesmo autor, diferentes trabalhos 

investigando a reatividade da prata nanométrica demonstraram que a reatividade é favorecida 

por faces com uma alta densidade de átomos como a do plano (111). A densidade de átomos 

para o plano (111) da prata metálica é a mais alta, devido a sua estrutura cristalina ser cúbica 

de face centrada (CFC) [49]. Este resultado foi observado em todas as condições analisadas e 

é interessante para a pesquisa, pois leva a um aumento na capacidade bactericida das AgNP 
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sintetizadas. 

 A Figura 4.17 apresenta o espectro de difração de raios-X do pó de AgNP sintetizada a 

90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e retirada de impurezas 

por centrifugação a 4500 rpm.  
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 Figura 4.17 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) dos pós de 

AgNP sintetizadas a 90 °C com adições de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e 

retirada de impurezas por centrifugação a 4500 rpm.  

 

 Observa-se a formação dos picos característicos da prata metálica nos ângulos de 

2θ de 37,95° para o plano (111), 44,45° para o plano (200), 64,20° para o plano (220), 77,25° 

para o plano (311) e 81,40° para o plano (222). 

 É possível observar ainda maior presença relativa de citrato de sódio em relação à 

prata metálica, comparado aos gráficos das Figuras 4.14 a 4.16 dos espectros de difração de 

raios-X das amostras não purificadas. Pode-se concluir que o tratamento para retirada de 

impurezas com lavagem por centrifugação a 4500 rpm levou a uma diminuição na quantidade 

das AgNP em suspensão. A lavagem por centrifugação a uma rotação menor, por volta de 

2000 rpm, iria diminuir este efeito negativo e permitir a retirada de impurezas da suspensão 

coloidal. 



 

57 
 

4.1.5. Análise morfológica dos pós secos de AgNP 

A Figura 4.18 apresenta as imagens de MEV, com diferentes ampliações, e EDS de uma 

amostra de AgNP sintetizada a 90 °C e com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos 

decorridos da reação. É possível observar a presença de aglomerados de AgNP incrustrados 

nos sais remanescentes da reação de formação das AgNP. A análise de EDS revela a presença 

de prata metálica além de outros componentes como oxigênio e sódio, presentes nas 

moléculas de citrato de sódio e que permaneceram remanescentes na suspensão coloidal, ouro 

utilizado na metalização da amostra e uma grande quantidade de carbono presente nas 

moléculas de citrato de sódio, mas também na fita de carbono utilizada nas análises.   

    

 

Figura 4.18 –Micrografia obtida por MEV dos pós de AgNP sintetizadas a 90 °C com 

adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação (a) ampliação de 40000x, (b) 

ampliação de 80000x e (c) Análise de EDS. 
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A Figura 4.19 apresenta as imagens de MEV, com diferentes ampliações, da amostra de 

AgNP sintetizada a 90 °C e com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos decorridos da 

reação e posterior lavagem, por centrifugação a 4500 rpm, para retirada de impurezas. 

Observa-se grande presença de cristais, provavelmente de citrato de sódio remanescente na 

suspensão coloidal. É interessante frisar que a reação de produção das AgNP foi feita com 

excesso estequiométrico de citrato de sódio, levando a crer que praticamente todo o nitrato de 

prata foi consumido na produção de prata metálica. Esta hipótese é confirmada pelas curvas 

de WAXD, em que se observa majoritariamente a presença de picos referentes ao citrato de 

sódio, além dos referentes à prata metálica. 

     

Figura 4.19 – Micrografias obtidas por de MEV dos pós de AgNP sintetizadas a 90 °C 

com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e retirada de impurezas por 

centrifugação a 4500 rpm com diferentes ampliações: (a) 20000x e (b) 60000x. 

 

Pode-se concluir que o tratamento para retirada de impurezas levou a uma diminuição na 

quantidade das AgNP em suspensão. Isso explica a maior presença de cristais de sais de 

citrato de sódio na Figura 4.19 (a) e também o gráfico de WAXD da Figura 4.17, em que a 

proporção de citrato de sódio com relação à prata metálica aumentou muito em comparação 

com as amostras não purificadas, como ilustram os espectros de WAXD das Figuras 4.14 a 

4.16. A lavagem por centrifugação a uma rotação menor, por volta de 2000 rpm, iria diminuir 

este efeito negativo e permitir a retirada de impurezas da suspensão coloidal. 

A Figura 4.20 apresenta imagens de MEV, com diferentes ampliações, de uma amostra de 

AgNP sintetizada a 90 °C e com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos decorridos da 
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reação, posterior lavagem por centrifugação a 4500 rpm para retirada de impurezas e lavagem 

a 14.000 rpm para retirada dos sais remanescentes na suspensão coloidal. 

   

Figura 4.20 – Micrografias obtidas por MEV dos pós de AgNP sintetizadas a 90 °C 

com adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos de reação e retirada de impurezas por 

centrifugação a 4500 rpm e lavagem por centrifugação a 14.000 rpm para retirada de sais 

remanescentes na suspensão coloidal: (a) ampliação de 10000x e (b) ampliação de 15000x. 

 

É possível observar pelas micrografias da Figura 4.20 a presença de AgNP 

aglomeradas sem, no entanto, observar a presença de cristais de sais de citrato de sódio. Isto é 

um indicativo da eficiência da segunda lavagem por centrifugação a 14.000 rpm, com retirada 

do sobrenadante. 

Segundo Sadeghi et al. [50, 51], a técnica de MEV é utilizada para caracterização 

morfológica na escala nanométrica para micrométrica. Em seus estudos sobre estabilidade e 

síntese de AgNP, foi determinado que a presença de grandes partículas se deve a aglomeração 

das AgNP de menor tamanho. Nesses trabalhos, as medidas de MEV foram feitas com 

ampliação de aproximadamente 40000 vezes. 

