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Resumo: Estudos têm demonstrado que alguns tipos de nanopartículas metálicas, em especial a de 
prata, detêm de atividade antimicrobiana. Com a crescente necessidade da produção de filmes 
biodegradáveis que possuam uma eficácia considerável no combate a alguns microorganismos 
como bactérias, fungos e vírus, tem-se utilizado em sua produção materiais biológicos como amido 
de milho impregnados com AgNPs sintetizados por via verde, uma via que faz uso de materiais 
biológicos, como extratos vegetais, em alternativa a reagentes químicos tóxicos.Nesta presente 
pesquisa foram realizados estudos sobre a dispersão de nanopartículas de prata (AgNPs) em 
blendas poliméricas produzidas com extrato de Euterpe Olerácea através de caracterizações por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de Uv visível (Uv-vis) com a 
finalidade de produção de curativos antimicrobianos que melhoram a eficiência de cicatrização. 
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Abstract: Recent researches have been shown different types of metal nanoparticles, especially 
silver, that have antimicrobial activity. With the growth need of the production of biodegradable 
films that have a considerable efficiency at the combat of some microorganisms like bacterium, 
virus and fungus, it has been used in its production biologic materials like starch impregnated with 
AgNPs synthesized in a green synthesis, this synthesis makes use of biological materials, like 
vegetal extract, in order of toxic chemical reagents. In this research, silver nanoparticles (AgNPs) 
dispersion was studied in polymer blends produced with Euterpe Oleracea extract through  
scanning electron microscopy (SEM) and characterization by Uv-visible spectroscopy (Uv-vis) with 
the aim of producing antimicrobial bandage that increases healing efficiency.  
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1. Introdução 
 

A partir da década de 1980, houve um forte desenvolvimento da biotecnologia e da nanotecnologia. 
A nanotecnologia é o estudo da matéria em escala atômica e molecular, no sistema métrico 
representa a medida de 10-9metros, ou seja, baseia-se nas propriedades especiais dos materiais 
quando estes se encontram em escalas nanométricas.Uma característica relacionada ao tamanho 
reduzido das nanopartículas é o aumento da superfície de contato destas, melhorando seu 
desempenho, por exemplo, no transporte de drogas. Em especial as nanopartículas metálicas têm 
alcançado atenção crescente principalmente em virtude de suas propriedades físico-químicas, que 
diferem consideravelmente de seus semelhantes em maiores escalas, principalmente no que tange as 
características mecânicas, biológicas, condutividade térmica, atividade catalítica e etc. Estudos 
recentes têm evidenciado que alguns tipos de nanopartículas metálicas, em especial a de prata, 
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dispõem de atividade antimicrobiana, possuindo uma grande eficácia no combate a diversos tipos de 
microrganismos, como vírus, bactérias (como Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 
Pseudomonasaeruginosa) e fungos que causam infecções de Ringworm e Candidaalbicans [1].  
Pela crescente necessidade de vias de síntese ecologicamente corretas, tem-se aumentando o 
interesse em estudos de síntese verde de nanopartículas, que consiste na utilização do método 
biológico, como alternativa a reagentes químicos tóxicos na síntese de nanocompostos. Um aspecto 
positivo dessas sínteses está relacionado ao uso de solventes de baixa ou nula toxicidade, levando a 
um baixo impacto ambiental. O método biológico consiste na utilização de extratos vegetais que 
contem moléculas capazes de reduzir íons metálicos de nanopartículas em apenas um estagio. No 
caso da prata ocorre à redução do íon (Ag⁺) para sua forma metálica (Ag°) de forma rápida e em 
condições normais de temperatura e pressão, essa redução é chamada de biorredução [2]. 
A poluição do meio ambiente devido ao descarte de filmes plásticos de polímeros sintéticos sem 
nenhum controle é um grande problema mundial. Para minimizar este problema, existe a 
possibilidade da utilização de biofilmes, e o amido de milho é um dos materiais que podem ser 
utilizados como matéria prima na produção desse biofilme, sendo biodegradável quando lançado no 
meio ambiente, tendo baixo custo de obtenção e produção a partir de fontes renováveis [4].  Para 
conferir um ganho de propriedades e otimizar propriedades mecânicas, físicas e químicas do filme é 
realizado a produção de blendas poliméricas, que é a mistura física de dois polímeros que interagem 
através de forças secundárias, como a de Van der Waals. Logo para a produção desse biofilme é 
feita a polimerização do glicerol, utilizando o amido, glicerol e o glicerol polimerizado para 
formação das blendas poliméricas [4]. A finalidade principal para utilização dos biofilmes 
sintetizados é na produção de curativos formulados com nanopartículas de prata, que diminuem o 
tempo de cicatrização e têm maior controle da presença de micro-organismos nas feridas. Estudos 
preliminares indicam eficiência dispersiva das nanopartículas, além de propriedades mecânicas 
otimizadas pela formação das blendas poliméricas. 
 

