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RESUMO 

 

 As embalagens ativas antimicrobianas são materiais dotados da capacidade de inibição 

e eliminação de microrganismos que deterioram alimentos. Tendo em vista a grande 

importância de práticas que visem à obtenção de alimentos mais seguros, menor desperdício e 

maior vida de prateleira desses produtos, o presente trabalho teve por objetivo sintetizar filmes 

compósitos à base de Polietileno de baixa densidade e zeólita A substituída com diferentes 

teores de prata para uso como embalagem ativa. Foram inseridos 1%, 5% e 10% de prata, por 

meio de troca catiônica, na estrutura da zeólita A. Os materiais de partida foram caracterizados 

por meio de difração de raios X, Microscopia Eletrônica de Varredura, Análise 

termogravimétrica e Fluorescência de raios X. A inserção de prata na zeólita não alterou a sua 

estrutura. A atividade antibacteriana da zeólita substituída com prata foi realizada por meio da 

concentração inibitória mínima utilizando-se Escherichia coli como bactéria alvo. A 

concentração inibitória mínima (CIM) da zeólita com 1% de prata e concentração 0,05 mg de 

zeólita/mL não foi capaz de inibir o crescimento visível da bactéria, entretanto, com o aumento 

da concentração houve inibição total no período de 24h. Os teores de 5% e 10% apresentaram 

CIM igual a 0,05 mg de zeólita/mL. Os filmes de Polietileno de baixa densidade (PEBD) 

adicionados de zeólita A substituída com prata foram sintetizados por via úmida. O teor mássico 

de zeólita nos filmes variou de 1% a 5% em massa. Os filmes não apresentaram mudanças 

significativas nos perfis de degradação térmica com o aumento do teor mássico de zeólita/Ag 

presente no compósito. Os filmes que apresentaram melhor atividade antibacteriana frente à 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus foram aqueles preparados com a zeólita substituída 

com 5% e 10% de prata e com teor mássico de 5% (m/m), mostrando grande potencial para 

aplicações como embalagens ativas na preservação de alimentos.       

 

Palavras chave: Embalagens ativas. Zeólita. Prata. Filme polimérico. Embalagem 

antimicrobiana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 Active antimicrobial packagings are materials endowed with the ability to inhibit and 

eliminate microorganisms that deteriorate food. Considering the great importance of practices 

aimed at obtaining safer food, less waste and longer shelf life of these products, the present 

work had the objective of synthesizing low density Polyethylene and zeolite A composite films 

substituted with different contents of silver for use as active packaging. 1%, 5% and 10% silver 

were inserted by means of cation exchange in the structure of zeolite A. The starting materials 

were characterized by X-ray powder diffractometer, scanning electron microscopy, thermal 

gravimetric analysis and X-ray Fluorescence diffractometer. The silver insertion in the zeolite 

did not change its structure. The antibacterial activity of the silver-substituted zeolite was 

performed by the minimum inhibitory concentration using Escherichia coli as target bacterium. 

The MIC of the zeolite with 1% silver and concentration of 0,05 mg zeolite/mL was not able to 

inhibit the visible growth of the bacterium, however, with the increase of the concentration 

there was total inhibition in the period of 24h. The contents of 5% and 10% showed MIC equal 

to 0,05 mg of zeolite/mL. The LDPE films added with silver-substituted zeolite A were 

synthesized by wet-casting. The zeolite mass content in the films ranged from 1% to 5% by 

mass. The films did not show significant changes in the thermal degradation profiles with the 

increase of the zeolita/Ag mass content present in the composite. The films with best 

antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus were those prepared 

with 5% and 10% silver substituted zeolite and with a mass content of 5% (w/w), showing great 

potencial for applications such as active packaging in food preservation.  

 

Keywords: Active packagings. Zeolite. Silver. Polymer film. Antimicrobial packaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As embalagens estão presentes no dia a dia de todas as pessoas do mundo 

contemporâneo, possuindo inúmeras formas, cores e funções que justificam as suas existências. 

Desde os primórdios da humanidade, quando os homens necessitaram armazenar água e 

alimentos para garantia da própria sobrevivência, até os dias atuais, as embalagens 

acompanham o nosso desenvolvimento.  

 Historicamente, as embalagens de alimentos foram desenvolvidas com o intuito de 

preservar o alimento, contê-lo e informar os consumidores sobre as propriedades do produto ali 

contido, logo, as funções primárias das embalagens seriam as de contenção, proteção e 

informação. Além disso, a embalagem é um item essencial no marketing e na logística de venda 

dos alimentos, sendo considerada um vendedor silencioso com objetivo logístico bem definido 

(BROCKGREITENS; ABBAS, 2016; JOSÉ, 2012). 

 O crescente desenvolvimento da tecnologia de embalagem se alinha à dinâmica do 

mundo atual, onde os consumidores buscam cada vez mais produtos com maior vida de 

prateleira, facilmente preparáveis e prontos para o consumo. Outro fator importante no 

desenvolvimento das embalagens são as novas tendências de compra (via sites e aplicativos de 

delivery) e internacionalização dos supermercados, que impacta na logística de distribuição e 

na necessidade de aumentar o período de armazenamento dos produtos (APPENDINI; 

HOTCHKISS, 2002; SUPPAKUL et al., 2003) 

 Outro grande desafio são os recentes surtos bacterianos de origem alimentar, que 

direcionam o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para contornar tais problemas, sem 

que a qualidade e a segurança alimentares sejam afetadas. Uma das alternativas seria o uso de 

embalagens que fornecem maiores margens de segurança e qualidade. As chamadas 

embalagens ativas podem desempenhar papel fundamental no combate à proliferação de 

microrganismos patogênicos em alimentos e, consequentemente, ampliar a vida útil desses 

produtos (BOSCHETTO et al., 2012; MAJID et al., 2016). 

 As embalagens antibacterianas são um tipo de embalagem ativa e atuam reduzindo, 

inibindo ou retardando o crescimento de microrganismos que podem estar presentes no 

alimento ou na embalagem em si. Existem inúmeros compostos dotados de atividade 

antibacteriana, dentre eles a prata, metal conhecido há séculos por suas diversas utilidades. 

Zeólitas substituídas com prata são materiais atrativos para serem usados como aditivos de 

polímeros utilizados em embalagens antibacterianas, pois a prata age como antibiótico de amplo 
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espectro. De fato, inúmeras zeólitas contendo prata já estão disponíveis comercialmente, como 

a Zeomic®, Agion® e Bactekiller®. Estas zeólitas são incorporadas em polímeros como 

polietileno, polipropileno, náilon e butadieno em diversas relações mássicas (APPENDINI; 

HOTCHKISS, 2002). A utilização de zeólitas é importante para controlar a taxa de liberação 

de íons para a superfície do alimento, colaborando assim para uma difusão mais homogênea e 

controlada. Em especial, a utilização da zeólita A justifica-se por sua relação Si/Al = 1, 

propiciando um teor de Alumínio elevado na estrutura do material, que impacta positivamente 

na troca catiônica, já que mais contra-íons serão necessários para compensar a carga negativa 

oriunda da substituição do Si por Al e, assim, ser também substituídos por íons prata. Além 

disso, a síntese da zeólita A é simples e de baixo custo, podendo ser, inclusive, produzida em 

larga escala (scale-up). 

Dessa forma, visto que cada vez mais se faz necessário aumentar a vida de prateleira 

dos produtos, bem como adotar posturas que visem ao menor desperdício e a maior segurança 

alimentar, o presente trabalho apresenta a elaboração e o estudo de embalagens ativas à base de 

Polietileno de Baixa Densidade e Zeólita A substituída com variados teores de prata. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAIS 

 

 Estudar a síntese de filmes compósitos à base de Polietileno de Baixa Densidade e 

zeólita A substituída com variados teores de prata com atividade antimicrobiana para aplicação 

como embalagens ativas em alimentos. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Para atingir este objetivo geral, os seguintes objetivos específicos que podem ser 

considerados como metas são propostos: 

 Caracterizar os materiais de partida por meio de diferentes técnicas, como: 

Difratometria de raios – X, Microscopia eletrônica de varredura, Fluorescência de raios – X e 

Análise termogravimétrica.  

 Preparar e caracterizar filmes compósitos com diferentes relações mássicas 

zeólita/polímero. 

 Avaliar e quantificar a atividade antibacteriana do filme compósito. 

 Avaliar e quantificar a atividade antibacteriana da zeólita A com diferentes 

concentrações de prata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir são apresentados vários temas necessários ao entendimento do trabalho 

proposto. A sequência de exibição da temática inicia-se pelo estudo das bactérias e suas 

implicações negativas à segurança alimentar. Em seguida, serão apresentadas as temáticas 

relacionadas às zeólitas, embalagens de alimentos e os metais antibióticos.  

 

3.1 BACTÉRIAS PATOGÊNICAS DE INTERESSE EM ALIMENTOS 

 

As bactérias constituem um grande grupo de microrganismos unicelulares de elevada 

importância. São seres procarióticos, ou seja, desprovidos de envoltório nuclear e organelas 

membranosas, possuem dimensões na ordem de micrômetros e são encontradas isoladas ou em 

colônias. Podem ser aeróbias (viverem na presença de ar), anaeróbias ou anaeróbias 

facultativas. Esses microrganismos têm sido amplamente utilizados na seleção de antibióticos, 

testes toxicológicos, avaliação da segurança alimentar e em processos fermentativos (ZHIHUA 

et al., 2016).  

Algumas espécies de bactérias têm sido identificadas como importante fator patogênico 

para a saúde pública, especialmente as transmitidas por alimentos, as quais são responsáveis 

por muitas doenças graves e fatais no mundo (MAJDINASAB; HAYAT; LOUIS, 2018). Em 

2011, os danos causados por patógenos transmitidos via alimentos levaram a 48 milhões de 

casos de doenças de origem alimentar, 128.000 hospitalizações e 3.000 mortes nos Estados 

Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (LENG et 

al., 2017). Além dos prejuízos de saúde pública, deve-se salientar a grande deterioração dos 

alimentos causados por microrganismos, o que acarreta desperdício e diminuição da vida de 

prateleira dos produtos. As principais bactérias responsáveis por surtos alimentares são: 

Escherichia coli, Salmonella ssp, Shigella ssp., Vibrio ssp., Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Campylobacter jejuni e 

Legionella ssp (MAJDINASAB; HAYAT; LOUIS, 2018; TAMKUT et al., 2019). 