Zhou et al. [49] apresentaram imagens de MEV, com ampliação de 5000 vezes, 

semelhantes às obtidas nesse estudo. Esse autor também sugeriu que a aglomeração das 

AgNP, formando partículas maiores, é um fenômeno de fácil ocorrência. 
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4.2. Caracterização dos Filmes de Nanocompósitos de PHBV / AgNP 

4.2.1. Avaliação da Caracterização Térmica 

 A Figura 4.21 apresenta as curvas de DSC do primeiro aquecimento, do resfriamento e 

do segundo aquecimento dos nanocompósitos de PHBV / AgNP com diferentes teores de 

nanopartículas de prata, bem como do PHBV puro. 

40 60 80 100 120 140 160 180 200
 

 

E
N

D
O

Temperatura (°C)

 PHBV
 PHBV / AgNP 0,1% m/m 
 PHBV / AgNP 0,5% m/m
 PHBV / AgNP 1,0% m/m
 PHBV / AgNP 1,5% m/m
 PHBV / AgNP 2,0% m/m

(a)

 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

 

 

 

 

 PHBV
 PHBV / AgNP 0,1% m/m 
 PHBV / AgNP 0,5% m/m
 PHBV / AgNP 1,0% m/m
 PHBV / AgNP 1,5% m/m
 PHBV / AgNP 2,0% m/m

Temperatura (°C)

E
N

D
O

(b)

 



 

61 
 

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

 

 

 

 

 PHBV
 PHBV / AgNP 0,1% m/m 
 PHBV / AgNP 0,5% m/m
 PHBV / AgNP 1,0% m/m
 PHBV / AgNP 1,5% m/m
 PHBV / AgNP 2,0% m/m

Temperatura (°C)

E
N

D
O

(c)

 

 Figura 4.21 - Curvas de DSC do primeiro aquecimento (a), do resfriamento (b) e do 

segundo aquecimento (c) dos nanocompósitos de PHBV / AgNP com diferentes composições 

mássicas e do PHBV puro.  

 

 O grau de cristalinidade da matriz polimérica nos nanocompósitos foi calculado de 

acordo com a Equação 4.1, sendo ∆Hc o valor da entalpia de cristalização a frio obtida na 

curva de DSC, ∆Hm o valor da entalpia de fusão cristalina obtida na curva de DSC, ∆Hmref o 

valor da entalpia de fusão do PHBV 100% cristalino (igual a 146 J.g-1), WPHBV a fração 

mássica de PHBV no nanocompósito e χc o grau de cristalinidade da matriz polimérica no 

nanocompósito [54]. 

 

Equação 4.1: 

 

 

 A Tabela 4.5 contém as propriedades térmicas obtidas por DSC a partir das curvas de 

segundo aquecimento dos nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias composições e 

também do PHBV puro, sendo Tg a temperatura de transição vítrea, Tc a temperatura de 

cristalização a frio, ∆Hc a entalpia de cristalização a frio, Tm a temperatura de fusão 
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cristalina, ∆Hm a entalpia de fusão cristalina e χc o grau de cristalinidade da matriz 

polimérica de PHBV. 

 

 Tabela 4.5 - Dados do DSC e grau de cristalinidade dos nanocompósitos de PHBV / 

AgNP, com diferentes composições e do PHBV puro. 

Formulação Tg 

(°C) 

Tc 

(°C) 
∆Hc  (J.g-1) 

Tm 

(°C) 
∆Hm  (J.g-1) 

χc 

(%) 

PHBV Puro 0 53 -39 167 80 28 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 0 52 -43 167 86 29 

PHBV / AgNP 0,5% m/m -1 55 -42 168 84 29 

PHBV / AgNP 1,0% m/m -1 55 -42 166 83 28 

PHBV / AgNP 1,5% m/m -2 53 -38 165 82 30 

PHBV / AgNP 2,0% m/m -1 56 -38 166 83 31 

 

 Nas curvas das Figura 4.21a, 4.21c, 4.22a e 4.22c os picos endotérmicos são referentes 

à entalpia de fusão da matriz polimérica e os picos exotérmicos são referentes à entalpia de 

cristalização a frio da matriz. 

 Nas Figuras 4.21a e 4.22a foi possível observar a formação de dois picos endotérmicos 

relacionados à fusão cristalina do PHBV. É provável que o primeiro pico se refira à fusão das 

unidades de HV e o segundo à fusão das unidades de HB [55]. 

 Foi possível observar que a adição de AgNP não ocasionou alteração da Tm e da Tg. 

Ocorreu um pequeno aumento no grau de cristalinidade devido a um possível efeito nucleante 

das AgNP adicionadas. Isto revela que a processabilidade do polímero não foi impactada 

negativamente com a adição das AgNP como ocorreria, por exemplo, se tivesse sido 

verificado aumento da Tm para valores mais próximos da temperatura de início de degradação 

do PHBV. 

 Valores semelhantes para a fusão das unidades de HB foram encontrados por Brunel 

[55], que encontrou um valor de Tm correspondente à fusão das unidades de HB de 

aproximadamente 169 °C em suas análises térmicas de PHBV com 8,6% de HV. 

 Observa-se também aumento da Tc a frio, de 53,3 °C a 56,0 °C, o que revela a 
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necessidade de maior energia para a formação dos cristalitos quando uma maior fração da 

matriz polimérica se organiza na fase cristalina. A cristalização durante o aquecimento ocorre 

devido ao ganho de mobilidade do material que não havia cristalizado durante o resfriamento, 

com esse aumento de mobilidade das cadeias de PHBV propiciando a sua organização e 

empacotamento [48].  