2. Resultados e discussões 
 
A obtenção do extrato de Euterpe Olerácea foi realizada por protocolo de extração adaptado do 
descrito por Kahrilas e colaboradores [5], aquecido no micro-ondas e filtrado em filtro qualitativo 
simples e posteriormente analisado por espectroscopia de Uv visível (Uv-vis). No resultado 
demonstrado no gráfico do extrato de Euterpe oleracea, figura 1, há uma região de absorção na 
faixa de 280 nm, que se deve a presença de antocianinas e flavonóides não antocianicos. Estas 
substâncias já estudadas na literatura possuem alto potencial antioxidante, desta forma atuam 
inibindo e/ou diminuindo a oxidação da prata permitindo que a mesma fique no seu estado 
fundamental. A este extrato foi desenvolvida uma rota de síntese a qual ele é o meio dispersivo. O 
agente plastificante glicerol é polimerizado com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas 
de filmes de amido e glicerol já desenvolvidos na literatura [6]. As nanopartículas de prata foram 
produzidas através de uma solução nitrato 0,1 M em meio dispersivo da blenda. Deste procedimento 
foi desenvolvida uma blenda polimérica com eficiência dispersiva para as nanopartículas de prata 
obtidas por rota verde, com o intuito de conferir atividade antimicrobiana ao filme. Desta forma 
foram obtidas blendas poliméricas homogêneas para aplicações diversas e com a habilidade de ser 
biodegradável [7]. As amostras foram caracterizadas pela microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), Espectrometria de UV-vis e EDS. Visando avaliar a dispersão das AgNps no filme com a 
caracterização no MEV, figura 2, foi possível a observação das AgNPs nos filmes impregnados e o 
EDS. 
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Figura 1. Gráfico de espectroscopia de Uv visível do extrato de 
 

 
Figura 2. Microscopia Eletrônica de Varredura dos filmes 

3. Conclusão 
 
A utilização desse material dispõe de diversas 
sua característica de biocompatibilidade com diferentes tecidos do corpo, não toxidade, risco 
reduzido de reações alérgicas adversas ao material, baixa probabilidade de efeitos colaterais em 
longo prazo, além de não ser necessária a remoção do material do tecido do paciente
experimentos realizados podemos observar que 
demonstrou-se eficiente pelo método de extração utilizado e posteriores extrações por outros 
métodos serão realizadas visando uma validação da eficiência do extrato de 
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spectroscopia de Uv visível do extrato de Euterpe Olerácea. 

Microscopia Eletrônica de Varredura dos filmes impregnados por AgNPs e EDS
 

A utilização desse material dispõe de diversas vantagens na área médica, como por exemplo, por 
sua característica de biocompatibilidade com diferentes tecidos do corpo, não toxidade, risco 
reduzido de reações alérgicas adversas ao material, baixa probabilidade de efeitos colaterais em 
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um meio dispersivo eficaz, ademais as blendas apresentaram aparência homogênea e estudos 
futuros possibilitarão avaliar sua eficiência mecânica. A impregnação com as AgNPs demonstrou 
uma dispersão eficiente através da microscopia eletrônica de varredura, conferindo assim uma 
possível atividade antimicrobiana ao filme a ser estudada nas próximas etapas da pesquisa, 
denotando assim uma resposta otimista para os próximos estudos e aplicações dos biofilmes para 
curativos com eficiência de cicatrização e inibição de crescimento de microrganismos. 
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