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Resumo: Os polímeros a base de proteínas como a do leite, do ácido poli-láctico (PLA) e da soja podem ser citados 

como exemplos de substratos utilizados em diversas áreas da engenharia, devido principalmente ao seu caráter de 

biodegrabilidade, gerando baixo impacto ao meio ambiente quando comparados aos polímeros químicos a base de 

petróleo, que levam anos para se decompor na natureza. Dentre estas, a fibra de soja possui grande potencial de 

aplicação, pois trata-se de um material fabricado a base de uma pasta obtida do resíduo existente na semente da soja, 

após a extração do óleo, utilizando resinas e químicos para modificação estrutural. Neste trabalho, malha de soja foi 

utilizada para desenvolver um material com propriedade de proteção ultravioleta, através do uso da nanotecnologia. 

Desta forma, para se ligar as nanopartículas de ouro (NPAu), a malha teve sua carga superficial modificada com o uso 

de quitosana, utilizando 20 % sobre o peso do material, seguida de processo de exaustão dos nanomateriais. As NPAu 

foram sintetizadas, via síntese química com nitrato de sódio como agente redutor e estabilizador. As análises das 

amostras em solução foram avaliadas através de espectroscopia de absorbância e dos materiais sólidos através de 

espectroscopia de refletância difusa e difratometria de raios-X. O tamanho das NPAu foi avaliada em equipamento 

zetasizer nanoseries/nanoZ, encontrando nanopartículas com tamanho médio de 34,59 nm, sendo evidenciado também 

o fenômeno da ressonância de plasmon, com picos entre 530 nm e coloração avermelhada, além de bons resultados de 

solidez a lavagens, quando comparados com tingimentos convencionais. Verificou-se que o polímero de soja tratado 

com NPAu apresentou excelente propriedade funcional, com fator de proteção ultravioleta (UPF) de +50, considerado 

excelente, comprovando sua potencial aplicação na área biomédica. 

Palavras-chave: Polímero de soja modificado, Têxtil funcional, Nanotecnologia, Nanopartículas de Ouro, polímero 

para proteção UV. 

 

Gold Nanoparticles Applications in Natural Polymer Modified for UV Protection  

 
Abstract: The protein-based polymers such as milk, such as polylactic acid (PLA) and soya can be cited as examples of 

substrates used in various fields of engineering, mainly due to its character of biodegradability, generating low 

environmental impact when compared to chemical polymers to petroleum-based, which take years to decompose in 

nature. Among these, soy fiber has great application potential because it is a manufactured material base of a residue 

obtained from the existing folder in the soybean seeds after oil extraction, using resins and chemicals for structural 

modification. In this work, soy mesh was used to develop a material with ultraviolet protection properties, through the 

use of nanotechnology. Thus, to connect the gold nanoparticles (NPAu), the fabric had a surface charge modified with 

the use of chitosan, using 20% of the weight of the material, followed by nanomaterials exhaust process. The NPAu 

were synthesized via chemical synthesis with sodium nitrate as reducing and stabilizing agent. The analysis of the 

solution samples were evaluated by absorbance spectroscopy and solid materials through diffuse reflectance 

spectroscopy and XRD X-ray diffraction. The size of NPAu was evaluated in equipment Zetasizer nanoseries / nanoZ, 

finding nanoparticles with an average size of 34.59 nm, and also underlined plasmon resonance phenomenon, with 

peaks between 530 nm and red coloration, and good results from the soundness washes, compared to conventional 

dyeing. It was found that soy polymer treated with NPAu presented an excellent property with ultraviolet protection 

factor (UPF) of +50, considered excellent, proving its potential application in the biomedical field. 
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Introdução 
Em 1945, as fibras de soja foram processadas pela primeira vez pela “Ford Motor Company” e na 

época, elas foram usadas para fabricar estofados de carros. O polímero de soja é produzido a partir 

de uma pasta obtida do resíduo existente na semente da soja, após a extração do óleo. A proteína é 
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destilada e refinada, e posteriormente é adicionada uma resina biológica que irá modificar a 

estrutura espacial da proteína, sendo em seguida adicionados altos polímeros e a solução é cozida e 

estabilizada por acetilação. [1,2]. 