 A Figura 4.22 apresenta as curvas de DSC do primeiro aquecimento, do resfriamento e 

do segundo aquecimento dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP 

(2) 0,1% m/m, bem como do PHBV puro. Ao nanocompósito PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m 

foram adicionadas AgNP que passaram por tratamento de purificação adicional por 

centrifugação a 14.000 rpm e retirada do sobrenadante com os sais remanescentes da reação 

de síntese das AgNP. 

 A Tabela 4.6 contém as propriedades térmicas obtidas por DSC a partir das curvas de 

segundo aquecimento dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP (2) 

0,1% m/m e também do PHBV puro 

 É possível observar pela Tabela 4.6 e a Figura 4.22c que a adição de AgNP a 0,1% 

m/m aos dois nanocompósitos (PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m) não 

ocasionou nenhuma mudança significativa nos parâmetros térmicos medidos por DSC.  

 É possível observar que a amostra do nanocompósito de PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m 

passou por resfriamento a taxa mais lenta (10 °C/min) que as amostras dos demais 

nanocompósitos e de PHBV puro, sem que ocorresse cristalização da matriz polimérica 

durante o resfriamento.  
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 Figura 4.22 - Curvas de DSC do primeiro aquecimento (a), do resfriamento (b) e do 

segundo aquecimento (c) dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP 

(2) 0,1% m/m e do PHBV puro. 

 

 Tabela 4.6 - Dados do DSC e grau de cristalinidade dos nanocompósitos de PHBV / 

AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m, com diferentes composições e do PHBV 

puro. 

Formulação Tg 

(°C) 

Tc 

(°C) 

∆Hc  

(J.g-1) 
Tm (°C) 

∆Hm     

(J.g-1) 
χc (%) 

PHBV Puro 0 53 -39 167 80 28 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 0 52 -43 167 86 29 

PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m 0 51 -39 167 82 30 
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 A Figura 4.23 apresenta as curvas de termogravimetria (TGA) dos nanocompósitos de 

PHBV / AgNP de várias composições e do PHBV puro. 

 A Tabela 4.7 contém informações sobre os eventos térmicos observados durante o 

ensaio dos filmes de nanocompósitos de PHBV / AgNP com diferentes teores de AgNP. Esta 

tabela contém dados de temperatura de início de decomposição térmica irreversível (Td), 

temperatura de decomposição no pico máximo da derivada da massa em função da 

temperatura (Tdmax), temperatura de degradação térmica a 5% de degradação mássica (Td5), 

temperatura de degradação térmica a 50% de degradação mássica (Td50), o teor de material 

orgânico determinado como sendo a perda de massa entre 25 °C e 600 °C e o teor de resíduo 

estável a 600 °C. 

 É possível observar um padrão de perda de massa que ocorre em uma única etapa, e 

que corresponde ao fenômeno de degradação térmica do copolímero PHBV [55]. A adição de 

AgNP à matriz de PHBV ocasionou a diminuição da temperatura de degradação da matriz. 

Observa-se também que a adição de AgNP em teor abaixo de 0,5% m/m ocasiona uma 

pequena diminuição da Td (e também das outras temperaturas relacionadas à degradação 

térmica do nanocompósito), de 269,5 °C para o PHBV puro para 261,5 °C para o 

nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m. O gráfico da curva de degradação térmica dos 

nanocompósitos ilustra este fenômeno, com as curvas dos filmes de PHBV puro e 

nanocompósito de PHBV / AgNP 0,1% m/m praticamente sobrepostas uma a outra. Observa-

se pela Tabela 4.7 que a partir deste teor de AgNP, ocorre grande diminuição da Td, que pode 

chegar a até 34,2 °C para o nanocompósito de PHBV / AgNP 2,0% m/m.  

 As curvas das Figuras A3.1 a A3.7 no Apêndice 3 revelam que há grande diminuição 

da temperatura em que ocorre a velocidade máxima de degradação térmica da matriz 

polimérica com o aumento do teor de AgNP adicionada à matriz de PHBV, o que evidencia a 

ação catalítica das AgNP sobre a matriz polimérica de PHBV. As AgNP devem agir como 

iniciantes e facilitadores da degradação térmica da matriz polimérica devido à sua elevada 

condutividade térmica. 

 Brunel [55] encontrou um valor de Tdmax de 303 °C, para o PHBV puro com 8,6% mol 

de unidades de HV, acima do encontrado neste trabalho, de 287,4 °C.  

 A Figura 4.23b revela que não é possível identificar algum outro fenômeno de 

degradação térmica no início desta, apesar de algumas curvas apresentarem um pequeno 

desnível provavelmente relacionado a precisão do equipamento de TGA. Foi possível 

identificar a quantidade de resíduo estável a 600 °C apenas para os nanocompósitos com 
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maior concentração mássica de AgNP, provavelmente devido à precisão do equipamento de 

TGA. 

 A Figura 4.24 apresenta as curvas de TGA dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 

0,1% m/m e PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m, e também do PHBV puro. Ao nanocompósito 

PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m foram adicionadas AgNP que passaram por tratamento de 

purificação adicional por centrifugação a 14.000 rpm e retirada do sobrenadante com os sais 

remanescentes da reação de síntese das AgNP. 

 A Tabela 4.8 contém informações sobre os eventos térmicos observados durante o 

ensaio dos filmes de nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e de PHBV / AgNP (2) 

0,1% m/m bem como do PHBV puro. Esta tabela contém dados de Td, Tdmax, Td5, Td50, o 

teor de material orgânico determinado como sendo a perda de massa entre 25 °C e 600 °C e o 

teor de resíduo estável a 600 °C. 
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 Figura 4.23 - Curvas de TGA obtidas para os nanocompósitos de PHBV / AgNP em 

diversas composições mássicas e para o PHBV puro (a) e as mesmas curvas com ênfase no 

início de degradação térmica (b). 

