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Palavras Chave: Blendas poliméricas, nanopartículas de prata e de sílica, próteses faciais. 

Introdução 

Silicones e acrilatos são polímeros imiscíveis e para 

o aprimoramento das propriedades desta blenda é 

necessário que haja uma compatibilização entre as 

fases. As blendas de silicone-acrilato podem ser 

compatibilizadas com meta-acriloxi-propil-trimetoxi-

silano (MAPTMS)
1
, e partículas de sílica tem sido 

usadas largamente como reforço em matrizes 

poliméricas
2
. A inserção de nanopartículas de prata 

(AgNPs) tem como objetivo promover propriedades 

sanizantes ao material, evitando a proliferação de 

fungos e bactérias. Neste trabalho, descreve-se a 

síntese e incorporação de nanopartículas de prata e 

de sílica funcionalizadas com MAPTMS a blendas 

de silicone acrilato utilizáveis como próteses faciais. 

As sílicas funcionalizadas (SF) foram obtidas de 

acordo com Meng et al
3
 e as AgNPs por redução 

química, utilizando citrato de sódio (Na3C6H5O7) e 

borohidreto de sódio (NaBH4)
4
. As blendas de 

silicone-acrilato foram obtidas por casting, utilizando 

THF como solvente
5
. Os materiais obtidos foram 

caracterizados por IV, UV-Vis, MEV e TEM.  

Resultados e Discussão 

Por IV foram identificadas bandas características 

dos grupamentos siloxanos ~ νass1100 cm
-1

 (-Si-O-

Si) e silanóis  ν3420 cm
-1 

(-Si-OH) presentes na rede 

de sílica. Bandas referentes aos grupamentos 

carbonila ν1720 cm
-1

 (C=O), típicos de ésteres, 

metila (-CH3) e metileno (-CH2) confirmam a 

funcionalização da superfície da sílica com 

MAPTMS. As AgNPs apresentaram morfologia 

esférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Espectros de UV-Vis das AgNPs obtidas por 
redução: a) por borohidreto b) por citrato. 

 

As AgNPs sintetizadas por citrato apresentam 

tamanho médio de 35 a 50 nm, com estabilidade em 

torno de 30 dias. Na redução via NaBH4 o tamanho 

das nanopartículas situam-se entre 5 e 10 nm, com 

um tempo de estabilidade acima de 150 dias, 

apresentando-se mais monodispersas (Fig.1). 

Por MEV (SEI+BEI) (Fig.2) foi possível notar que a 

sílica funcionalizada promove uma maior adesão 

entre as fases poliméricas, resultando em blendas 

compatibilizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Micrografia da blenda silicone-acrilato com SF 
incorporada. 
 

A incorporação de AgNPs aderidas à superfície da 

sílica funcionalizada, formando um nanocompósito, 

consiste em uma importante estratégia para conferir 

ação sanizante às blendas. 

Conclusões 

A incorporação da sílica funcionalizada com 

MAPTMS promove a formação de uma blenda com 

maior adesão entre as fases silicone-acrilato. A 

incorporação das AgNPs é uma importante 

estratégia para conferir ação sanizante as blendas 

de silicone-acrilato, e consequentemente de 

próteses faciais. 
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