Uma das formas de identificação das bactérias leva em conta a composição da parede 

celular desses microrganismos. A parede celular é composta por diversas substâncias, dentre as 

quais um complexo macromolecular chamado de mucocomplexo, também conhecido por 

peptidioglicano. Nas bactérias Gram-negativas (Figura 1), este complexo representa uma fração 

menor do total da parede em relação às Gram-positivas (Figura 2). Nas bactérias Gram-
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negativas a parede celular possui maiores quantidades de lipídeos e aminoácidos, enquanto que 

as Gram-positivas possuem como porção característica os ácidos teicoicos (NOGUEIRA; 

MIGUEL, 2015). O teste de Gram foi primeiramente descrito há mais de um século e, ainda 

hoje, é um método seguro e bem estabelecido para identificação e caracterização de bactérias. 

O método baseia-se na coloração diferencial de bactérias quando submetidas a diferentes 

corantes. Isso permite classificar as bactérias em dois grupos distintos: as que ficam roxas, que 

foram chamadas Gram-positivas, e as que ficam vermelhas, chamadas Gram-Negativas. A 

diferenciação de coloração deve-se ao fato da composição da parede celular (ZYWIEL et al., 

2011). 

 

Figura 1 - Estrutura básica da parede celular Gram-negativa. 

 

Fonte: Nogueira; Miguel, 2015. 

 

Figura 2 - Estrutura básica da parede celular Gram-positiva. 

 

Fonte: Nogueira; Miguel, 2015. 
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3.1.2 Escherichia coli 

 

 A Escherichia coli é uma bactéria pertencente à família Enterobactereacea, gram-

negativa e anaeróbia facultativa. Seu habitat natural é o trato gastrointestinal de seres humanos 

e animais de sangue quente. São bactérias indicadoras de contaminação fecal em alimentos in 

natura, das condições de higiene dos processos de fabricação e de falha de processo ou de 

contaminação pós processo em alimentos pasteurizados (SANTOS et al., 2009; SILVA et al., 

2010). 

Muitas doenças estão relacionadas a bactérias de origem entérica, como a cólera, 

diarreia, disenteria e febre tifoide. Dentre as patologias mais comuns transmitidas pela 

Escherichia coli, estão as diarreias e disenterias, responsáveis por mais de 1,3 milhões de 

mortes de crianças por ano. Estima-se que 88% dos casos de doença diarreica estejam 

relacionados com más práticas de higiene alimentar e água contaminada (UNUABONAH et 

al., 2018). A toxina Shiga, produzida pela Escherichia coli, é responsável por inúmeras doenças 

em humanos, incluindo diarreia, diarreia com sangue e a síndrome hemolítico-urêmica 

(SZCZERBA-TUREK et al., 2019). Nos Estados Unidos, entre os anos 1995 – 2005, foram 

constatados 21 surtos envolvendo contaminação de sucos por Escherichia coli, o que resultou 

em 1.366 notificações de doenças (GABRIEL; NAKANO, 2011). 

Existem seis categorias patogênicas de Escherichia coli que são denominadas de 

diarreiogênicas. Elas se diferenciam pela presença de fatores de virulência como adesinas 

fimbriais e afimbriais, toxinas e invasinas, e classificadas em: Escherichia coli 

enteropatogênica (EPEC), Escherichia coli enterotoxigênica (ETEC), Escherichia coli 

enteroinvasiva (EIEC), Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC), Escherichia coli 

enteroagregativa (EAEC) e Escherichia coli aderente difusa (DAEC). Existe também a 

Escherichia coli comensal, que faz parte da microbiota intestinal, não possui patogenicidade e 

desempenha papel fundamental na fisiologia e no funcionamento do organismo (SOUZA et al., 

2016). 

 

3.1.3 Staphylococcus aureus 

 

As cepas de Staphylococcus aureus são Gram-positivas e possuem morfologia de cocos, 

muitas vezes lembrando cachos de uvas. São microrganismos anaeróbios facultativos e catalase 

positivos, distinguindo-se dos demais estafilococos através dos testes de coagulase, DNAse 

termoestável e redução do telurito (SILVA et al., 2010). 



16 

 

Staphylococcus aureus não é resistente ao calor e pode ser destruída com processos 

simples de pasteurização ou na cocção dos alimentos. Contudo, as toxinas produzidas por essas 

bactérias são resistentes ao calor, suportando tratamentos tão severos como a esterilização de 

alimentos de baixa acidez. As enterotoxinas formadas por Staphylococcus aureus constituem a 

família mais notável das toxinas causadoras de infecções alimentares nos seres humanos. Os 

sintomas da infecção incluem náusea, vômitos, cólicas, prostração, pressão baixa e queda de 

temperatura. Os manipuladores são a principal fonte de contaminação dos alimentos, pois os 

maiores reservatórios de Staphylococcus aureus são os seres humanos e os animais de sangue 

quente (SILVA et al., 2010; ZHANG; HU; RAO, 2017). 

  

3.2 TESTE DE SUSCETIBILIDADE A ANTIBIÓTICOS  

 

Antibióticos são agentes capazes de eliminar ou inibir o crescimento de 

microrganismos. A terapia com antibacterianos desempenha papel fundamental no combate a 

infecções causadas por microrganismos resistentes. Por se tratar de um problema de saúde 

pública as superinfecções devem ser controladas e combatidas pelo uso racional dos fármacos 

disponíveis (DAFALE et al., 2016). 

Uma possível forma de saber qual agente antibacteriano utilizar é por meio do teste de 

sensibilidade ou antibiograma. A concentração inibitória mínima (CIM) é o parâmetro principal 

obtido do teste de sensibilidade e define se o microrganismo é ou não suscetível a determinado 

antibiótico, sendo definida como a menor concentração de um agente antimicrobiano que pode 

inibir o crescimento visível de microrganismos após decorrido determinado lapso temporal 

(ANDREWS, 2001). 

Há algumas formas de obtenção da concentração inibitória mínima, dentre elas: método 

de difusão em disco, difusão em ágar, Etest®, diluição em ágar, diluição em caldo e 

microdiluição em caldo. Na obtenção de uma CIM reprodutível e acurada vários fatores devem 

ser levados em consideração, como o inóculo, o meio de cultura utilizado, o agente 

antimicrobiano testado, condições de incubação e, principalmente, a forma de interpretação dos 

resultados (CHRISTOFILOGIANNIS, 2001). 

No método da difusão em disco (Figura 3), também conhecido como teste de Kirby-

Bauer, discos de papel são impregnados com o antibacteriano e colocados na superfície do ágar 

que conterá alguma cultura alvo, local onde o antibacteriano se difundirá. A atividade do 

antibiótico contra os microrganismos presentes no ágar se correlacionará com o diâmetro do 

halo de inibição em torno do disco. A zona opaca será diretamente proporcional a inibição 
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bacteriana, ou seja, quanto maior o halo maior a inibição (PAPICH, 2013). Esse teste fornece, 

portanto, a informação, qualitativamente, quanto a resistência ou sensibilidade de um 

determinado patógeno a algum componente antibacteriano (DAFALE et al., 2016). O método 

da difusão apresenta a vantagem de ser de baixo custo, simples de realizar, possuir a capacidade 

de ser testado frente a diversos microrganismos e possuir fácil interpretação. A principal 

desvantagem é a de não indicar a CIM diretamente, sendo necessário comparar o resultado do 

halo com algoritmos pré-estabelecidos (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016). 

 

Figura 3 - Método da difusão em disco. 

 

Fonte: Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/atm_racional/modulo2/metodos5.htm. Acesso: 

29/01/2018 

 

O Etest®, Figura 4, é um método quantitativo para teste de suscetibilidade microbiana. 

No Etest®, uma fina tira de suporte inerte contendo antimicrobiano é aplicada sobre o ágar 

inoculado com algum microrganismo alvo. Após incubação, uma elipse assimétrica é formada 

(halo assimétrico). A interseção da borda da zona inibitória e a faixa de suporte calibrada indica 

o valor da CIM (DAFALE et al., 2016). 

 



18 

 

Figura 4 - Método de suscetibilidade com fita graduada Etest. 

 

Fonte: Disponível em: 

http://www.anvisa.com.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/boas_praticas/modulo5/etest2.htm. Acesso: 

30/01/2018. 

A difusão em ágar é similar ao método da difusão em disco e consiste na inoculação dos 

microrganismos na superfície do ágar, onde, posteriormente, serão feitos poços com diâmetros 

de 4 mm – 8 mm e introduzidos os antibióticos. O agente antimicrobiano testado será difundido 

pelo ágar e a inibição será avaliada com base na leitura das placas (MAGALDI et al., 2004). 

Os métodos de diluição em caldo, micro e macro, são uns dos testes de suscetibilidade 

antimicrobiana mais comuns e utilizados. O procedimento envolve o preparo de diluições dos 

agentes antibióticos em meio de cultura adequado, para posterior inoculação em tubos 

contendo, no mínimo, 2 mL (macrodiluição) ou volumes menores utilizando-se microplacas 

(microdiluição). Em seguida, cada tubo ou poço é inoculado com alíquotas do microrganismo 

cultivado no mesmo caldo das diluições, sendo necessário o prévio ajuste da turbidez pela 

escala de McFarland até o ponto 0,5 da escala. Após incubação, a CIM é determinada pela 

ausência de crescimento visível no meio de cultura (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2016).  

O método da diluição em ágar ou ágar-diluição, envolve a incorporação de 

concentrações desejadas do antibiótico em um ágar adequado, geralmente Mueller-Hinton. Em 

seguida, o inoculo bacteriano é espalhado na superfície do ágar e a CIM é determinada com 

base na menor concentração do antibiótico que inibe o crescimento visível dos microrganismos 

naquela condição de incubação (BAKER et al., 1991; BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 

2016). 
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3.3 EMBALAGENS 

 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as embalagens possuem inúmeras funções, 

dentre elas, proteger o alimento durante as etapas de distribuição, armazenamento, 

comercialização, manuseio e consumo, cabendo ainda, em alguns casos, estender a vida de 

prateleira dos produtos, evitando assim desperdício (BRASIL, 2017).  