 Tabela 4.7 – Eventos térmicos observados durante a termogravimetria dos filmes de 

nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias composições. 

Formulação 
Td 

(°C) 

Tdmax 

(°C) 

Td5 

(°C) 

Td50 

(°C) 

Material 

Orgânico 

(%) 

Resíduos 

(%) 

PHBV Puro 270 287 253 282 100 0 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 270 285 256 281 100 0 

PHBV / AgNP 0,5% m/m 262 277 250 273 100 0 

PHBV / AgNP 1,0% m/m 247 264 235 259 99 1 

PHBV / AgNP 1,5% m/m 238 255 226 251 99 1 

PHBV / AgNP 2,0% m/m 235 254 223 249 100 0 

 

 Foi possível observar o efeito da adição de AgNP a 0,1 % m/m, para o nanocompósito 

PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m, em comparação com as AgNP sem a última etapa de 

purificação adicionadas ao nanocompósito PHBV / AgNP 0,1% m/m. Isto é um indicativo de 



 

69 
 

maior pureza das AgNP após lavagem em centrífuga a 14.000 rpm. Houve uma diminuição de 

aproximadamente 5 °C na Td e também nas outras temperaturas medidas na curva 

termogravimétrica. 

 A Figura 4.24b revela que não é possível identificar algum outro fenômeno de 

degradação térmica no início desta, apesar de algumas curvas apresentarem um pequeno 

desnível provavelmente relacionado a precisão do equipamento de TGA. 
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 Figura 4.24 - Curvas de TGA obtidas para os nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% 

m/m e PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m e para o PHBV puro (a) e as mesmas curvas com ênfase 

no início de degradação térmica (b). 

 

 Tabela 4.8 – Eventos térmicos observados durante a termogravimetria dos filmes de 

nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m. 

Formulação 
Td 

(°C) 

Tdmax 

(°C) 

Td5 

(°C) 

Td50 

(°C) 

Material 
Orgânico 

(%) 

Resíduos 
(%) 

PHBV Puro 270 287 253 282 100 0 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 270 285 256 281 100 0 

PHBV / AgNP (2) 0,1% m/m 265 281 251 277 100 0 

 

4.2.2. Ensaio de Biodegradação dos Filmes dos Nanocompósitos de PHBV / AgNP 

 Com o objetivo de avaliar o efeito da adição das AgNP à matriz polimérica de PHBV, 

foram feitos ensaios de biodegradação em triplicata de amostras de filmes de PHBV puro e 

nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias composições. De acordo com Lemes [48], em 

testes realizados em meio mineral, o PHBV dos filmes produzidos é a única fonte de carbono 

disponível ao microorganismo. 

 A Figura 4.25 apresenta o gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do 
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tempo das amostras de filmes de PHBV puro e nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias 

composições estudadas. No gráfico estão as curvas de biodegradação ao longo do tempo das 

amostras submetidas a biodegradação por bactérias do solo e também as curvas de massa 

residual das amostras mantidas sob agitação em ensaio com apenas a solução mineral estéril, 

sem bactérias do solo (indicadas com a terminação “- Controle”). 
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 Figura 4.25 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de filmes de PHBV puro e nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias 

composições. As curvas indicadas com a terminação “– Controle” são das amostras ensaiadas 

em solução mineral sem a adição de bactérias do solo.  

  

 O gráfico contém apenas as curvas de biodegradação em solo (e também do 

experimento em solução mineral sem adição de bactérias do solo) do PHBV puro e dos 

nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e PHBV / AgNP 0,5% m/m. 

 É possível concluir pelas curvas do gráfico que a degradação do nanocompósito de 

PHBV / AgNP 0,1% m/m ocorreu a uma velocidade semelhante à do PHBV puro, porém 
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durante os 4 primeiros dias  do ensaio, a degradação do nanocompósito foi mais acentuada. 

Xiu et al. [34] em seu estudo sobre a atividade antibacteriana das AgNP observaram que a 

exposição de bactérias Escherichia coli a concentrações de Ag+ abaixo da concentração 

mínima letal, dos íons Ag+ sobre essas bactérias, ocasionaram melhoria nas defesas das 

bactérias, o que pode atrapalhar a função antibacteriana das AgNP. A presença de baixas 

doses do agente tóxico ativa mecanismos de reparo das células contra tais agentes e este 

fenômeno compensa a exposição aos íons Ag+. A concentração de AgNP nos filmes de 

nanocompósito de PHBV / AgNP 0,1% m/m é baixa e foi possível observar o efeito de desvio 

do comportamento antibacteriano das AgNP. Os resultados dos ensaios de biodegradação dos 

nancompósitos, com concentrações de AgNP maiores, não apresentaram tal comportamento. 

Isso provavelmente ocorreu, pois, uma alta concentração de Ag+ na suspensão contendo as 

bactérias do solo foi atingida logo no início dos ensaios. A curva do ensaio do nanocompósito 

de PHBV / AgNP 0,1% m/m revela que houve um patamar de equilíbrio, entre o quarto e o 

oitavo dia, que provavelmente reflete a mudança da resposta das bactérias à presença dos íons 

Ag+, ou seja, a partir do quarto dia de ensaio as AgNP passaram de estimulantes a inibidoras 

do crescimento bacteriano na suspensão. É possível observar também que a taxa inicial de 

degradação, mais elevada nos ensaios dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m, 

ocasionou um resultado de degradação biológica mais intensa do que o comportamento 

observado para as amostras de filmes de PHBV puro.  

 Observa-se pelo gráfico que os nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,5% m/m não 

sofreram degradação pelas bactérias do solo, o que é um indicativo da atividade antibacteriana 

das AgNP.  

