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Nanopartículas de dióxido de titânio (P-25) foram cobertas com nanopartículas de prata usando o método de redução 
desenvolvido por Turkevich, também conhecido como método do citrato. Como ambos os materiais apresentam 
atividade bactericida comprovada o nanocompósito possui aplicações antimicrobiais e pode ser adicionado com sucesso 
a matrizes poliméricas. O Sal de Prata (Nitrato de Prata) foi reduzido pelo citrato de sódio da presença de um 
surfactante (PVP- Polivinilpirrolidona) resultando numa suspensão estabilizada de nanopartículas de prata / dióxido de 
titânio. Foi testado também a presença de um agente moderador da reação, NH4OH (amônia), para evitar o crescimento 
das nanopartículas durante a reação. As nanopartículas  de Ag / TiO2 foram caracterizadas por difração de raio X 
(DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia fotoelétrica de raio X (XPS). A presença do 
agente moderador da reação (amônia) em conjunto com o surfactante PVP (Polivinil pirrolidona) obteve o melhor 
resultado da síntese coloidal quanto ao tamanho das nanopartículas. 
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 Turkevich Method for silver/ titanium dioxide nanoparticles with antimicrobial aplication in polymers systems. 

 
 Titanium dioxide nanoparticles were covered with silver nanoparticles using Turkevich Method or citrate reduction 
method. Silver and titanium dioxide has comproved antimicrobial properties then the nanocomposite can be successful 
incorporated in polymer systems. Silver nitrate was reduced by sodium citrate in the presence of poly(vinyl pyrrolidone) 
(PVP) resulting in nano-Ag/TiO2 stabilized suspension. It was tested ammonia hidroxide in the synthesis to avoid the 
nanoparticles growth. The Ag/TiO2 nanoparticles were characterized with X-ray diffraction (XRD), Scanning electron 
microscopy (SEM) and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The best system of coloidal nanoparticles was that one 
with Poly(vinyl pyrrolidone) and ammonia in the synthesis. 
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Introdução  
 

O controle das propriedades dos materiais por meio do tamanho e forma das partículas 

originaram nanociência e nanotecnologia. Em escala nanométrica, a superfície das partículas 

contribuem significativamente em suas propriedades, mas além do tamanho, a forma e a estrutura 

cristalina também afetam as propriedades dos materiais nanoestruturados.(1,2)  

Existem vários métodos de síntese conhecidos para a obtenção de materiais em escala 

nanométrica que podem ser divididos em métodos físicos (top down), onde um material em escala 

maior pode ser manipulado até a escala desejada, e em métodos químicos (bottom up), onde o 
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material é crescido com controle átomo a átomo (ou molécula a molécula)(3). Dentre os métodos 

químicos, os mais utilizados são aqueles baseados em reações em solução, levando à formação de 

colóides de nanopartículas (NPs) dispersas em um solvente adequado. Um dos grandes desafios 

relacionados a estes procedimentos consiste exatamente em se manter as NPs estáveis nesta faixa de 

tamanho, evitando a aglomeração(4). De modo a controlar a aglomeração destas nanopartículas 

utiliza-se moléculas orgânicas de cadeias longas (surfactante) na superfície das NPs é essencial para 

sua estabilização e posterior manipulação. NPs em solução tendem a se aglomerar facilmente 

devido às interações de London. É a repulsão pelas moléculas do surfactante na superfície das NPs 

que evitam sua coalescência (5). O surfactante também participa do processo de crescimento das 

NPs. Variando a relação molar entre o precursor metálico e o ligante pode-se, em alguns sistemas, 

sintetizar NPs com tamanhos diferentes. Quanto menor for a concentração do surfactante, maior 

será o diâmetro médio das NPs formadas. Dentre os surfactantes utilizados, o PVP (polivinil 

pirrolidona), apresenta características interessantes e únicas, pois ao doar seus elétrons livres dos 

átomos de oxigênio e nitrogênio ao orbital sp dos íons de prata, e assim se forma um complexo dos 

íons prata –PVP na solução aquosa e este promove a nucleação da prata metálica porque o 

complexo formado é mais facilmente reduzido pelo agente redutor (por exemplo o citrato de sódio) 

que os íons prata puros permitindo aos íons prata receber mais nuvens eletrônicas do PVP que da 

água.(6) 

Neste artigo, nanopartículas de prata / dióxido de titânio foram obtidas pelo método 

Turkevich, o qual utiliza um fraco agente redutor, o citrato de sódio, que possui como característica 

sua baixa toxidade e reatividade fazendo parte de um ramo da química que vem se desenvolvendo 

cada vez mais atualmente, a “química verde”. A presença do surfactante PVP (polivinil pirrolidona) 

e do hidróxido de amônio na síntese coloidal visam controlar a aglomeração das nanopartículas de 

prata/ dióxido de titânio. 