Existem inúmeros tipos, formas, modelos e materiais de embalagens que estão presentes 

e fazem parte da vida cotidiana das pessoas, proporcionando benefícios que justificam a sua 

existência. Constituem ainda, um veículo importante de venda e de construção da identidade de 

um produto, pesando na escolha de compra do consumidor (JOSÉ, 2012). 

O conceito de embalagem deve, portanto, abranger as suas mais variadas concepções, 

principalmente as do ponto de vista artístico, técnico e científico (PEDELHES, 2005). Quanto 

à classificação, segundo Pedelhes (2005), as embalagens se classificam de acordo com suas 

funções em primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e de quinto nível. As embalagens 

primárias são aquelas em que os produtos estão em contato direto com a embalagem. A maioria 

das embalagens ativas encontram-se classificadas como embalagens primárias, visto que seus 

desempenhos se tornam mais eficientes quando em contato com os alimentos que serão 

protegidos.  

Os materiais mais utilizados para confecção de embalagens são: vidro, metais, 

celulósicos, madeira e plásticos. As embalagens plásticas derivadas de polímeros sintéticos do 

petróleo possuem vasta aplicação em relação aos demais materiais utilizados em embalagens, 

devido a ampla versatilidade, baixo custo e melhoria contínua das propriedades desses 

componentes. Embora sejam excelentes materiais para embalagens alimentícias, os materiais 

poliméricos de origem sintética apresentam também algumas desvantagens, sumarizadas na 

Tabela 1. Polímeros como Polietileno de baixa densidade (PEBD), Polietileno de alta densidade 

(PEAD), Polipropileno (PP), Poliamida (PA), Policloreto de vinila (PVC), Politereftalato de 

etileno (PET) são os mais comumente empregados na conservação de alimentos 

(BASTARRACHEA; DHAWAN; SABLANI, 2011; JOSÉ, 2012; ŠČETAR; KUREK; 

GALIĆ, 2010). 
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Tabela 1 - Vantagens e desvantagens dos polímeros sintéticos como materiais para embalagens ativas 

antimicrobianas. 

Polímero Vantagens Desvantagens  

Sintéticos de origem 

petroquímica 

Alta disponibilidade industrial Derivados do petróleo 

 Baixo custo Longos períodos para 

degradação 

 Fácil manufatura Causam problemas 

ambientais 

 Diferentes polaridades   

 Boa modulação de morfologia e 

cristalinidade 

 

 Boas propriedades de processamento para 

aplicações em embalagens de alimentos 

 

Fonte: Mousavi et al, (2018) (Adaptado) 

 

O Polietileno é um polímero frequentemente empregado na indústria de embalagens. 

Possui estrutura parcialmente cristalina, flexível, cujas propriedades são acentuadamente 

influenciadas pela quantidade relativa das fases amorfa e cristalina. Em condições normais de 

uso, os polímeros etilênicos são atóxicos, podendo inclusive ser usados em contato com 

produtos alimentícios e farmacêuticos (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

Em 2016 a estimativa da demanda brasileira por poliolefinas (principalmente Polietileno 

e Polipropileno) superou 3,8 milhões de toneladas. Mundialmente a produção de Polietileno 

está avaliada em 110 milhões de toneladas, com uma demanda ao redor de 100 milhões de 

toneladas. A previsão para 2017 foi de aumento de demanda de 0,3% para as poliolefinas, que 

a longo prazo se manterá em alta entre 2% e 3% ao ano (ABIIEF, 2017). 

De natureza não polar (apolar), os polietilenos possuem elevada estabilidade a 

compostos químicos e outros meios, sendo resistentes a soluções aquosas de sais, ácidos 

inorgânicos (exceto ácido nítrico e ácido sulfúrico fumegante) e bases. Com relação à interação 

com solventes orgânicos, até 60°C os polietilenos são estáveis a muitos deles (BRASKEM, 

2010). 

Os tipos de polietileno se diferenciam pelo método de obtenção, condições reacionais e 

sistemas catalíticos, e são assim nomeados: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno 

de Alta Densidade (PEAD), Polietileno Linear de Baixa Densidade (PELBD), Polietileno de 
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Ultra Alto Peso Molecular (PEUAPM) e Polietileno de Ultrabaixa Densidade (PEUBD) 

(COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

O PEBD (Figura 5), é um polímero parcialmente cristalino, com temperaturas de fusão 

(Tm) na região de 110 °C a 115 °C. A sua estrutura possui cadeias ramificadas que influenciam 

de forma preponderante na viscosidade do polímero em solução. Além disso, outros parâmetros 

são influenciados por essas ramificações como, por exemplo, o grau de cristalização, as 

temperaturas de transição e o tamanho dos cristalitos. A presença de ramificações também 

influencia na resistência mecânica do polímero porque a estrutura se torna menos compacta, 

devido à dificuldade em aproximar as cadeias umas das outras (BARBOSA et al., 2017; 

COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

 

Figura 5 - Estrutura molecular do PEBD. 

 

Fonte: Disponível em: http://www.tudosobreplasticos.com/materiais/polietileno.asp. Acesso: 30/01/2018 

 

As propriedades do PEBD incluem: boa tenacidade, alta resistência ao impacto, alta 

flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e propriedades elétricas notáveis, assim sendo, 

possuem ampla aplicação como filmes para embalagens industriais e agrícolas, filmes 

destinados a embalagens de alimentos líquidos e sólidos, filmes laminados e plastificados para 

alimentos, revestimentos plásticos, produtos hospitalares, tubos e mangueiras (COUTINHO; 

MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

 

3.3.1 Embalagens ativas e inteligentes 

 

As embalagens ativas e/ou inteligentes podem fornecer informações importantes, 

qualitativas ou quantitativas, acerca de determinado alimento. Embalagens ativas são sistemas 

que agem para prolongar a vida útil dos alimentos, através da interação mútua entre a 

embalagem, o alimento e o ambiente, sem que a qualidade nutricional e a segurança alimentar 

sejam comprometidas (SUPPAKUL et al., 2003; THEODORE P LABUZA, 1989). Pode-se 
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definir embalagens inteligentes como sistemas dotados da capacidade de fornecer informações 

(detecção, rastreamento, comunicação e gravação) que facilitem a tomada de decisões que 

objetivem o aumento da vida de prateleira, a melhora da segurança e da qualidade do alimento, 

o fornecimento de informações e alertas sobre possíveis problemas (YAM; TAKHISTOV; 

MILTZ, 2005). 

As embalagens ativas podem se enquadrar em dois grandes grupos: embalagens ativas 

que não utilizam sistemas migratórios, ou seja, que agem sem migração deliberada de 

componentes, e as embalagens ativas com sistemas migratórios de liberação que permitem a 

migração controlada de agentes voláteis e não voláteis na atmosfera circundante do alimento 

ou na própria superfície do alimento (MOUSAVI et al., 2018). 

Dependendo da aplicação pretendida, existem diversos tipos de embalagens no 

mercado, incluindo as antimicrobianas, antioxidantes, removedoras de oxigênio, controladoras 

de umidade, geradoras de CO2, absorvedoras de etileno e removedoras de aromas (ZHANG et 

al., 2015). 

A presença de oxigênio pode favorecer o crescimento de diversos microrganismos, a 

oxidação de compostos importantes presentes nos alimentos, perda de cor e odor, portanto, a 

retirada do O2 presente no espaço interno das embalagens é extremamente importante em alguns 

casos. Os sistemas eliminadores de oxigênio são vias efetivas de prevenção ao crescimento de 

bactérias aeróbias e bolores que deterioram os alimentos. Esses sistemas são vantajosos quando 

se trabalha com substratos sensíveis à luz e ao O2. Geralmente as substâncias que eliminam o 

oxigênio são colocadas em sachês e adicionadas às embalagens, entretanto, há diversos outros 

tipos de sistemas possíveis para eliminação (SUPPAKUL et al., 2003). 

O dióxido de carbono (CO2) é capaz de agir no metabolismo de bactérias e fungos 

aeróbios, inibindo e dificultando o crescimento de tais microrganismos. A geração de CO2 no 

espaço interno de embalagens também constitui uma alternativa viável no aumento da vida de 

prateleira dos produtos. Os sistemas geradores de CO2 mais comuns são constituídos de 

carbonato de ferro ou misturas de ácido ascórbico e bicarbonato de sódio (FANG et al., 2017). 

Os sistemas criados para controle da umidade interna da embalagem são importantes na 

preservação dos alimentos. A umidade em conjunto com alimentos que possuem elevada 

atividade de água contribui para o crescimento de bactérias e fungos, ocasionando perda da 

qualidade e redução do tempo de prateleira dos produtos. Um modo viável de contornar o 

excesso de água no interior das embalagens é utilizando absorvedores de umidade. Os 

absorvedores de umidade mais comuns utilizados no mercado consistem de polímeros 
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superabsorventes localizados entre duas camadas de tecidos poliméricos microporosos ou não 

(REALINI; MARCOS, 2014). 

O uso de etanol em aplicações médicas indica, até certo ponto, eficiência na inibição de 

microrganismos. Na indústria alimentícia, utiliza-se muito no aumento da vida de prateleira de 

pães, bolos e pizzas. Geralmente, o etanol de grau alimentício é colocado em sachês e liberado 

de forma gradual para o interior da embalagem. Uma desvantagem do uso de etanol na 

preservação de alimentos é o teor de etanol que pode ficar retido na embalagem, entretanto, um 

leve aquecimento do produto resulta na liberação desses vapores residuais (SUPPAKUL et al., 

2003). 

 

3.3.2 Embalagens com atividade antimicrobiana 

 

As embalagens antimicrobianas para alimentos são estratégias amplamente utilizadas 

para preservação e aumento da vida útil dos produtos. Elas agem reduzindo, inibindo ou 

retardando o crescimento de microrganismos que podem estar presentes no alimento embalado 

ou no material utilizado na embalagem, Figura 6 (APPENDINI; HOTCHKISS, 2002). 