 As curvas dos ensaios com solução mineral sem adição de suspensão contendo 

bactérias do solo se mostraram constantes, o que indica que a diminuição de massa pela 

agitação dos tubos Falcon, bem como pela liberação das AgNP na suspensão é pequena. Esse 

resultado indica que os nanocompósitos se mantiveram estáveis em meio líquido durante os 

18 dias do ensaio. Os gráficos das Figuras A4.1 a A4.6 do Apêndice 4  ilustram claramente o 

fenômeno descrito. 

 A Tabela 4.9 contém os valores de massa residual em porcentagem para o ensaio de 

biodegradação dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m, de PHBV / AgNP 0,5% 

m/m, de PHBV / AgNP 1,0% m/m, de PHBV / AgNP 1,5% m/m e de PHBV / AgNP 2,0% 

m/m bem como para o PHBV puro. Os dados contidos na Tabela 4.9 indicam que os 

nanocompósitos com concentrações de AgNP superiores a 0,5% m/m não sofreram 
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degradação por bactérias do solo. Os dados da Tabela 4.9 estão plotados nos gráficos das 

Figuras A4.1 a A4.6 do Apêndice 4. É possível concluir que as amostras do ensaio sem adição 

de bactérias do solo apresentaram pouca perda de massa. Os resultados em que houve 

aumento da massa dos nanocompósitos foram provavelmente consequência da 

impossibilidade de remover os sais da solução mineral que se depositaram sobre os filmes.  

 O nanocompósito de PHBV / AgNP 2,0% m/m sofreu maior perda de massa, por volta 

de 97%, provavelmente devido à grande concentração de AgNP em sua composição e 

liberação de grande quantidade de prata metálica/iônica na suspensão. Este resultado foi 

observado para a suspensão contendo bactérias do solo e também para a solução controle. 

 Tao et al. [56] em seu estudo sobre degradabilidade e propriedades térmicas de 

blendas de PHBV / PPC (polipropileno com enchimento de carbonato de cálcio), utilizando o 

polímero PHBV com 5% em mol de unidades de HV e massa molar ponderal média (Mw) 

igual a 1,0 x 105, encontrou resultados similares aos apresentados neste trabalho, e as 

amostras de PHBV puro degradaram completamente em aproximadamente 12 dias. [40] 

 Wang et al. [40] em seu trabalho sobre características e propriedades de 

biodegradação de nanocompósitos de PHBV / OMMT , utilizando o polímero PHBV com 3% 

em mol de unidades de HV e massa molar ponderal média (Mw) igual a 4,5 x 105, relataram 

que a degradação do PHBV puro ocorreu em 350 horas (14,6 dias). 
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 Tabela 4.9 - Massa residual das amostras de PHBV e dos nanocompósitos de várias 

composições. 

 Massa Residual (%) 

Amostras 4 dias 8 dias 13 dias 18 dias 

PHBV 91,7 ± 4,1 62,3 ± 6,5 42,7 ± 6,3 29,3 ±14,4 

PHBV - Controle 99,7 ± 0,3 98,6 ± 0,6 99,8 ± 1,0 98,9 ± 0,3 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 71,2 ± 4,4 70,4 ± 7,8 29,5 ± 14,7 14,5 ± 1,5 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 

- Controle 
99,3 ± 0,5 97,8 ± 0,9 99,6 ± 0,4 99,1 ± 0,6 

PHBV / AgNP 0,5% m/m 99,1 ± 0,7 99,8 ± 0,2 99,8 ± 0,2 99,0 ± 0,7 

PHBV / AgNP 0,5% m/m 

- Controle 
99,4 ± 0,5 99,4 ± 0,4 99,4 ± 0,4 97,6 ± 0,7 

PHBV / AgNP 1,0% m/m 99,7 ± 1,1 98,8 ± 0,5 95,6 ± 5,7 100,5 ± 0,1 

PHBV / AgNP 1,0% m/m 

- Controle 
98,9 ± 0,8 99,4 ± 0,5 100,3 ± 0,2 98,3 ± 0,7 

PHBV / AgNP 1,5% m/m 99,0 ± 0,1 99,3 ± 0,6 99,2 ± 0,8 98,7 ± 1,1 

PHBV / AgNP 1,5% m/m 

- Controle 
99,1 ± 0,7 98,0 ± 1,0 99,7 ± 0,8 97,9 ± 1,0 

PHBV / AgNP 2,0% m/m 96,9 ± 0,6 97,8 ± 0,9 97,9 ± 0,3 96,1 ± 0,6 

PHBV / AgNP 2,0% m/m 

- Controle 
97,2 ± 1,5 96,6 ± 1,9 95,4 ± 1,3 99,3 ± 2,1 

 

 A Equação 4.2 permite calcular com maior precisão o impacto da degradação 

bacteriana sobre os nanocompósitos desenvolvidos. Nesta equação é descontada a parcela de 

degradação física sobre a matriz polimérica causada pela agitação mecânica além da perda de 

massa provocada pela liberação de prata metálica/iônica durante o ensaio. A massa residual 

corrigida M’, em porcentagem, foi calculada para todas as composições de nanocompósitos ao 

longo do ensaio. Na Equação 4.2, M0 é a perda de massa percentual média das amostras 

submetidas a ensaio sem suspensão contendo bactérias, o que corresponde à condição 

controle; M é a perda de massa percentual média das amostras submetidas a ensaio com 

suspensão contendo bactérias [48]. 
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Equação 4.2:   

 

 A Tabela 4.10 contém os valores de massa residual corrigida em porcentagem com os 

desvios padrão das medidas, calculados a partir da Equação 4.2, para o ensaio de 

biodegradação dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m, de PHBV / AgNP 0,5% 

m/m, de PHBV / AgNP 1,0% m/m, de PHBV / AgNP 1,5% m/m e de PHBV / AgNP 2,0% 

m/m bem como para o PHBV puro. 

