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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a preparação de material polimérico do 

divinibenzeno, por meio de uma polimerização em suspensão com diferentes tipos de 

agentes de suspensão, para posterior incorporação de íons de prata via adsorção ou 

deposição de sua forma metálica. Estes materiais foram testados quanto à sua 

possibilidade de destruir Sthaphylococcus aureus presentes em suspensão. Como 

controle utilizou-se o divinilbenzeno polimerizado com o álcool polivinílico (PVA) como 

agente de suspensão, sem a incorporação de íons de prata. 

Introdução: Diversos microrganismos são nocivos à saúde de humanos sendo esta 

a razão pela qual procura-se desde o início do século XX métodos para o controle ou 

eliminação de bactérias patogênicas que poderiam ser ingeridas e provocar 

enfermidades. A utilização de metais pesados, como a prata e o cobre, vem sendo 

aplicada a longa data, mas o problema é que estes metais também podem provocar 

problemas à saúde. O grande desfio na sua utilização é garantir a sua ação 

antimicrobiana sem, contudo, provocar a contaminação de água e alimentos que 

serão consumidos. Assim, o grande desafio na sua utilização é ancorá-los a uma 

estrutura para garantir que não provoquem a contaminação. O emprego de um 

polímero insolúvel em água como o polidivinibenzeno contendo os metais em sua 

forma metálica depositada, ou iônica adsorvida pode apresentar uma solução a este 

problema. Outros trabalhos, como o trabalho de Dowling (2001), mostraram resultados 

promissores. 

Objetivos: Polimerizar em suspensão o divinilbenzeno usando PVA ou poliacrilato de 

sódio como agentes de suspensão e calcular o rendimento do processo, incorporar 

íons de prata por adsorção ou por deposição de prata metálica por meio de reação 

redox e analisar o efeito dessa adição na inibição de crescimento bacteriano. 

Metodologia 

1- Materiais e Equipamentos 

Foram utilizados para a fabricação do polímero: Divinilbenzeno (55% Sigma-Aldrich), 

Álcool Polivinílico (PVA) (P.A. Vetec), Peróxido de Benzoíla (72,0-80,0% Vetec), 

Poliacrilato de Sódio (aquoso 50% m/m Sigma-Aldrich), Nitrato de Prata (99,8% 

Sigma-Aldrich), Cloreto de Sódio (P.A.) e água destilada. 

Para as análises microbioógicas utilizou-se uma cepa de Straphylococcus aureus 

presente na coleção de culturas da EEM e cultivada em plate count agar (PCA). 



Foram utilizados também vidrarias e equipamentos de uso rotineiro em laboratórios 

como Beckers, Erlenmeyers, pipetas volumétricas e graduadas, provetas, balança 

semianalítica, autoclave, bico de Bunsen entre outros.  

Desenvolvimento 

Na primeira parte do projeto realizou-se a polimerização do DVB. Preparou-se a fase 

orgânica dissolvendo 0,75g de Peróxido de Benzoíla em 15mL de DVB. A fase aquosa 

foi feita misturando 1,5g de PVA em 750mL de água. Adicionou-se a fase aquosa e 

orgânica no reator e agita-se vigorosamente a 500RPM. A temperatura foi mantida a 

80-90°C por 30min. O produto obtido foi lavado com água destilada em abundância e 

filtrado com um funil de Büchner, com papel de filtro, e depois levado para um 

dessecado. Uma segunda lavagem com água destilada foi realizada após 24 horas 

de secagem. Uma segunda síntese do polímero foi efetuada com a substituição do 

PVA por Poliacrilato de Sódio, mantendo a mesma massa de agente de suspensão. 

Para efeito de cálculo de rendimento, considerou-se que como 100% a polimerização 

total do DVB e desprezou-se os efeitos do agente de suspensão e do catalisador da 

reação. 

Para incorporar a Prata utilizou-se dois métodos. O primeiro consistiu em adicionar o 

polímero em uma solução de 1L de AgNO3 0,1 Molar e manter sob agitação, a 

temperatura ambiente, por 24 horas. Após este período lavou-se e filtrou-se o 

polímero com o mesmo método descrito anteriormente, e manteve-se no dessecador 

por 24 horas. Após este período utilizou-se o método de detecção de prata por 

precipitação de AgCl, ao adicionar NaCL aquoso na água de lavagem. A lavagem foi 

concluída quando não se observou mais uma turvação. Após a lavagem o polímero 

foi mantido por 24 horas no dessecador. 

O segundo método consistiu em utilizar um reagente de Tollens para depositar a prata 

metálica no polímero. O reagente foi feito da seguinte forma: em um béquer adicionou-

se 3mL de Nitrato de Prata 0,1 Molar e 1mL de NaOH 2 Molar. Então adicionou-se 

NH4OH até dissolver o precipitado, porém sem deixar excesso de NH4OH. 

Adicionou-se o polímero na solução e, por fim, adicionou-se 20 mL de sacarose 0,5g/L 

na solução, a qual foi mantida sob agitação por 24 horas. 

Para criar o meio de cultura diluiu-se o PCA em água destilada em uma concentração 

de 17,5g/L em um Erlenmeyer de 400mL sob aquecimento e agitação até a sua 

completa dissolução. Fracionou-se esse volume em recipientes menores para que o 

meio de cultura fosse esterilizado em autoclave. 



A ação antimicrobiana foi feita da seguinte forma: Fundiu-se o meio de cultura e 

preencheu-se placas de Petri com ele e aguardou-se a sua solidificação. Com uma 

alça de inoculação esterilizada em chama colheu-se uma amostra da bactéria 

S. aureus existente na coleção de cultura e levemente passou-se sobre a superfície 

de forma alternada. Após isso a placa foi colocada em estufa a 36°C por 24 horas. 

Após este período, colheu-se uma amostra da colônia e dilui-se em solução salina até 

a turvação da mesma. Após a obtenção dessa suspensão, ela foi transferida para um 

Erlenmeyer contendo 200 mL de meio PCA fundido tomando-se o cuidado que que 

temperatura deste estivesse entre 40 e 50 °C. Esse meio de cultura contaminado foi 

transferido para placas de Petri, aguardou-se a sua solidificação e então depositou-se 

sobre a superfície do meio de cultura pequenas quantidade do polímero com e sem a 

incorporação de prata. Essas placas foram mantidas em estufa por 48 horas e após 

este período analisou-se o crescimento bacteriano ao redor das amostras do polímero 

depositado. 

Resultados preliminares 

As amostras de DVB polimerizado com PVA mostraram resultados negativos para o 

polímero com Prata adsorvida e depositada. O polímero contendo poliacrilato, por 

outro lado, encontrou-se promissor por suas amostras formarem o anel de inibição em 

torno das amostras contendo Prata. Notou-se também que o anel de inibição formado 

foi maior em torno do polímero com Prata depositada. Uma hipótese levantada foi de 

que o grupo carboxilato (COO-), presente no poliacrilato, permite uma melhor 

incorporação da prata do que o grupo hidroxila (OH-) presente no PVA. No trabalho 

de Zhang foi-se comprovado que ocorre uma interação entre os íons de prata e os 

grupos carboxilatos. 
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