 

Figura 6 - Possíveis mecanismos de liberação de agentes antimicrobianos em embalagens ativas. 

 

Fonte: Mousavi et al., 2018 (adaptado). 

 

Existem, basicamente, cinco categorias de embalagens antimicrobianas (APPENDINI; 

HOTCHKISS, 2002; COOKSEY, 2001; FANG et al., 2017): 

 As embalagens que carregam dentro de si sachês/almofadas contendo agentes 

antimicrobianos voláteis. 
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 Incorporação de agentes antimicrobianos diretamente nos filmes poliméricos 

que servirão de embalagem. 

 Revestimento ou adsorção de antimicrobianos diretamente nas superfícies 

poliméricas. 

 Imobilização de antimicrobianos aos polímeros através de ligações covalentes 

ou iônicas. 

 Uso de polímeros que são naturalmente antimicrobianos. 

 

Geralmente, a embalagem antimicrobiana é projetada de acordo com as propriedades e 

exigências dos alimentos que serão embalados. Embora comprovadamente mais eficazes que 

os antimicrobianos aplicados diretamente nos alimentos, as embalagens antimicrobianas ainda 

são poucos comercializadas. Isso pode ser devido a várias razões, como: rigorosas normas de 

segurança e higiene, aceitação limitada do consumidor sobre a eficácia do produto e alto custo. 

O tipo de embalagem antimicrobiana mais popular, atualmente, são aquelas em que o agente 

antimicrobiano vem em sachês ou almofadas e são volatilizados no interior da embalagem 

liberando dióxido de cloro, etanol ou dióxido de enxofre (SUNG et al., 2013). 

Contudo, a incorporação de agentes antimicrobianos diretamente nos filmes 

poliméricos, o revestimento e a adsorção, são também vastamente estudados. O uso de óleos 

essenciais como agentes antimicrobianos naturais é vastamente reportado na literatura. Ribeiro-

Santos et al., (2017) utilizou misturas de óleos essenciais de canela e manjericão em filmes de 

soro de leite para aplicação como embalagens antimicrobianas. Suppakul et al., (2008) testou a 

eficácia de filmes a base de polietileno contendo os principais constituintes do óleo essencial 

de manjericão contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e leveduras. O efeito 

antibacteriano de filmes a base de alginato contendo óleos essenciais de orégano, canela e 

satureja foram testados por Oussalah et al., (2004) na inibição de Listeria monocytogenes e 

Salmonella Typhimurium, duas bactérias causadoras de doenças presentes em alimentos 

cárneos. 

A incorporação de enzimas em filmes, também constitui um meio viável de produção 

de embalagens ativas. Mecitoglu et al., (2006) utilizou filmes de zeína contendo lisozima e 

EDTA dissódico como embalagens antimicrobianas, tendo como microrganismos alvos da 

pesquisa Bacillus subtilis, Escherichia coli e Lactobacillus plantarum. Inúmeras outras enzimas 

possuem ação antimicrobiana que podem, inclusive, serem utilizadas em conjunto com outros 
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agentes antimicrobianos nos filmes poliméricos das embalagens, como por exemplo, glicose 

oxidase, lactoperoxidase e β-Glucanase (FUGLSANG et al., 1995). 

Bacteriocinas são substâncias produzidas pelas bactérias com o intuito de impedir o 

crescimento de outras bactérias. Essas substâncias vêm chamando atenção por possuírem a 

capacidade de suportar temperaturas elevadas e serem estáveis em ambientes ácidos (SUNG et 

al., 2013). 

Com o intuito de preservar produtos cárneos Marcos et al., (2008) produziram filmes de 

alginato contendo enterocinas A e B para inibição de Listeria monocytogenes, sendo 

demonstrado que a 6 °C o crescimento dos microrganismos foi significantemente atrasado. 

Filmes de celulose contendo pediocina foram produzidos por Santiago-Silva et al., (2009) para 

inibição de Listeria innocua e Salmonella sp. em fatias de presunto, os resultados mostraram 

que a pediocina foi mais eficaz na inibição da L. innocua que é uma bactéria gram-positiva e 

não muito eficaz contra bactérias gram-negativas, como a Salmonella sp. O uso de nisina, 

extrato de semente de uva e EDTA em filmes de proteína de soja foram utilizados como 

possíveis embalagens antimicrobianas para inibição de bactérias como Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli e Salmonella typhimurium, obtendo-se resultados satisfatórios frente a tais 

microrganismos (SIVAROOBAN; HETTIARACHCHY; JOHNSON, 2008). 

Outra classe de conservantes muito utilizada é a dos ácidos orgânicos fracos, por 

exemplo, ácido acético, benzoico, lático, cítrico, tartárico, sórbico e diversos outros. Esses 

ácidos agem inibindo a proliferação de bactérias e fungos, através da penetração, de suas 

espécies não dissociadas, na membrana plasmática dos microrganismos (CHA; CHINNAN, 

2004). 

O uso de filmes de polietileno de etileno-ácido metacrílico contendo ácido benzoico e 

ácido sórbico foi reportado por Weng, Chen, Wenlung (1999) na inibição satisfatória de fungos 

das espécies Aspergillus niger e Penicillium sp. A aplicação de filmes de polietileno de baixa 

densidade contendo sorbato de potássio mostrou-se eficaz no prolongamento da fase lag 

(adaptação dos microrganismos ao substrato) de culturas de Saccharomyces cerevisiae, ou seja, 

as colônias dessas leveduras levaram mais tempo que o convencional para crescerem no meio 

de cultura testado (HAN; FLOROS, 1997). Dobiáš et al., (2000) fabricaram filmes de 

polietileno antimicrobianos contendo anidrido benzoico e parabenos e testaram a eficiência de 

migração desses componentes da embalagem para simulantes de alimentos, obtendo-se bons 

resultados. 

Outra opção de matriz para embalagens é o uso de polissacarídeos naturais, como a 

quitosana, um polissacarídeo linear derivado da quitina. A quitosana se destaca por ser atóxica, 
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biodegradável, biofuncional, biocompatível e inerentemente antimicrobiana. Devido a essas 

características, a quitosana vem sendo amplamente utilizada como material de partida para 

embalagens antimicrobianas (DUTTA et al., 2009). 

O uso da quitosana em conjunto com filmes poliméricos e óleos essenciais foram 

utilizados na inibição de Listeria monocytogenes, Sthapylococcus aureus e Escherichia coli em 

fatias de queijo tipo Kashar (TORLAK; NIZAMLIOĞLU, 2011). Analogamente, Duan et al., 

(2007) utilizaram filmes compósitos de quitosana e lisozima na inibição de Escherichia coli, 

Pseudomonas fluorescens, Listeria monocytogenes, bolores e leveduras isolados do queijo tipo 

muçarela. O material compósito reduziu significantemente o crescimento bacteriano e de 

bolores, contudo, na inibição das leveduras o material se mostrou menos eficaz. Filmes de 

copolímero de etileno revestidos com quitosana foram testados contra bactérias inoculadas em 

fatias de peito de peru e os resultados mostraram maiores inibições em bactérias Gram-

negativas do que em Gram-positivas, entretanto, esses filmes foram capazes de reduzir a 

contagem de microrganismos de ambos os grupos para menos de 2 log10 unidades em um 

período de 24 h (JOERGER et al., 2009). Com relação a maior efetividade da quitosana frente 

a microrganismos Gram-negativos, a possível explicação seria a interação das cargas positivas 

das moléculas de quitosana com as cargas negativas das moléculas de ácido teicóico presentes 

nas paredes celulares destas bactérias (SUNG et al., 2013).  

 

3.4  MIGRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DA EMBALAGEM PARA 

ALIMENTOS 

 

Nos alimentos estão presentes inúmeros compostos químicos, naturais e adicionados, 

como pesticidas, aditivos, micotoxinas, flavorizantes, micronutrientes e diversos outros. Há 

também ocasiões muito comuns em que as embalagens entram em contato com os alimentos, 

sendo, portanto, potenciais fontes de contaminação. Este fenômeno é conhecido como 

migração. A extensão da migração e a toxicidade do componente migrado são dois fatores 

cruciais que definem o risco à saúde humana imposto pelo material da embalagem (DE 

FÁTIMA POÇAS; HOGG, 2007). 

A migração pode ser categorizada em três tipos diferentes dependendo dos sistemas 

analisados: sistema não migratório, sistema volátil e sistema de lixiviação, Figura 7. No sistema 

não migratório, representado por moléculas poliméricas de alto peso molecular, não ocorre 

migração significativa. No sistema volátil, a migração pode ocorrer sem o contato do substrato 

com a embalagem, embora esse tipo de migração seja afetado por tal contato. No sistema de 
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lixiviação o contato entre alimento e embalagem é essencial. O fenômeno da migração por 

lixiviação ocorre em três estágios: difusão do migrante, dissolução e dispersão ou difusão no 

alimento (ARVANITOYANNIS; KOTSANOPOULOS, 2014). 

 

Figura 7 - Padrão de migração e da ação antimicrobiana no sistema de embalagem de alimentos. 

 

Fonte: Saorin (2015). 

 

A atividade antimicrobiana da embalagem na superfície do alimento pode ser conferida 

por meio do controle da migração de compostos ativos oriundos das embalagens que serão 

depositados nos próprios alimentos. A liberação controlada da substância antimicrobiana do 

material que compõe a embalagem para o alimento constitui uma das maneiras efetivas de inibir 

o crescimento e a proliferação de microrganismos, podendo ainda reforçar a eficácia da sua 

adição direta ao alimento. A maioria dos sistemas de embalagens antimicrobianas é baseada no 

contato direto entre o material da embalagem e a superfície do alimento (SAORIN, 2015). 

Os polímeros sintéticos, que compõem a maioria das embalagens de alimentos, 

apresentam elevada massa molecular, logo, possuem biodisponibilidade insignificante, 

conforme definido pela absorção gastrointestinal ou dérmica. Contudo, devido ao uso de 

aditivos com baixo peso molecular nos materiais poliméricos e monômeros que não reagiram, 

as embalagens podem se tornar fontes de contaminação em potencial para os produtos e 

consumidores. A prata, um dos muitos materiais adicionados aos polímeros, possui  o limite de 

migração específica (LME) de 0,05 mg Ag/kg de substrato (LEBER, 2001). 