 

 Tabela 4.10 - Massa residual das amostras de PHBV e dos nanocompósitos de várias 

composições calculadas a partir da Equação 4.2. 

 Massa Residual (%) 

Amostras 4 dias 8 dias 13 dias 18 dias 

PHBV 91,9 ± 4,1 63,2 ± 6,6 42,8 ± 6,3 29,7 ± 14,6 

PHBV / AgNP 0,1% m/m 71,7 ± 4,5 72,0 ± 8,0 29,6 ± 14,7 14,6 ± 1,5 

PHBV / AgNP 0,5% m/m 99,7 ± 0,8 100,5 ± 0,4 100,5 ± 0,4 101,5 ± 1,1 

PHBV / AgNP 1,0% m/m 100,9 ± 1,4 99,5 ± 0,7 95,3 ± 5,7 102,2 ± 0,7 

PHBV / AgNP 1,5% m/m 99,9 ± 0,7 101,4 ± 1,2 99,5 ± 1,2 100,9 ± 1,5 

PHBV / AgNP 2,0% m/m 99,7 ± 1,6 101,3 ± 2,3 102,6 ± 1,5 96,8 ± 2,1 

  

 É possível observar pelos dados da Tabela 4.10 que os nanocompósitos com 

concentração de AgNP maior que 0,5% m/m apresentaram pequeno aumento na massa 

residual em porcentagem calculada pela Equação 4.2. Isto provavelmente se deve à adesão de 

bactérias à superfície dos filmes dos nanocompósitos e que estas não foram removidas 

adequadamente durante a lavagem. Nos casos em que a massa residual corrigida foi superior a 

100%, a amostra na solução mineral (amostra controle) sofreu, aparentemente, maior perda de 

massa que a amostra submetida ao ensaio de biodegradação. 

 A Figura 4.26 apresenta imagens de amostras selecionadas que foram submetidas ao 

ensaio de biodegradação em meio líquido com bactérias do solo e também das amostras 

ensaiadas em meio líquido com a adição de somente solução mineral. Observa-se que as 

amostras de filmes de PHBV puro e de nanocompósito de PHBV / AgNP 0,1% m/m sofreram 

intensa biodegradação. Para estas composições, observa-se que decorridos 8 dias de ensaio os 
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filmes estavam mais finos e apresentavam coloração esbranquiçada. Os nanocompósitos com 

concentrações mássicas de AgNP superiores a 0,5% não sofreram degradação biológica. 

  

 

 Figura 4.26 - Imagens de amostras selecionadas que foram submetidas ao ensaio de 

biodegradação em meio líquido com bactérias do solo: (a) PHBV puro, (c) PHBV / AgNP 

0,1% m/m, (e) PHBV / AgNP 0,5% m/m, (g) PHBV / AgNP 1,0% m/m, e também das 

amostras ensaiadas em meio líquido com a adição de apenas a solução mineral: (b) PHBV 

puro, (d) PHBV / AgNP 0,1% m/m, (f) PHBV / AgNP 0,5% m/m, (h) PHBV / AgNP 1,0% 

m/m. 

 

4.2.3. Análise Morfológica 

 A Figura 4.27 apresenta imagens de MEV, com ampliação de 500 vezes, de amostras 

de filmes de PHBV puro antes e depois do ensaio de biodegradação. A amostra que sofreu 

biodegradação foi mantida sob ensaio em meio líquido por 13 dias. A superfície do filme 

sofreu erosão pela ação das bactérias, o que alterou a forma e a espessura dos filmes, como se 

observa na Figura 4.26a. Os filmes de PHBV puro e de nanocompósito de PHBV / AgNP 

0,1% m/m submetidos a degradação por 18 dias não apresentavam integridade física 

suficiente para realização das análises por MEV. Os filmes que não sofreram biodegradação 

apresentam textura relacionada à evaporação do solvente durante a preparação dos filmes, 

como é possível observar nas figuras 4.27a, 4.28a e 4.29a [57]. É possível observar que se 

formaram poros na superfície do filme, devido à degradação enzimática pelas bactérias do 

solo em suspensão. 
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Figura 4.27 – Micrografias obtidas por MEV dos filmes de PHBV puro: (a) ampliação 

de 500x de amostra de PHBV puro antes do ensaio de biodegradação e (b) ampliação de 500x 

de amostra de PHBV puro depois de ensaio de biodegradação por 13 dias. 

 

Tao et al. [56] em seu estudo sobre degradabilidade e propriedades térmicas de 

blendas de PHBV / PPC apresentaram imagens de MEV após 9 dias de biodegradação em 

suspensão com bactérias do solo semelhantes às deste trabalho. O aparecimento de poros e 

rachaduras foi relacionada à degradação enzimática pelas bactérias em suspensão. A hidrólise 

enzimática de poliésteres biodegradáveis como o PCL, PHB e PLA prossegue principalmente 

por um mecanismo de erosão da superfície. A alta densidade de poros na superfície dos filmes 

acelerou a hidrólise enzimática no interior dos filmes.  