A modificação de superfície de polímeros é considerada como a melhor alternativa para se obter 

tratamentos têxteis modernos, devido principalmente a não deterioração da superfície do substrato, 

como no tratamento a plasma ou nos tratamentos de superfície para modificação de carga iônica, em 

que tingimentos são realizados sem nenhuma afinidade com a fibra. Além disso, a modificação é 

realizada também, para que superfícies sejam capazes de se ligar a moléculas de mesma carga, 

como é o caso de algumas fibras orgânicas com nanopartículas metálicas, através do uso de 

polieletrólitos [3–5]. Polieletrólitos são macromoléculas de cadeias longas, obtidas por uma 

combinação de monômeros simples, que quando dissolvidos em solventes polares, especialmente 

em água, adquirem cargas positivas ou negativas, sendo a quitosana um dos principais 

polieletrólitos utilizados na atualidade e tem como matéria-prima a carapaça de diversas espécies de 

crustáceos, que dão origem a quitina e após processos químicos a quitosana [6,7]. 

A nanotecnologia é uma área científica multidisciplinar que consiste na criação e utilização de 

materiais, dispositivos e sistemas, através da manipulação da escala nanométrica (10-9 m), que 

abrange um range de 1 a 100 nm e são consideradas os menores dispositivos feito pelo homem e as 

maiores moléculas dos seres vivos, tornando a manipulação um grande passo para novas 

descobertas físicas, químicas e biológicas [8,9]. 

Devido um aumento significativo nos índices de câncer de pele segundo o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), que ocorre devido a exposição à radiação solar, principalmente no nordeste 

brasileiro, cientistas tem trabalhado para mudar esse quadro, utilizando nanopartículas metálicas 

(Au, Ag, Zn) que possuem potencial aplicação para proteção ultravioleta, devido ao fenômeno da 

ressonância de plasmon, onde uma superfície eletrônica sobre a partícula, reflete e absorve quase 

que em sua totalidade os raios ultravioletas incidentes [10,11].  

Estudos utilizando nanopartículas tem demonstrado caráter  multidisciplinar, para aplicações de 

polímeros como: nylon, seda, poliéster e algodão, onde os mesmos foram tratados com 

nanopartículas de prata, ouro ou zinco e apresentaram excelentes resultados antimicrobianos e de 

proteção ultravioleta [12,13]. 

O presente trabalho buscou obter e caracterizar nanopartículas de Au, via síntese química, e aplica-

los em polímeros biodegradáveis de soja, através da modificação superficial com quitosana, pelo 

processo de exaustão, para potencial aplicação de proteção ultravioleta. 

 

Experimental  
Foram utilizados cloreto de ouro (HAuCl4) da empresa PLAT-LAB com 99, 5% de pureza, citrato de 

sódio di-hidratado (Na3C6H5O7.2H2O) da empresa Êxodo Científica e quitosana da empresa 

“Golden Shell Biochemical” e polímero de soja com gramatura de 274 g/m2 de estrutura rib 1x1 e 

título de 25 Ne. Todos os reagentes de grau analítico, foram usados sem purificação adicional. 

Inicialmente o polímero de soja passou por um pré-tratamento em solução de peróxido de 

hidrogênio e soda caustica, sendo em seguida funcionalizado com quitosana a 20% sobre o peso do 

material, por 30 min a 70ºC, seguida de secagem a temperatura ambiente.  

Para síntese das NPAu, utilizou-se o método de redução química, via citrato de sódio [13]. 

Preparou-se uma solução 0,01% de cloreto de ouro e uma outra solução de 1% de nitrato de sódio, 

em seguida foi retirada uma alíquota de 250 ml da solução I e colocada sob agitação até atingir 

95ºC, posteriormente foi adicionado, gota a gota, 2 ml da solução II, e após 3 minutos verificou-se 

uma mudança de coloração passando pelas cores: cinza, azul, roxo e por último vermelho, conforme 

fig. 1, que mostra soluções coloidais antes e após síntese. 