 

3.5 METAIS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA 

 

Os metais são amplamente aplicados na saúde pública como antimicrobianos. Dentre os 

metais mais populares e efetivos para o controle do crescimento de bactérias têm-se a prata e o 

cobre. No Egito antigo, as propriedades antibacterianas dos metais já eram conhecidas, sendo 
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o cobre utilizado para preservação de água, comida e em aplicações médicas. Atualmente, o 

cobre ainda possui vasta aplicação no tratamento e transporte de água (VINCENT; 

HARTEMANN; ENGELS-DEUTSCH, 2016) 

Nas aplicações médicas, o cobre pode ser utilizado para evitar surtos de infecções 

hospitalares. O uso de cobre na superfície de estetoscópios para inibição de bactérias foi 

reportado por Schmidt et al., (2017) e os resultados mostraram que houve redução no número 

de bactérias presentes nos equipamentos testados. Bogdanovic et al., (2014) utilizaram 

nanopartículas de cobre frente a microrganismos importantes em saúde pública, Escherichia 

coli, Sthapylococcus aureus e Candida albicans. Após 2h de contato, as nanopartículas com 

concentração de 32 ppm foram capazes de reduzir mais de 98% de todas as cepas testadas. Os 

bons resultados encontrados para as nanopartículas residem, entre outras coisas, no fato da alta 

área específica desses materiais, que promovem uma superfície ativa grande para interação com 

os microrganismos. 

De ocorrência natural, a prata é um elemento químico (Ag) com excelentes propriedades 

químicas e físicas, sendo, portanto, muito utilizada em diversas aplicações, como fabricação de 

joias, moedas, talheres e outros produtos com aplicações industriais. Desde as mais antigas 

civilizações suas propriedades antibacterianas são conhecidas (DRAKE; HAZELWOOD, 

2005). A prata iônica  possui a maior atividade antibacteriana dentre todos os íons metálicos, 

sendo muito utilizada em medicamentos de uso tópico, especialmente para tratamentos de 

queimaduras e infecções oculares (PEHLIVAN et al., 2005). Além de ser um antimicrobiano 

de amplo espectro, os compostos de prata exibem baixa toxicidade para células de mamíferos 

(ZHAO; STEVENS, 1998). 

A prata é utilizada como agente bactericida frente a diversos tipos de microrganismos. 

O cátion de prata é um ácido de Lewis que possui ampla afinidade por compostos de enxofre e 

nitrogênio, sendo, facilmente capaz de desregular processos bioquímicos. O mecanismo de ação 

envolve a transformação do DNA em uma forma condensada, o que acarreta a perda da sua 

habilidade de replicação. Além do dano ao material genético, os íons prata reagem com 

ribossomos no interior do citoplasma, afetando diretamente a expressão de enzimas e proteínas 

essenciais à produção do ATP, importante molécula que funciona como fonte de energia para 

as células realizarem os mais diversos processos bioquímicos. (CHERNOUSOVA; EPPLE, 

2013; FENG et al., 2000; YAMANAKA; HARA; KUDO, 2005). 
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3.6 ZEÓLITAS 

 

Zeólitas são materiais porosos compostos por tetraedros (TO4) de silício e alumínio 

interligados por um átomo de oxigênio em comum, possuem microporos com dimensões que 

variam entre 0,3 – 2 nm e encontram bastante aplicação nas áreas de adsorção, catálise e troca 

catiônica (PACE; RENDÓN; FUENTES, 2000). 

As zeólitas apresentam canais e cavidades de dimensões moleculares que se 

interconectam. Nessas cavidades estão presentes os íons de compensação, moléculas de água 

e/ou outros componentes que se adsorvem à superfície do material. A estruturação microporosa 

das zeólitas as confere uma superfície interna muito grande, quando comparada a sua superfície 

externa, e tal característica torna-se interessante, por exemplo, na transferência de matéria entre 

os espaços intracristalinos, contudo, essas transferências são limitadas pelo diâmetro de poro 

das zeólitas, em outras palavras, o material serve como uma peneira molecular, pois apenas 

algumas moléculas podem entrar e sair da sua estrutura (LUZ, 1995). 

Na área de adsorção, as zeólitas são vastamente utilizadas na separação e captura de 

gases, por exemplo, o CO2 emitido por automóveis movidos a combustíveis fósseis e que estão 

intrinsecamente relacionados ao aquecimento global (STEVENS; SIRIWARDANE; LOGAN, 

2008). Com relação à catalise, o uso desses materiais para obtenção de produtos petroquímicos 

com alto valor agregado é vastamente reportado, como na obtenção de etileno a partir da 

desidratação de etanol, utilizando-se para isso o catalisador zeolítico ZSM-5 (WU; WU, 2017). 

A alta capacidade de troca iônica que as peneiras moleculares possuem, permite, entre outras 

coisas, a resolução de problemas ambientais. A eutrofização de mananciais está relacionada 

com o excesso de fósforo, principalmente na forma de fosfatos, que podem ser capturados 

através de troca iônica utilizando-se zeólitas modificadas com zircônio (ZHAN et al., 2017).      

A síntese de zeólitas ocorre a partir de soluções aquosas saturadas, sob condições estritas 

de temperatura e pressão. Variando-se a composição do gel de síntese e as condições 

operacionais, é possível obter zeólitas com características estruturais e composições químicas 

diferentes (LUZ, 1995). O método hidrotermal é um dos mais utilizados para obtenção de 

zeólitas e consiste na cristalização dos componentes de um gel de partida contendo precursores 

de sílicio e alumínio. Além do método hidrotermal convencional, sintetiza-se zeólitas pelo 

método hidrotermal assistido por microondas e por meio de ultrassom (BUNMAI et al., 2018; 

YU et al., 2017). A formação do material zeolítico começa pela cristalização das soluções (géis) 

de partida, via etapas sequenciais de nucleação de fases, conduzidas pela composição da 

solução, seguido do crescimento do núcleo pela incorporação de material da solução. A 
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nucleação e a taxa de crescimento dos cristais estão intrinsecamente relacionadas ao fenômeno 

da supersaturação (MELO, 2013). Os fatores determinantes na síntese de um bom material são: 

temperatura, boas fontes de silício e alumínio, agente mineralizante adequado e utilização ou 

não de agentes direcionadores de estrutura (MOLINER; REY; CORMA, 2013; SARI; 

YOUNESI; KAZEMIAN, 2015). 

Existe uma variedade enorme de zeólitas sintéticas e naturais, sendo a zeólita A uma 

das mais conhecidas no meio industrial e acadêmico. A zeólita A apresenta uma relação Si/Al 

igual a 1 e pertence ao sistema cúbico. A fórmula química da sua célula unitária pode ser 

expressa como: Na96 Al96 Si96 O384. 27H2O. Dependendo do tipo de cátion de compensação que 

esteja presente na estrutura zeolítica, o diâmetro efetivo de poro pode ser alterado. Caso o 

potássio seja o cátion de compensação, a estrutura da zeólita possuíra um diâmetro de poro de 

3 Å, com o sódio 4 Å e com o cálcio 5 Å, devido a isso são também denominadas de zeólita 

3A, 4A e 5A, respectivamente (PACE; RENDÓN; FUENTES, 2000). A zeólita A encontra 

vasta aplicação na purificação de gases e nas separações por troca iônica (DEHGHAN; ANBIA, 

2017; FARDJAOUI; EL BERRICHI; AYARI, 2017). A Figura 8 apresenta um esquema da 

estrutura da zeólita A onde estão presentes as unidades secundárias de formação. Tais unidades 

permitem a formação da estrutura com a abertura de poro adequada para diversas aplicações. 

Talvez a propriedade mais relevante para aplicação de zeólitas seja a troca iônica. As zeólitas 

são formadas por tetraedros de silício e alumínio. Por meio de substituições isomórficas os 

cátions de alumínio adentram na estrutura zeolítica. Tal substituição acaba gerando uma 

deficiência de carga na rede de tetraedros, que será compensada com cátions extra rede, 

podendo esses mesmos cátions serem trocados por outros. Assim, por exemplo, o sódio presente 

na estrutura da zeólita A pode ser substituído por prata, conferindo-lhe características 

importantes na inibição microbiana (PACE; RENDÓN; FUENTES, 2000).  

 

Figura 8 - Estrutura do tipo LTA 
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Fonte: Disponível em: http://www.america.iza-structure.org/IZA-SC/framework_main_image.php?STC=LTA. 

Acesso: 23/01/2018 

 

3.7 MATERIAIS COMPÓSITOS CONTENDO PRATA 

 

Compósitos podem ser definidos como uma combinação de dois ou mais materiais 

(matriz e reforço) que juntos originam um novo material. Os materiais compósitos são 

utilizados em diversas áreas, como na aviação, agricultura, medicina e eletrônica 

(ASMATULU; TWOMEY; OVERCASH, 2014).  

O uso de polímeros contendo prata ou seus compostos para ação antimicrobiana tem 

sido reportado (LYUTAKOV et al., 2015). De acordo com a Agência de Proteção Ambiental 

(EPA), a dose de referência oral para a prata limita-se a 0,005 mg por quilograma de massa 

corporal por dia (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. EPA, 1991). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, uma concentração de 0,1 mg.L-1 de prata em água potável pode 

ser tolerada sem riscos à saúde (WHO, 1993). Nas embalagens, o limite de migração tolerado 

é de 0,05 mg Ag+/kg de alimento, segundo Autoridade Europeia de Segurança Alimentar 

(EFSA, 2004). A FDA, nos Estados Unidos, aprovou o uso de prata como antimicrobianos em 

garrafas de água, respeitando-se a concentração máxima de 17 µg Ag+/kg (LLORENS et al., 

2012). 