Os mesmos autores estudaram a alteração da massa molar numérica média (Mn) dos 

componentes das blendas de PHBV / PPC quando sujeitas a degradação em suspensão aquosa 

contendo bactérias do solo e em solução de PBS (tampão de fosfato-salino), 0,1 mol/L in 

vitro. Seus resultados indicaram que o PHBV não sofreu degradação por hidrólise química e 

quebra por hidrólise aleatória das cadeias poliméricas. Ocorreu apenas a dissolução de 

pequenos fragmentos de moléculas de PHBV em PBS, mas as cadeias principais não foram 

quebradas, o que foi confirmado pela pequena variação da Mn do PHBV (de 38.800 a 38.300 

g/mol). Por outro lado, o PHBV foi facilmente biodegradado na suspensão contendo bactérias 

e a Mn variou de 38.800 a 24.000 g/mol após apenas 4 dias. A degradação enzimática envolve 

hidrólise das ligações éster e cisão química das cadeias poliméricas em fragmentos menores 

(oligômeros). Estes fragmentos de baixo peso molecular são solúveis em água e por este 

motivo a superfície dos filmes começa a se fragmentar. 

A Figura 4.28 apresenta imagens de MEV, com ampliação de 500 vezes, de amostras 
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de filmes de nanocompósito de PHBV / AgNP 0,1% m/m antes e depois do ensaio de 

biodegradação. A amostra que sofreu biodegradação foi mantida sob ensaio em meio líquido 

por 13 dias. Também se observou neste nanocompósito a formação de poros na superfície do 

filme. 

 

  

Figura 4.28 – Micrografias obtidas por MEV dos filmes de PHBV / AgNP 0,1% m/m: 

(a) ampliação de 500x de amostra do nanocompósito antes do ensaio de biodegradação e (b) 

ampliação de 500x de amostra do nanocompósito depois de ensaio de biodegradação por 13 

dias. 

 

 A Figura 4.29 apresenta imagens de MEV, com ampliação de 500 vezes, de amostras 

de filmes de nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m antes e depois do ensaio de 

biodegradação. Neste nanocompósito, ocorreu a formação de alguns poros na superfície do 

filme, provavelmente relacionados à biodegradação por bactérias no início do ensaio, quando 

a concentração de íons Ag+ era baixa, bem como às cavidades formadas na matriz polimérica 

devido à liberação de AgNP na suspensão contendo bactérias. Pode-se concluir que a 

biodegradação deste nanocompósito foi muito baixa, o que comprova a propriedade 

antibacteriana das AgNP adicionadas à matriz de PHBV. 
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Figura 4.29 – Micrografias obtidas por MEV dos filmes de nanocompósito de PHBV / 

AgNP 0,5% m/m: (a) ampliação de 500x de amostra do nanocompósito antes do ensaio de 

biodegradação e (b) ampliação de 500x de amostra do nanocompósito depois de ensaio de 

biodegradação por 13 dias. 
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5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foram estudadas diferentes condições de síntese de AgNP pelo método 

de Turkevich, com adição de hidróxido de amônio para controle do tamanho das AgNP. 

Concluiu-se que a adição de hidróxido de amônio aos 6 ou aos 9 minutos de tempo de reação 

para a síntese a 90 °C não impactou em diferença no tamanho das partículas. As medidas de 

tamanho hidrodinâmico por espalhamento dinâmico de luz (DLS) e pelo cálculo de largura a 

meia altura do pico de máxima absorção de luz UV-visível indicaram tamanhos semelhantes 

de AgNP para as duas sínteses em questão, apesar de os valores de tamanho obtidos terem 

sido diferentes para cada uma das técnicas. Conclui-se também que a síntese a 97 °C levou à 

produção de AgNP instáveis na suspensão coloidal, e a produção de AgNP a esta temperatura 

é inadequada. 

As análises de potencial zeta da superfície das AgNP e mobilidade eletroforética das 

mesmas indicaram um potencial mais negativo para as AgNP sintetizadas a 90 °C com adição 

de hidróxido de amônio aos 6 minutos, em relação à síntese a 90 °C com adição de hidróxido 

de amônio aos 9 minutos. Isto provavelmente é um indicativo de maior presença de íons 

citrato adsorvidos à superfície destas AgNP e portanto menor conversão de íons Ag+ a prata 

metálica, o que foi considerado indesejável. A síntese escolhida para produção de AgNP foi a 

com temperatura de reação de 90 °C e adição de hidróxido de amônio aos 9 minutos 

decorridos de reação.  

Os difratogramas de WAXD revelaram a presença de prata metálica nos pós secos de 

suspensão de AgNP coloidal e uma alta presença relativa do plano cristalográfico (111). 

Concluiu-se que a purificação por centrifugação a 4500 rpm ocasionou um perda considerável 

de AgNP e que a lavagem deveria ter sido feita a uma menor rotação, por exemplo a 2000 

rpm. 

As imagens de MEV e as curvas de EDS dos pós secos de AgNP revelaram a presença 

de aglomerados de AgNP e grande presença de cristais de sal de citrato de sódio. Concluiu-se 

também que a purificação por centrifugação a 14.000 rpm e retirada do sobrenadante com os 

sais remanescentes da reação levou à obtenção de pós de AgNP mais puros. Imagens de MEV 

para esta última condição mostraram ausência de sais de citrato de sódio. 

A análise térmica dos nanocompósitos de PHBV / AgNP revelou que a adição das 

AgNP ocasionou um pequeno aumento no grau de cristalinidade sem que ocorressem 

alterações na Tm e na Tg da matriz polimérica. As medidas de TGA mostraram que a adição 
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das AgNP leva a uma diminuição da temperatura de início de degradação térmica. Foi 

possível observar pelas curvas de TGA que o nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m 

não sofreu grande diminuição dessa temperatura. 