Do polímero funcionalizado foi retirado 1,5 g que foi impregnado em 97,5 ml de solução coloidal 

de NPAu, com os seguintes parâmetros: temperatura de 70ºC, tempo de 30 min e 4 bares de 

pressão, em equipamento ALT-B Touch 35, seguido de secagem a 120ºC por 2 min em rama LTE. 
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Figura 1: Soluções coloidais de nanopartículas de ouro (a) antes e (b) após processo de síntese 

 

As análises em solução foram feitas em espectrofotômetro modelo Cary 50 com varredura de 200 a 

800 nm e as amostras sólidas foram realizadas em espectrofotômetro, modelo CM-2600d, com 

intervalos de 400 a 700 nm, em iluminante D-65 e com ângulo de 10º. 

Os testes de solidez a lavagem foram avaliados utilizando a norma AATCC 61-2006 através de 5 

ciclos de lavagens para verificar a solidez do substrato as NPAu, sendo avaliadas de 1 a 5 na escala 

cinza, sendo 5 considerado excelente e 1 pior parâmetro para solidez. 

A avaliação da proteção ultravioleta do polímero modificado foi realizada, utilizando 

espectrofotômetro modelo M350, com intervalo de 190nm a 1100 nm, para medir a transmissão do 

espectro direto e difuso de comprimento de onda UVB (280 a 315 nm) e UVA (315 a 400 nm).  

As análises por Difração de Raios-X foram realizadas em equipamento modelo Miniflex II Rigaku, 

com radiação de Cu, com potência de 30 kV, corrente de 30 mA e varredura angular 2θ de 10 a 90º. 

Para análise do tamanho de partícula, utilizou-se aparelho modelo Zetasizer nanoseries/nano-Z, 

com cubeta de acrílico, utilizando 10 corridas em cada amostra. 

 

Resultados e Discussão  
No procedimento de síntese foram obtidas NPAu com tamanho médio de 34,59 nm, conforme 

Tabela 1 dos dados retirados do software zetasizer, além do tamanho manométrico a solução 

coloidal apresentou também propriedades óticas característica, conforme Fig. 2a, devido a interação 

da luz incidente com a condução dos elétrons livres, proveniente de um acoplamento entre a 

frequência do campo elétrico e a oscilação dos elétrons condutores, ocasionado em virtude do 

fenômeno da ressonância de plasmon, conforme evidenciado em estudos realizados anteriormente 

[15,16]. 

Tabela 1: Tabela de tamanho de partículas 

Nº Corridas Diâmetro (nm) Largura (nm) Polidispersão 

1 33,70 17,80 0,280 

2 34,00 18,60 0,298 

3 34,70 19,00 0,300 

4 33,30 18,20 0,299 

5 34,20 19,20 0,314 

6 37,50 19,20 0,262 

7 36,30 19,80 0,296 

8 34,60 19,00 0,300 

9 35,00 19,00 0,295 

10 32,60 17,80 0,298 

Média 34,59 18,76 0,290 

 

Pode-se observar na fig. 2a que o pico máximo está relacionado ao pico característico das NPAu, 

com comprimento de onda máximo em torno de 530nm. Nas soluções mostradas nas fig. 2b antes 

a) b) 
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do tingimento e 2c efluente gerado após tingimento, pode-se observar que houve uma perda 

significativa de cor em relação ao efluente gerado. As duas soluções foram avaliadas por 

espectroscopia de absorbância, conforme fig. 2, onde se verifica o pico máximo em 540 nm, com 

valores de absorbância respectivamente 1,047 (antes de tingir) e 0,081 (após tingimento), com 

92,3% de esgotamento o que comprova ótima adsorção das nanopartícula na fibra biodegradável. 

   
Figura 2: a) gráfico de solução coloidal de NPAu antes e após tingimento, b) solução antes de tingir e c) 

efluente gerado após tingimento. 