Zeólitas substituídas com prata são amplamente utilizadas como aditivos em polímeros 

para uso em embalagens de alimentos (APPENDINI; HOTCHKISS, 2002). No Japão, o uso de 

zeólitas contendo prata é muito popular, sendo inclusive considerado um antimicrobiano seguro 

para uso alimentar (SUPPAKUL et al., 2003). A capacidade dos íons prata serem introduzidos 

nas zeólitas, se deve ao fato da alta capacidade de polarizabilidade dessas espécies químicas. A 

carga residual negativa presente nos planos zeolíticos, atrai fortemente os íons de prata, 

formando dipolos definidos, com a carga positiva dos íons direcionando-se para as cargas 

negativas da estrutura da zeólita (PEHLIVAN et al., 2005).  

Em alguns tipos de zeólitas a atividade antibacteriana está diretamente relacionada a 

quantidade de prata contida no material, sendo mais elevada à medida que a quantidade de prata 

aumenta (DONG et al., 2014; LV et al., 2009). Embora a quantidade de prata contida na zeólita 

seja um parâmetro importante na atividade antimicrobiana, outros fatores como tamanho de 

poros e o sistema de canais nos quais esses poros são organizados são também fundamentais na 

obtenção de uma boa liberação da prata contida no material (SAINT-CRICQ et al., 2012).  
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Dentre os materiais para suporte de prata mais utilizados, as zeólitas se destacam por 

possuírem características específicas atrativas, como: estruturas rígidas, boas estabilidades 

térmica, mecânica e química, elevadas áreas específicas e sistema microporoso que permite a 

liberação controlada da prata (TOSHEVA et al., 2017).  

O uso de compósitos de zeólita A com íons de prata e nanopartículas de prata mostrou-

se efetivo na inibição do crescimento de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. O compósito 

contendo 200 mg/L de íons prata foi o antibacteriano mais ativo diante de ambas as bactérias 

analisadas, reduzindo drasticamente a contagem dos microrganismos em um tempo de contato 

de 3 h (JIRAROJ; TUNGASMITA; TUNGASMITA, 2014). Utilizando também a mesma 

zeólita e os mesmos microrganismos, Zhou et al., (2014) obtiveram excelentes inibições com 

materiais contendo 365,73 mg.g-1 de prata.  

Filmes zeolíticos suportados em alumina foram testados como substratos 

antimicrobianos na inibição de Escherichia coli. Os resultados mostraram a completa 

erradicação do microrganismo pelo material compósito em 120 min (SABBANI et al., 2010). 

Compósitos de ácido polilático com zeólita tipo Zeomic® foram utilizados no combate ao 

crescimento de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. O material compósito foi capaz de 

reduzir 90% da contagem inicial de ambos os microrganismos após 24 h de contato 

(FERNÁNDEZ et al., 2010). 

A incorporação de zeólitas em filmes de polietileno aumentou a cristalinidade do 

compósito e retardou a sua degradação térmica. A baixas concentrações de prata, a zeólita agiu 

desacelerando a degradação do polietileno, contudo, em concentrações mais elevadas, a taxa de 

degradação foi maior (PEHLIVAN et al., 2005). Boschetto et al., (2012) utilizaram compósitos 

constituídos por zeólita Y trocada com prata e polietileno de baixa densidade. A concentração 

final de prata foi de 5% na zeólita e as quantidades de zeólita nos filmes variaram de 1 a 10% 

(m/m). Os filmes compósitos mostraram-se efetivos na inibição de Escherichia coli, 

apresentando potencial aplicação na preservação de alimentos.  

Sabe-se que a prata reage facilmente com aminoácidos, logo as embalagens contendo 

prata são pouco efetivas em alimentos ricos em nutrientes, entretanto, são muito eficientes em 

bebidas que apresentam poucos nutrientes, como água ou chá (ROBERTSON, 2013). 

 Tendo em vista os diversos fatores relacionados à contaminação dos alimentos por 

microrganismos patogênicos e a importância social e econômica de se mitigar tais ocorrências, 

o desenvolvimento de embalagens ativas antimicrobianas compostas de PEBD, zeólita A e prata 

configura-se como importante iniciativa em busca da conservação dos alimentos, visando à 

segurança alimentar. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

Utilizou-se zeólita 4A comercial (Diatom) cedida pelo Laboratório de Peneiras 

Moleculares – LABPEMOL/UFRN para a realização dos procedimentos experimentais. Os 

microrganismos utilizados nos testes de susceptibilidade microbiana foram a Escherichia coli 

(ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923) cedidas pelo Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos/Facisa/UFRN.  

Para os testes de difusão em placas, foi utilizado o Ágar Mueller Hinton (TM MEDIA) 

e no teste de concentração inibitória mínima foi utilizado o caldo Lactosado (BD). 

O Polietileno de Baixa Densidade (PEBD – Braskem) utilizado para síntese dos filmes 

foi cedido pelo Laboratório de Peneiras Moleculares – LABPEMOL/UFRN. O agente 

antibacteriano utilizado foi o Nitrato de Prata (Êxodo Científica). Os filmes foram 

confeccionados via úmida utilizando-se o solvente Xilol (Êxodo Científica).  

 

4.2 INCORPORAÇÃO DE PRATA NA ZEÓLITA A 

 

 A incorporação da prata na zeólita A ocorreu por troca catiônica. Em um béquer 

protegido da luz, foram adicionados 3g do material zeolítico e 50 mL de soluções com 

concentrações de 1, 5 e 10% de Ag. O sistema foi mantido em agitação magnética e em 

temperatura ambiente por 2h (JIRAROJ; TUNGASMITA; TUNGASMITA, 2014). Após a 

troca, o material foi filtrado e colocado em estufa de secagem a 60°C overnight. Após secagem, 

os sólidos foram acondicionados em recipientes adequados, em local seco e protegido da 

incidência de luz.  

 

4.3 PREPARO DOS FILMES COMPÓSITOS 

 

 Os filmes foram produzidos por meio de solubilização em Xilol. Na solubilização 5g de 

PEBD foram dissolvidos em 45 mL de Xilol à 120°C em refluxo por 1h. Após completa 

solubilização do polímero, transferiu-se o conteúdo para uma placa de petri sob aquecimento 

constante de 110ºC para a formação do filme. Seguindo-se o mesmo procedimento de 

solubilização do polímero, incorporou-se 1; 2,5 e 5% (m/m) de zeólita substituída com prata 

para formação do filme compósito.  
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4.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Os materiais preparados no presente trabalho foram caracterizados por meio das técnicas 

apresentadas a seguir. 

 

4.4.1 Difração de raios X (DRX) 

 

 Os difratogramas de raios X da Zeólita A foram obtidos com um aparelho Bruker D2 

Phaser utilizando-se radiação CuKα (λ = 1,54 Å) equipado com filtro de Ni, corrente de 10 mA, 

voltagem de 30 KV, munido de um detector Lynxeye. A técnica supracitada é uma ferramenta 

importante na elucidação de características estruturais da zeólita em estudo, bem como para 

justificar a incorporação de prata no seu interior. 

 

4.4.2 Cálculo da cristalinidade da zeólita A  

 

 A cristalinidade da zeólita A, substituída com diferentes concentrações de prata, foi 

calculada pela comparação da intensidade das seguintes reflexões, 2θ: 7,2; 12,5; 16,1; 21,7; 30 

e 34,2°. O padrão utilizado como branco foi a zeólita A comercial da marca Diatom fornecida 

pelo LABPEMOL. Com os dados obtidos por meio dos cálculos de cristalinidade, poderemos 

inferir se a incorporação de prata na zeólita A afeta ou não a sua estrutura. 

% Cristalinidade = 
∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 

 

4.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 As microscopias eletrônicas de varredura (MEV) dos materiais zeolíticos foram 

coletadas em um microscópio da marca ZEISS, modelo Auriga com emissor tipo FEG (Field 

Emission Gun), com voltagem de 20 Kv, com detector de análise química por Espectroscopia 

por Dispersão de Energia (EDS) acoplado da marca Bruker e modelo xflash detector 410-M. 

Com auxílio do MEV poderemos observar se a incorporação da prata no material zeolítico 

alterou a sua morfologia, como também garantir que estamos de fato trabalhando com a zeólita 

de interesse (zeólita A) por meio da observação da sua morfologia peculiar. 
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4.4.4 Análise termogravimétrica (ATG/DTG) 

 

Os ensaios de análise térmica (ATG) foram realizados no equipamento Netzsch modelo 

TG209F1 Libra. O cadinho utilizado para análise era de Platina, o gás de purga N2 com vazão 

de 20 mL/min, a razão de aquecimento foi de 10°C/min até temperatura final de 700°C. O uso 

da análise termogravimétrica se faz necessário para observação do padrão de degradação do 

material compósito em relação à degradação do polímero puro, ou seja, se com a adição de 

zeólita e prata haverá mudança drástica no comportamento térmico. 

 

4.4.5 Fluorescência de raios X (FRX) 

 

Os materiais foram caracterizados por fluorescência de raios X em um aparelho Bruker 

S2 Ranger utilizando radiação Pd ou Ag anode Max. Power 50 W, max voltage 50 kV, max 

current 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. Por meio da presente técnica pode-se quantificar, 

de forma aproximada, o teor de prata inserida na zeólita em estudo.  

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

4.5.1 Teste de disco-difusão em ágar 

 

 Os testes antimicrobianos foram realizados em triplicata, por meio de disco-difusão em 

ágar (método de Kirby-Bauer). Discos de 4 mm de diâmetro foram obtidos dos filmes 

preparados previamente. Em cada placa contendo Ágar Mueller Hinton (TM MEDIA) foram 

inoculados quatro discos que correspondiam ao branco (polímero puro) e à três concentrações 

mássicas de zeólita A contendo prata nas concentrações pré-definidas (1, 5 e 10%), como 

mostrado na Figura 9. Os inóculos bacterianos testados foram ajustados previamente em 

espectrofotômetro para corresponder a 0,5 na escala de Mc’- Farland, o que corresponde a 

aproximadamente 1,5 x 108 bactérias/mL. Após a semeadura, as placas foram incubadas a 35°C 

por 24h. A inibição foi constatada utilizando-se paquímetro manual para medição dos halos. A 

medição dos halos é feita levando-se em consideração o diâmetro do disco aplicado mais a área 

da zona opaca (halo).  
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Figura 9: Esquema de disposição dos discos para o teste de disco-difusão. 