Os ensaios de biodegradação em suspensão contendo bactérias do solo revelaram que 

o nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m apresentou comportamento antimicrobiano, 

diferentemente do nanocompósito de PHBV / AgNP 0,1% m/m e do PHBV puro. Os 

nanocompósitos com maior teor de AgNP também apresentaram comportamento 

antimicrobiano. Foi observado também que os nanocompósitos com frações mássicas 

inferiores a 1,5 % m/m não sofrem perda de massa em solução salina estéril, mesmo sob 

agitação e sob temperatura acima da temperatura ambiente. Isso é um indicativo da 

estabilidade dos nanocompósitos em meio líquido. No entanto, foi possível observar uma 

pequena perda de massa do nanocompósito de PHBV / AgNP 2,0% m/m, associada 

provavelmente à grande quantidade de AgNP adicionada e sua dissolução na suspensão 

aquosa ao longo do tempo. 

As imagens de MEV dos nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m e de PHBV / 

AgNP 0,5% m/m, bem como do PHBV puro, mostraram que a biodegradação da matriz 

polimérica ocorre através da formação de poros superficiais por onde se inicia e se propaga a 

degradação enzimática. Foi possível visualizar inclusive a formação de tais poros no 

nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m, um indicativo da ação da degradação por 

bactérias no ínicio do ensaio. Isso ocorreu pois no início do ensaio a concentração de íons Ag+ 

na suspensão era muito baixa, o que permitiu o crescimento das bactérias que degradam o 

PHBV.  

O nanocompósito de PHBV / AgNP 0,5% m/m foi o que apresentou melhor 

comportamento térmico e boa resposta à biodegradação, como comprovado pelas medidas de 

DSC e TGA, ensaio de biodegradação e micrografias de MEV. 

Foi comprovado que os nanocompósitos com frações mássicas de AgNP superiores a 

0,5% m/m apresentaram atividade antibacteriana, o que comprova as potencialidades do uso 

deste material nas áreas médica e de fabricação de embalagens. 
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6. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Avaliar a utilização de um surfactante catiônico, em concentração acima da 

concentração crítica de coagulação das AgNP, o que tornaria a carga superficial das AgNP 

positiva e avaliar a capacidade antibacteriana das AgNP.  

Realizar a síntese das AgNP utilizando um solvente orgânico com ponto de ebulição 

acima de 100 °C e no qual o PHBV fosse solúvel, como por exemplo o diclorobenzeno e 

estudar o efeito na produção dos nanocompósitos de PHBV / AgNP. 

Avaliar o comportamento dos nanocompósitos em suspensão contendo bactérias do 

solo por um tempo mais longo, com o ensaio com duração de meses e investigar mais a fundo 

o efeito das nanopartículas de prata no ensaio de biodegradação. 

Processar o nanocompósito através de técnica de mistura no estado fundido para, por 

exemplo, produzir chapas de nanocompósitos.  

Avaliar o comportamento mecânico dos nanocompósitos processados por mistura no 

estado fundido bem como o comportamento quanto à permeação por gases, como o oxigênio e 

a água, dos filmes de nanocompósitos. 
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Apêndice 1 – Número acumulado das distribuições de tamanhos de partícula 
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 Figura A1.1 – Número acumulado dos tamanhos de partículas em suspensão coloidal 

de AgNP para todas as sínteses estudadas. 
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Apêndice 2 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) 
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 Figura A2.1 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) do nitrato de 

prata utilizado na síntese das AgNP. 
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 Figura A2.2 – Padrões de difração de raios-X a altos ângulos (WAXD) do citrato de 

sódio utilizado na síntese das AgNP. 
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Apêndice 3 – Curvas de massa residual e derivada da massa residual das 

amostras analisadas por termogravimetria (TGA). 
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 Figura A3.1 – Curvas de termogravimetria obtidas para o PHBV puro. 
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 Figura A3.2 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP 0,1% m/m. 
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 Figura A3.3 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP (2) 0,1% m/m. 
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 Figura A3.4 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP 0,5% m/m. 
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 Figura A3.5 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP 1,0% m/m. 
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Figura A3.6 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP 1,5% m/m. 
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 Figura A3.7 – Curvas de termogravimetria obtidas para o nanocompósito de PHBV / 

AgNP 2,0% m/m. 
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Apêndice 4 – Curvas de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de filmes de PHBV puro e nanocompósitos de PHBV / AgNP de várias 

composições. 
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 Figura A4.1 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de filmes de PHBV puro. A curva do filme de PHBV puro indicada com a 

terminação “– Controle” é a das amostras ensaiadas em solução mineral sem a adição de 

bactérias do solo. 
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 Figura A4.2 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,1% m/m. A curva do nanocompósito 

indicada com a terminação “– Controle” é das amostras ensaiadas em solução mineral sem a 

adição de bactérias do solo. 
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 Figura A4.3 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de nanocompósitos de PHBV / AgNP 0,5% m/m. A curva do nanocompósito 

indicada com a terminação “– Controle” é das amostras ensaiadas em solução mineral sem a 

adição de bactérias do solo. 
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 Figura A4.4 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de nanocompósitos de PHBV / AgNP 1,0% m/m. A curva do nanocompósito 

indicada com a terminação “– Controle” é das amostras ensaiadas em solução mineral sem a 

adição de bactérias do solo. 

 

 



 

104 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2090

92

94

96

98

100

 PHBV / AgNP 1,5% m/m
 PHBV / AgNP 1,5% m/m - Controle

M
as

sa
 R

es
id

ua
l (

%
)

Tempo (dias)

 Figura A4.5 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de nanocompósitos de PHBV / AgNP 1,5% m/m. A curva do nanocompósito 

indicada com a terminação “– Controle” é das amostras ensaiadas em solução mineral sem a 

adição de bactérias do solo. 
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 Figura A4.6 - Gráfico de massa residual, em porcentagem, ao longo do tempo das 

amostras de nanocompósitos de PHBV / AgNP 2,0% m/m. A curva do nanocompósito 

indicada com a terminação “– Controle” é das amostras ensaiadas em solução mineral sem a 

adição de bactérias do solo. 