 
 

A análise de DRX foi realizada no polímero sem tratamento e tratado com NPAu, conforme gráf. 2a 

da fibra de soja sem tratamento, a intensidade do pico de maior destaque com 2θ = 19,8º, 2θ = 22,78 

e 2θ = 11,46, já no gráfico 2b modificada com quitosana e NPAu, o pico de maior destaque está em 

2θ=19,88º, seguido do pico de 2θ = 22,9 e o pico de 2θ = 11,5, que são picos característicos da fibra 

de soja com quitosana, com uma pequena redução de intensidade devido a adição das NpAu. E em 

2θ=38,52º, correspondente ao plano (111) e 2θ=44,72º com plano de (200) e em 2θ=77,96º, que são 

característicos do sistema cristalino do ouro, conforme trabalho publicado 5, onde encontrou-se 2θ= 

38,18º e 2θ= 44,39º, respectivamente para os mesmos planos cristalinos encontrados. O plano (111) 

de maior intensidade indica uma orientação cristalográfica nesta direção. As interpretações 

qualitativas foram efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de dados das fichas 

JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) ficha pdf nº.03-065-860. 

 
Gráfico 1:  a) DRX da soja antes e b) DRX da soja com quitosana e NPAu e c) solidez a lavagem 
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Os polímeros de soja foram submetidos a testes de solidez a lavagem, considerando 5 ciclos de 

lavagens, com objetivo de verificar a durabilidade da adsorção das nanopartículas no substrato. 

Conforme mostrado no gráf. 2c, pode-se verificar que a variação de força colorística (K/S) foi 

pequena quando comparada com as amostras sem lavar. Em escala cinza em torno de 4/5 (amostra 

de 1 e 2 lavagens) e 3/4 (amostras 3, 4 e 5 lavagens), que evidencia que a força colorística diminui à 

medida que são realizadas as lavagens.  

a) b) 

a) 

b) c) 

c) 
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De acordo com a tab 2 pode-se observar que a amostra sem tratamento possui UPF médio de 7,26, 

ou seja, deixa ultrapassar 21,3% da radiação UVA e 12,3% da radiação UVB, bloqueando apenas 

78,7% e 87,7% respectivamente, sendo classificada com um baixo fator de proteção de +5. Já com 

relação a amostra tratada com NPAu, pode-se verificar que o UPF médio foi de 115,5, deixando 

ultrapassar apenas 0,6% da radiação UVA e 0,8% da radiação UVB e bloqueando 99,4% e 99,2% 

respectivamente, sendo classificada com um fator de proteção considerado excelente de +50. Em 

Trabalho semelhante desenvolvido com NPAu em polímeros naturais (algodão e seda) a proteção 

UV conseguiram classificação de muito boa a excelente, e baixos valores de % transmitância de 

radiação UVA e UVB, comprovando a eficácia no tratamento16.  

 
Tabela 2: Proteção ultravioleta do substrato sem tratamento e após tratamento com Nau. 

Amostras UPF médio Erro padrão Classificação UPF 
Média UVA 

(%) 

Média UVB 

(%) 

Sem tratamento 7,26 3,81 +5 21,3 12,3 

Tratada com Nau 115,5 0 +50 0,6 0,8 

 

Conclusões  
O processo de tingimento do polímero com as NPAu só foi possível devido a utilização da 

quitosana, que foi responsável por alterar a carga superficial da fibra de soja de levemente negativa 

para positiva, criando um meio para que ocorresse a ligação com as NPAu. 

No DRX pode-se observar a deposição das NPAu na superfície do substrato, uma vez que foi 

evidenciado os planos cristalográficos do ouro.  

Observando as soluções coloidais antes e após tingimento, pode-se verificar que houve exaustão de 

aproximadamente 92,3% das nanopartículas de ouro na superfície da malha de soja o que comprova 

que o efluente gerado, apresentou baixos valores de absorbância (0,081 aproximadamente). 

Foi evidenciado que o polímero funcionalizado apresenta excelente propriedade de aplicação 

médica, uma vez que apresentou fator UPF de +50 considerado excelente. 
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