 

Fonte: Autor 

 

4.5.2 Concentração Inibitória Mínima 

 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada por meio do método de 

macrodiluição em caldo, como explicitado na Figura 10. Foram testadas dez diferentes 

concentrações de zeólita A contendo 1%, 5% e 10% de prata. A faixa de concentração escolhida 

foi de 0,05 mg/mL – 25,6 mg/mL. O método da macrodiluição em caldo consiste em dispor 

tubos contendo no mínimo 1 mL de caldo com variados teores do composto com atividade 

antimicrobiana. Aos tubos contendo o composto antimicrobiano são adicionadas alíquotas do 

microrganismo a ser testado. O ajuste do inóculo bacteriano foi feito por meio da suspensão 

direta das colônias. A concentração final do microrganismo foi de 5 x 105 UFC/mL e, para se 

obter essa faixa de concentração, ajustou-se ao 0,5 da escala de Mc’- Farland com subsequente 

diluição 1:150 no caldo que foi utilizado. Após esse procedimento, foi retirada 1 mL do inóculo 

e inserido nos tubos contendo 1 mL do composto antimicrobiano, o que resultou na 

concentração de 5 x 105 UFC/mL. Os tubos foram incubados a 35°C por 24h. 
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Figura 10 - Método da Macrodiluição em caldo. 

 

Fonte: Autor 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, serão apresentados os resultados e as discussões referentes à inserção da 

prata na zeólita A e as implicações decorrentes dessa inserção na estrutura e morfologia do 

material. Por fim, serão apresentadas as atividades antimicrobianas da zeólita substituída com 

prata e dos filmes compósitos, bem como, a influência de alguns parâmetros na formação e no 

desempenho de tais filmes.  

 

5.1 ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE PRATA NA ZEÓLITA A 

 

 Os difratogramas de raios – X para a zeólita A substituída com 1, 5 e 10% de prata são 

apresentados na Figura 11. As reflexões características da zeólita A foram observadas em 

valores de 2θ de 21,7°; 24,0°; 27,2° e 30,0°, logo, o processo de troca catiônica não ocasiona 

modificações estruturais no material zeolítico, nem o surgimento de outras fases, como 

previamente reportado (FONSECA; NEVES, 2013). Contudo, na amostra de zeólita comercial 

(Branco) há presença de impurezas como denotado pelo pico no valor de 2θ de 9,0°. Além 

disso, observa-se claramente uma diminuição na intensidade dos picos com o aumento do teor 

de prata incorporado na zeólita. Este padrão tem sido reportado na literatura para incorporação 

de prata e outros cátions em zeólitas, e pode ser devido, entre outros motivos, pela redistribuição 

interna de carga catiônica no material e/ou pela perda de cristalinidade (BOSCHETTO et al., 

2012; SALAVATI-NIASARI, 2009). Provavelmente, a quantidade, a posição e a natureza dos 

cátions extra rede provenientes do processo de troca catiônica explicam também as variações 

de intensidade dos picos observados nos difratogramas (CERRILLO et al., 2017). Rivera-Garza 

et al., (2000) constataram que a impregnação da zeólita clinoptilonita com sódio ou prata, em 

baixas concentrações, não acarretava mudanças significativas nos padrões de difração. Zhou et 

al., (2014) incorporaram 365,73 mg/g de prata em zeólita A e não observaram mudanças 

estruturais nos difratogramas de raios – X, evidenciando um excelente processo de troca 

catiônica.  
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Figura 11 - Difratogramas de raios - X da zeólita A após troca catiônica. 

 

 

 De fato, conforme a Tabela 2, podemos observar um decréscimo acentuado da 

cristalinidade dos materiais substituídos com prata, principalmente nos teores de 5% e 10%, 

fato que corrobora os resultados obtidos nos difratogramas de raios – X.  

 

Tabela 2 - Valores de cristalinidade (%) para os materiais substituídos com prata. 

Amostra Cristalinidade (%) 

Zeólita A 100% 

Zeólita A – Ag (1%) 98% 

Zeólita A – Ag (5%) 86% 

Zeólita A – Ag (10%) 70% 

Fonte: Autor 

 

Na Tabela 3 são apresentados os teores de prata obtidos pela análise de Fluorescência 

de raios X (FRX). Constata-se que os teores de prata medidos aumentaram com o teor nominal 

de síntese, como era de se esperar, e ficaram relativamente próximos para as amostras contendo 

1% e 10% de prata. Uma das grandes limitações da técnica de Fluorescência de raios X é que a 

mesma realiza uma quantificação mais superficial dos componentes na amostra, o que pode 

resultar em superestimações ou subestimação dos valores encontrados na análise. Tal fato 
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ocorre devido à baixa penetração dos raios X de fluorescência na matéria, da ordem de dezenas 

de mícrons, logo, a informação analítica se limita as camadas mais superficiais do material em 

estudo (FERRETTI, 2009). Considerando que as zeólitas são materiais porosos, pode-se inferir 

que teores pequenos, como 1% de prata, devem ficar perto da superfície, logo, os valores 

nominais concordam com os medidos pela técnica. Quando se aumenta a quantidade para 5% 

a incorporação tende a ser mais intensa e, por isso se mede somente 1,17%, já que a maioria da 

prata está inserida dentro da estrutura do material zeolítico. Com o teor máximo de 10%, já se 

tem preenchido todo o interior da zeólita e toda a parte externa deve estar recoberta ou 

parcialmente recoberta com prata. A Figura 12 exemplifica a discussão explicitada 

anteriormente.  

 

Figura 12 - Esquema de distribuição dos cátions de prata na estrutura da zeólita A. 

 

Fonte: Autor 

 

 Ainda com base nos resultados de FRX, observou-se que a relação Si/Al dos materiais 

se manteve constante e próximo de 1, o que indica que a incorporação de prata não altera 

significativamente a composição química superficial da zeólita.   

 

Tabela 3 - Composição química elementar (% em massa) 

Amostra Ag (FRX) (%) 

Zeólita A 0 

Zeólita A – Ag (1%) 0,79 

Zeólita A – Ag (5%) 1,57 

Zeólita A – Ag (10%) 13,29 
Fonte: Autor 
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A morfologia da zeólita A foi estudada por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). As micrografias obtidas estão apresentadas na Figura 13. Pode-se observar 

que o material apresenta a morfologia cúbica típica da zeólita A, entretanto, observa-se também 

a presença de material amorfo e, possivelmente, sodalita. Outro fato importante a se observar é 

o intercrescimento de cristais, denotado pelo crescimento interpenetrado de alguns cubos sobre 

outros, indicando que a síntese, apesar de resultar em zeólita A, não consegue o mesmo grau de 

pureza de uma realizada em pequena escala, evidenciando o fato de tratar-se de uma zeólita A 

comercial obtida em sínteses de grande escala, o que, a princípio, não influencia no desempenho 

do material. A manutenção da morfologia cúbica demonstra que o processo de troca catiônica 

não ocasiona modificações estruturais no material, independentemente da quantidade de prata 

adicionada, o que está de acordo com a literatura (CERRILLO et al., 2017; JIRAROJ; 

TUNGASMITA; TUNGASMITA, 2014). 

 

Figura 13 - Microscopia eletrônica de varredura a) Zeólita A, b) Zeólita A-Ag-1%, c) Zeólita A-Ag-5% e d) 
Zeólita A-Ag-10%. 
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5.2  CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DA ZEÓLITA IMPREGNADA COM 

DIFERENTES TEORES DE PRATA  

 

A concentração inibitória mínima é definida como a concentração mais baixa de um 

agente antimicrobiano que impede crescimento visível de um microrganismo no teste de 

sensibilidade por diluição em ágar ou caldo (ANDREWS, 2001). 

 A análise da concentração inibitória mínima da zeólita A contendo 1%, 5% e 10% de 

prata foi realizada com quantidades que variaram entre 0,05 a 25,6 mg de zeólita/mL. O 

microrganismo alvo utilizado nos testes foi a Escherichia coli. 

 Os resultados foram interpretados de acordo com a turvação ou não do meio, sendo 

considerado turvo quando houvesse crescimento visível e límpido quando não houvesse 

crescimento. A zeólita A com teor de prata 1% e concentração 0,05 mg de zeólita/mL não foi 

capaz de inibir o crescimento visível de Escherichia coli, entretanto, com o aumento de 

concentração houve inibição total no período de 24 h de incubação, sendo então determinada a 

CIM de 0,1 mg/mL, conforme Figura 14. 

 

Figura 14 - Concentração inibitória mínima da zeólita A substituída com 1% de prata. 

 

 

A zeólita A substituída com 5% de prata apresentou concentração inibitória mínima 

menor ou igual a 0,05 mg zeólita/mL, como apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Concentração inibitória mínima da zeólita A substituída com 5% de prata. 

 

 

De forma semelhante, a zeólita A substituída com 10% de prata apresentou concentração 

inibitória mínima menor ou igual a 0,05 mg zeólita/mL, como pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 - Concentração inibitória mínima da zeólita A substituída com 10% de prata. 

 

 

 Jiraroj, Tungasmita, Tungasmita (2014) testaram compósitos de zeólita A e prata, 

variando a concentração de prata de 25 a 200 mg/L e fixaram a concentração de compósito em 

0,1 mg zeólita/mL. O efeito de inibição foi acentuado frente à bactéria Escherichia coli. Houve 

inibição de 80 a 90 % nas concentrações de prata entre 50 a 200 mg/L. Krishnani et al., (2012), 

trabalhando com zeólita A e prata, encontraram concentração inibitória mínima de 40 µg/mL 

testando em Escherichia coli, resultados semelhantes ao presente trabalho. Tosheva et al., 

(2017) utilizaram zeólita X e zeólita beta contendo prata, em concentrações que variaram de 

0,05 a 0,5 mg zeólita/mL. A CIM da zeólita X foi de 0,1 mg/mL na inibição de Escherichia 

coli. A zeólita beta se mostrou eficiente desde a concentração de 0,05 mg/mL. Outros autores 

suportaram 5,8 % (m/m) de prata em zeólita X, constatando excelente inibição de 

microrganismos gram negativos e gram positivos no decorrer de 24 h, ocorrendo ausência de 

crescimento já na primeira uma hora de análise (KWAKYE-AWUAH et al., 2007). 