 
Experimental  
 
 

Os reagentes e solventes foram utilizados como recebidos, AgNO3 (Hexis Científica), 

Aeroxide TiO2 P-25 (Dióxido de titânio comercial fornecido pela EVONIK), citrato de sódio 

(Synth), PVP 40 (Mn=40.000) fornecido pela Sigma – Aldrich e hidróxido de amônio (amônia) 

fornecido pela Merck. A água utilizada foi destilada e deionizada, utilizando-se um equipamento 

Milli-Q. 

  

 

As reações foram feitas de acordo com a figura 1 abaixo e conforme Jianjun Liu et al (7): 
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Passo 1  Adição de nitrato de prata em água destilada 

Passo 2 Aquecimento ate 90° C 

Passo 3 Adição de Citrato de Sódio 

Passo 4 Adição de PVP (Polivinil Pirrolidona) 

Passo 5 Adição de hidróxido de amônio 

Passo 6 Adição de titânio coloidal (P-25) 

 
Figura 1 – Esquema dos passos das reações realizadas. 

 

 Um bom indício da formação de nanopartículas de prata é a forte coloração amarelo/ambar 

em todas as amostras, instantes após a etapa de adição do agente redutor, conforme a figura 2. 

 

 
   Figura 2 – Sequência da reação química para formação das nanopartículas de Ag/TiO2. 

 

  Deve-se ressaltar que nas reações realizadas houve variação na quantidade de Polivinil 

Pirrolidona (PVP) ou na quantidade de hidróxido de amônio adicionada a síntese coloidal. O Passo 

6 na figura 1 recebeu uma descarga de ultrasom de 10 minutos antes de sua adição na síntese 

coloidal. As amostras foram centrifugadas 1 dia depois da reação, o sobrenadante foi descartado e a 

parte sólida foi seca a 100°C em estufa. 

 A tabela 1 ilustra as reações realizadas para formação das nanopartículas de prata/titânio. 

 
 

 

       1                2                3              4            5     6 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Tabela 1- Reações realizadas na formação das nanopartículas. 

 

Reações              1               2               3  

AgNO3 5 X 10-3 mol/l 5 X 10-3 mol/l 5 X 10-3 mol/l 

PVP ------------------- 3,75 X 10-3 mol/l 3,75 X 10-3 mol/l 

Citrato de Sódio 3,6X 10-2mol/l 3,6X 10-2mol/l 4,4 X 10-2 mol/l 

TiO2 1g 1g 0,4g 

NH4OH ------------------- -------------------- 10mmol 

 

Caracterização das nanopartículas 

 

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) - A análise foi feita pela 

empregando-se o espectromicroscópio de superfícies (Kratos XSAM HS) disponível no Centro de 

Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM), instalado na Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura : As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram 

realizadas em um XL30 FEG PHILIPS. As amostras foram recobertas com ouro e tinta prata para 

dar contato elétrico e realizar as imagens necessárias. 

 

Difratometria de Raios X: Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um difratômetro 

SIEMENS D5005 utilizando a radição Kα do cobre, varrendo a amostra de 5 a 90 °C, num passo de  

2 º C por minuto. 

 

Resultados e Discussão  

  

 A síntese coloidal de nanopartículas de Ag/ TiO2 envolve a presença de um agente redutor, 

ou seja , a presença de um grupo capaz de fornecer elétrons ao cátions de prata presentes na solução 

(Ag+) e transformá-los em Ag0. A adição rápida do redutor na solução de nitrato de prata forma um 

grande número de núcleos de nanopartículas simultaneamente, ocasionando uma queda rápida na 

concentração dos cátions metálicos, abaixo da linha de formação de novos núcleos. Logo após este 

primeiro estágio, nenhum núcleo novo é formado e os cátions restantes na solução são consumidos 
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no crescimento das partículas. Quando a concentração de pequenas partículas coloidais é alta, existe 

uma tendência a se chocarem e formam partículas maiores, segundo um mecanismo chamado de 

Ostwald Ripening, conforme é ilustrado na figura 3.(8) 

 

 
 

   Figura 3 – Formação de núcleos e crescimento posterior das nanopartículas. 

 

Reação 1 – A amostra da reação 1  foi sintetizada sem o surfactante e sem o hidróxido de amônio 

(amônia) e apresentou as seguintes imagens no Microscópio eletrônico de varredura (MEV): 

 

 
 
Figura 4- a) nanopartículas de prata sobre o dióxido de titânio, b) distribuição do tamanho das nanopartículas de prata sobre nanopartículas de dióxido 

de titânio. 

