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Introdução
A utlização de compostos a base de prata no
intento reduzir o crescimento microbiano é datado
desde antiguidade, se estendo até os dias atuais em
diversas áreas. Compostos a base de prata
apresentam ação biociada em até 12 espécies de
bactéria, incluindo a E. coli1. A zircônia tem sido
amplamente utilizada devido a suas propriedades
mecânicas e biocompatibilidade, sendo capaz de ter
ação antimicrobiana quando conjugado a outro
metal, apresentando ação de barreira a oxidação2. A
junção desses componentes, constitui em um
sistema híbrido de partículas. Esses sistemas vêm
sendo estudados pelo efeito sinérgico, que a
combinação de duas partículas podem gerar,
apresentando melhorias por exemplo, nas
propriedades mecânicas e térmicas em relação aos
materiais contendo apenas uma partícula3.
A síntese verde desses compostos a partir de
materiais naturais como redutores, implicam em um
procedimento mais seguro, sem resíduos tóxicos,
baixo custo e fácil manuseio4.
Diante do exposto, o objetivo principal deste
trabalho foi obter partículas coreshell de zircônia
recoberta com prata pelo método de redução do sal
de nitrato de prata em contato com uma suspensão
de nanopartículas de zircônia. Avaliando nestes
sistemas a influência da concentração do nitrato de
prata e do tipo de agentes redutores no tamanho e
potencial zeta destas partículas

Resultados e Discussão
Os resultados de tamanhos das partículas
(Figura 1) evidenciam a formação de partículas de
até 630 nm após o processo de cobertura da
zircônia com a prata. Para todos os sistemas há um
aumento do tamanho das partículas indicando que o
processo de cobertura das nanopartículas foi
logrado5.
No que tange os redutores observa-se que o
ácido cítrico gera partículas menores e com menor
polidispersividade que o ácido ascórbico, no entanto
o baixo aumento de tamanho pode ser um indício de
uma baixa cobertura da prata sobre a zircônia6. O
ácido ascórbico por sua vez gera partículas maiores
indicando uma cobertura mais robusta de prata
sobre o template de zircônia7.
A mistura de ambos os ácidos gera partículas
menores e menos polidispersas que para o ácido

ascórbico puro indicando que o ácido cítrico pode
agir alterando o pH do meio e estabilizando as
partículas durante o processo de cobertura8.
Figura 1. Índice de polidispersão e polidispersão das
nanopartículas.

Por fim, a concentração de nitrato de prata
contribui para a formação de uma cobertura mais
densa de prata sobre as partículas de zircônia
todavia, levam a um aumento considerável da
polidispersividade o que pode refletir uma
concetração muito elevada do sal no meio gerando
a formação de partículas de prata pura em meio as
partículas coreshell9.

Conclusões
As análises dos sistemas evidenciam que a
metodologia aplicada é eficiente no que tange obter
partículas coreshell de prata e zircônia, onde a
utlização de redutores naturais é promissora para
uma sintese verde sem a geração de resíduos
tóxicos no produto final.
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