 A efetiva atividade antibacteriana pode ser atribuída à elevada quantidade de íons prata 

e, possivelmente, à baixa redução de Ag+ em prata elementar na superfície da zeólita 

(KRISHNANI et al., 2012). 
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5.3  ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO POLÍMERO CONTENDO ZEÓLITA 

IMPREGNADA COM DIFERENTES TEORES PRATA 

 

Após identificar marcante atividade antimicrobiana da zeólita A com diferentes 

concentrações de prata, foram realizados os testes de atividade antimicrobiana, por meio de 

disco-difusão em placas, dos filmes compósitos de PEBD com zeólitas substituídas com prata. 

Pode-se verificar que os discos que continham zeólita nas relações 2,5% (m/m) e 5% (m/m) 

com concentrações em prata de 5% e 10% se mostraram mais efetivos contra ambos os 

microrganismos testados. Não houve inibição de crescimento microbiano para os filmes 

contendo 1% em prata em todas as relações mássicas, nem para os filmes contendo 1% e 2,5% 

em massa na concentração de 5% em prata. Para o filme contendo 10% em prata não houve 

inibição quando a relação mássica foi de 1%. A Figura 17 apresenta o teste para a concentração 

de Ag 1%, onde pode-se observar como se apresentam os resultados quando não há halos de 

inibição.  

 

Figura 17 - Determinação da atividade antimicrobiana dos filmes preparados com 1% de Ag testados contra a) 

S.aureus e b) E.coli. 

  

 

 Já na Figura 18, halos de inibição entre 5 e 6 mm foram observados para os discos de 

filme compósito com 5% (m/m) de zeólita substituída com 5% de prata.  
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Figura 18 - Determinação da atividade antimicrobiana dos filmes preparados com 5% de Ag testados contra a) 

E.coli e b) S.aureus. 

 

 

De modo semelhante, os discos com 2,5% (m/m) e 5% (m/m) de zeólita na concentração 

de Ag 10% exibiram inibição tanto de Escherichia coli como de Staphylococcus aureus, com 

halos também em torno de 5-6 mm, conforme Figura 19.  

 

Figura 19 - Determinação da atividade antimicrobiana dos filmes preparados com 10% de Ag testados contra a) 
E.coli e b) S.aureus. 
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Boschetto et al., (2012), trabalhando com discos de 7 mm de diâmetro composto de 

PEBD e zeólita Y substituída com prata, obtiveram halos de inibição próximos a 7 mm, 

utilizando Escherichia coli como bactéria alvo. Sánchez et al., (2017) utilizando discos 

fabricados com zeólita ZSM-5 substituída com prata, obtiveram halos de inibição de 1 cm de 

diâmetro quando testados na inibição de Escherichia coli. 

O polímero puro, ou seja, sem conter o agente antimicrobiano, não apresentou inibição 

alguma, conforme visto nas Figuras 17, 18 e 19. Logo, fica evidenciado que a inibição dos 

microrganismos está, de fato, relacionada à prata. Os halos não apresentaram grandes áreas, 

entretanto, esse padrão pode ser explicado com base na solubilidade do agente antimicrobiano 

no meio de cultura. As placas contendo ágar não apresentam quantidades consideráveis de água, 

o que dificulta a difusão do agente ativo no meio e, consequentemente, gera menores halos de 

inibição (BOSCHETTO et al., 2012). Entretanto, conforme a norma SNV 195920-1992, a 

presença de uma zona de inibição maior do que 1mm é considerada uma indicação de boa 

inibição e a presença de zona menor que 1mm é considerada razoavelmente boa (POLLINI et 

al., 2012). 

 

5.4  ESTUDO DOS PARÂMETROS QUE INFLUENCIAM A FORMAÇÃO DO FILME 

COMPÓSITO E O SEU DESEMPENHO 

 

Aliado à baixa difusão do agente antibacteriano em ágar, deve-se somar o efeito da 

temperatura na eficiência da prata. O uso do Xilol como solvente na síntese dos filmes por via 

úmida requer temperaturas altas (acima de 100°C) durante a solubilização dos pellets de PEBD 

e após a solubilização para formação dos filmes (WALTON, 2014). O uso de temperaturas mais 

elevadas pode acarretar perda da estabilidade da prata por meio da sua redução, fazendo com 

que a inibição seja baixa ou inexistente, acarretando ainda a mudança de coloração dos filmes 

(QUINTAVALLA; VICINI, 2002). Outro fato que também chamou atenção foi a dificuldade 

de homogeneização da zeólita contendo prata na solução polimérica. Foi observado, que em 

algumas áreas do filme havia maior concentração de material que em outras, e 

consequentemente, houve perda de eficácia na inibição dos microrganismos testados. Uma 

forma de se contornar esse problema seria o uso de equipamentos com agitações mais vigorosas, 

por exemplo, equipamentos que possuem agitação com hastes dotadas de alto poder de rotação.   

Além disso, como demonstrado em trabalhos similares, deveria haver aumento da 

inibição com o aumento da quantidade de Ag inserida na zeólita, pois a inibição é diretamente 
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proporcional à quantidade de prata adicionada ao material (FERREIRA et al., 2016; JIRAROJ; 

TUNGASMITA; TUNGASMITA, 2014). 

 

5.5  ESTUDO DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA DOS FILMES CONTENDO ZEÓLITA E 

PRATA 

 

O estudo da degradação térmica dos filmes contendo zeólita A e prata foi realizado por 

meio de análise termogravimétrica.  

A Figura 20 apresenta o gráfico da análise termogravimétrica (ATG) e da derivada da 

análise termogravimétrica (DTG) do PEBD.   

 

Figura 20 - Curva de ATG/DTG do filme de PEBD preparado via método de solubilização em solvente. 

 

 

A massa mantém-se constante até perto dos 400°C, decrescendo de maneira rápida após 

essa temperatura. Por meio da análise da derivada da análise termogravimétrica podemos 

verificar que o pico de degradação máxima do filme situou-se por volta de 460°C. A curva 

contínua do gráfico de ATG demonstra que a degradação do PEBD ocorre em uma única etapa 

(degradação contínua), embora se saiba que as degradações dos materiais plásticos ocorrem em 

várias etapas e a curva contínua, na verdade, expressa a soma desses fatores (DAS; TIWARI, 

2019). O padrão da curva ATG para o PEBD está de acordo com o reportado na literatura para 

PEBD comercial (BOSCHETTO et al., 2012; VALLE; GUIMARÃES, 2004). 

Quimicamente, a degradação de materiais plásticos envolve a quebra de ligações entre 

átomos da cadeia polimérica. A quebra da ligação C-C requer alta energia de ativação e a 

degradação ocorre em temperaturas elevadas (acima de 400°C), entretanto, uma vez iniciada, a 
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degradação ocorre de maneira facilitada devido a labilidade térmica das ligações inerentes à 

cadeia polimérica (DAS; TIWARI, 2019). 

Os gráficos de ATG dos filmes contendo 1%, 5% e 10% de prata e diferentes relações 

mássicas, são mostrados na Figura 21. 

 

Figura 21 - Curvas de ATG dos filmes de PEBD contendo A) P-A-Ag1%, B) P-A-Ag5% e C) P-A-Ag10%. 

 

 

Estudos demonstram que filmes compósitos contendo zeólita e prata possuem maiores 

estabilidades térmicas, entretanto, com o aumento significativo do teor de prata a taxa de 

degradação térmica se torna mais elevada (FENG et al., 2016; PEHLIVAN et al., 2005). 

Contudo, no presente estudo a degradação térmica dos filmes contendo zeólita e prata nas 

diferentes concentrações não diferiu significativamente. Pehlivan et al., (2005) observaram, no 

estudo da degradação térmica de compósitos de Polipropileno, que a adição de zeólita retarda 

a temperatura de degradação do polímero.  

A Tabela 4 sumariza as informações relativas às temperaturas de degradação máxima 

dos filmes compósitos e confirma que com o aumento do teor mássico de zeólita contendo prata 

a temperatura de degradação máxima se altera apenas sensivelmente, não resultando em 

mudanças drásticas que possam impactar futuras aplicações.  
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Tabela 4 - Temperaturas de degradação máxima dos filmes compósitos. 

Amostra Temperatura máxima de degradação (°C) 

P-A-Ag1%-1 464,70 ± 0,25 

P-A-Ag1%-2.5 464,05 ± 0,44 

P-A-Ag1%-5 463,72 ± 0,22 

P-A-Ag5%-1 463,76 ± 0,37 

P-A-Ag5%-2.5 465,16 ± 0,54 

P-A-Ag5%-5 460,50 ± 1,14 

P-A-Ag10%-1 463,13 ± 0,52 

P-A-Ag10%-2.5 465,11 ± 0,49 

P-A-Ag10%-5 463,30 ± 0,77 
Fonte: Autor 
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6 CONCLUSÃO 

 

A incorporação das diferentes concentrações de prata na zeólita A não alterou 

morfologicamente o material em estudo. Entretanto, houve decréscimo das reflexões na análise 

de DRX com o aumento do teor de prata, provavelmente devido à perda de cristalinidade pós 

troca catiônica. 

 A zeólita A contendo 5% e 10% de prata apresentou concentração inibitória mínima de 

0,05 (mg/mL) frente à bactéria Escherichia coli. Os filmes contendo 2,5% (m/m) e 5% (m/m) 

com concentrações em prata de 5% e 10% foram efetivos na inibição de Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, gerando halos de inibição satisfatórios. Assim, os filmes compósitos 

possuem potencial para possíveis aplicações como embalagens ativas de alimentos que visem 

ao aumento da vida de prateleira do produto e o aumento da segurança alimentar. 

Como perspectiva futura, dentre outras, pretende-se estudar a estabilidade da prata nos 

filmes poliméricos; entender e quantificar a lixiviação da prata em meios que simulem 

alimentos; testar os filmes em matrizes alimentícias; sintetizar os filmes por meio de, no 

mínimo, duas rotas diferentes das utilizadas no presente trabalho e utilizar outros materiais de 

partidas (zeólita e polímero).    
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