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Introdução 

Bactérias apresentam a capacidade de tornar-se 

resistente às moléculas antibióticas, não exibindo o 

mesmo comportamento quando tratadas com metais1,2. 

A prata apresenta mecanismos de interação com a 

membrana e o núcleo das células bacterianas, sendo 

capaz de causar danos irreparáveis à estrutura celular. 

Além disso, os processos redox desencadeados pela 

prata na interface da membrana favorecem a geração 

de espécies oxidativas reativas, danosas a estrutura da 

célula3,4,5. O avanço da nanotecnologia e a obtenção de 

metais suportados nos mais diversos suportes, 

impulsionou o desenvolvimento de materiais que 

apresentem eficácia na ação bactericida e baixa 

toxicidade aos seres humanos1,6.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi a síntese de 

uma resina polimérica como suporte para deposição de 

prata, sua caracterização e posterior avaliação da 

atividade biológica. A matriz polimérica foi obtida 

através de polimerização em suspensão utilizando os 

monômeros metacrilato de glicidila (GMA) e 

trimetacrilato de trimetilolpropano (TMPTMA), 

quimicamente modificada pela reação com dietilamina 

(DEA). A prata foi depositada na superfície do material 

utilizando-se etilenoglicol como agente redutor e 

solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3) em três 

diferentes concentrações. A caracterização do material 

se deu através de microscopia óptica (MO), 

espectroscopia na região do infravermelho médio 

(4000-400 cm-1) (FTIR) e fluorescência de raios-X 

(XRF). 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 são apresentadas as micrografias de 

microscopia óptica e os espectros de infravermelho das 

resinas obtidas.  

 

Figura 1. Micrografias de microscopia óptica e espectro 

de infravermelho das resinas.  

 

A análise das imagens permite observar que as 

modificações químicas promovidas à resina base não 

alteraram a morfologia esférica do material. Pode-se 

notar também uma alteração da coloração com o 

aumento da concentração de prata, onde a resina (A) 

possui a maior concentração e a (C), a menor.  

Os gráficos de Fluorescência de Raios-X (XRF), 

mostrados na Figura 2, confirmam a presença da prata 

para as resinas modificadas, corroborando com o 

aspecto apresentado na microscopia óptica. A resina 

GMA-TMPTMA-DEA-1 corresponde à micrografia da 

resina (A), a GMA-TMPTMA-DEA-2, à resina (B) e a 

GMA-TMPTMA-DEA-3, à resina (C). Na Figura 2B estão 

apresentados os valores da área da largura à meia 

altura dos picos. 

 

Figura 2. Espectros de XRF dos materiais obtidos.  

Conclusões 

Com base nos resultados obtidos, é possível confirmar 

a deposição de prata metálica na matriz polimérica, 

esperando-se resultados positivos na etapa de 

avaliação da atividade antimicrobiana. 
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