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Introdução 

 A preparação das nanopartículas (NP) de prata em 

meio aquoso é bem descrita, porém essas soluções 

apresentam baixas concentrações
[1]

. Além disso, as 

preparações de NP de prata em meio não aquoso 

são escassas, embora seu uso seja de suma 

importância para o recobrimento de superfícies 

hidrofóbicas
[2]

.  

Neste trabalho foi relatado a preparação de 

soluções altamente concentradas de nanopartículas 

de prata em meio não aquoso (Esquema 1), usando 

um co-polímero em bloco de poliéter e poliamida 

como agente estabilizante (Figura 1). 
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Figura 1: Estrutura do copolímero 
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Resultados e Discussão 

As nanopartículas de prata foram preparadas pela 
redução de AgNO3 por 1-butanol na presença de 
diferentes concentração de polímero (2, 3 e 4 %)  
sob  refluxo por 30 minutos. A concentração de 
prata foi estimada pela diferença da quantidade de 
Ag

+
 final e inicial, ficando ao redor de 9 mM. 

As soluções obtidas apresentaram coloração 
amarela característica da presença de prata em 
escala nanométrica. Os espectros no ultravioleta-
visível (UV-Vis) para essas soluções apresentaram 
uma banda plasmon ao redor de 430 nm, 
confirmando a presença de nanopartículas de prata.  
As soluções com 2%, 3% e 4% permaneceram 
estáveis por um, três e seis meses respectivamente. 
Pelas análises das imagens de MET foi possível 
observar que na solução preparada com 2 % de 
PEBA há a presença de aglomerados (Figura 2A), o 
que pode explicar essa menor estabilidade. As 
amostras com 3% e 4% contêm partículas com 
tamanhos similares, dando indícios que a presença 

de uma maior quantidade de polímero é 
fundamental para manter a estabilidade da solução 
por maior tempo (Figura 2B). Além disso, pode-se 
observar que as nanopartículas apresentam forma 
esférica. Usando o programa ImageJ foi possível 
estimar o tamanho do diâmetro médio das NP de 
prata que variou de 2 a 30 nm. 
 

  
 
 
 
 

Conclusões 

Neste trabalho foi verificado que a concentração 

de polímero influência na estabilização das NP de 

prata, sendo que a solução contendo 4% em massa 

de do copolímero em questão apresentou melhores 

resultados. Através do método descrito foi possível 

preparar soluções altamente concentradas de 

nanopartículas de prata em meio não aquoso com 

concentração do nanometal ao redor 9 mM o que é 

30 vezes superior à concentração máxima obtida 

em meios aquosos por métodos convencionais.  
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Esquema 1: Reação química para a preparação 
das NP de prata 

 
 
 

Figura 2: Imagem registrada por MET das 
nanopartículas de prata obtidas nas soluções 

contendo 2% (a) e 4% (b) de copolímero. 
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