 

 Com auxílio de um software analisador de imagens (IMAGE J), pode–se traçar os gráficos 

da distribuição das nanopartículas de prata formadas na síntese coloidal. Pode-se observar na figura 

4b que as nanopartículas de prata formadas se apresentam em diferentes formatos, triangulares, 

quadradas e com tamanho médio entre 1000nm e 1250nm. De modo a verificar a superfície do pó 

obtido da reação e averiguar a formação de nanopartículas tipo core-shell, embutiu-se o pó obtido 
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numa resina epóxi e por MEV pode-se observar o feixe de elétrons atravessando verticalmente a 

amostra. A obtenção de um material do tipo core-shell envolve um controle rigoroso na síntese. 

Normalmente utiliza-se o caroço do material de interesse como “semente” no crescimento do outro 

material (casca) durante a precipitação(9). Pode-se observar na figura 5a, as mesmas nanopartículas 

de prata sobre o substrato de dióxido de titânio, e verificar a não ocorrência da formação de uma 

estrutura core-shell, a explicação pode ser o excesso de nanopartículas de titânio em relação as 

nanopartículas de prata disponíveis na solução. A figura 6 ilustra a análise de raio x feita na amostra 

da reação 1. A detecção de dois tipos de dióxido de titânio na figura 6 se deve ao fato que o titânio 

comercializado pela EVONIK apresentar uma mistura de dióxido de titânio anatase (70%) e rutilo 

(30%) em sua formulação. 

 

  
 
Figura 5- a) nanopartículas de prata-titânio, b) microscopia eletrônica de varredura do nitrato de prata puro, c) microscopia eletrônica de varredura de 

nanopartículas do dióxido de titânio. 

 

 
            Figura 6- Difratometria de raio-X feita na amostra da reação 1. 

 

Reação 2 – A amostra da reação 2 foi sintetizada na presença do PVP (Polivinil pirrolidona) como 

surfactante porém sem adição de hidróxido de amônio (amônia) e apresentou as seguintes imagens 

no microscópio eletrônico de varredura (MEV).  
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       Figura 7- a) nanopartículas de prata- titânio, b) distribuição do tamanho das nanopartículas de prata sobre nanopartículas de dióxido de titânio. 

 

 Com auxílio de um software analisador de imagens (IMAGEJ), pode–se traçar os gráficos da 

distribuição das nanopartículas de prata formadas. A figura 7b ilustra as nanopartículas de prata e as 

mesmas se apresentam em diferentes formatos, triangulares, quadradas e com tamanho médio 

variando numa ampla distribuição, apresentando maiores freqüências entre 200 e 400nm e entre 

1200 e 1400 nm. A presença do surfactante PVP se mostrou eficaz na formação de nanopartículas 

de prata. A figura 8a ilustra a análise de raio-X feita na amostra da reação 2. A detecção do óxido de 

prata no ensaio de raio-x se deve a reação de obtenção das nanopartículas ocorrer na presença de 

oxigênio e a possibilidade da formação do óxido de prata. 

 

 
Figura 8– a)Difratometria de raio X  feita na amostra da reação 2; b) Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X feita na amostra da reação 2. 
  

A figura 8b relata a presença das nanopartículas de prata no dióxido de titânio por   

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Os picos encontrados a 368.1ev e 

373.9ev confirmam a presença da prata na forma de Ag0. 
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Reação 3 – A amostra da reação 3 foi sintetizada na presença do PVP como surfactante e do 

hidróxido de amônio como moderador da reação e apresentou as seguintes imagens no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV). 

  

 

 
 

Figura 9- a) nanopartículas de prata-titânio, b) distribuição de tamanho das nanopartículas de prata sobre nanopartículas de dióxido de 

titânio, c) nanopartícula de prata sobre nanopartículas de dióxido de titânio com aumento na resolução da imagem. 

 

 Pode se observar na figura 9b, a formação de nanopartículas de menores tamanhos do que 

nas reações anteriores puxando a distribuição das nanopartículas para valores menores. A amônia 

atuou como moderador da reação e como agente estérico na superfície da partícula, impedindo o 

choque efetivo das partículas. Esta ação da amônia possibilitou controlar o fenômeno de 

crescimento de Ripening de Ostwald. A figura 9c ilustra uma ampliação maior da imagem BSE do 

microscópio eletrônico de varredura, que possui diferença de contraste quando há presença de 2 

materiais, no caso, prata metálica e dióxido de titânio. Os pontos brancos minúsculos são as 

nanopartículas de prata quase invisível na imagem 9a pois houve mais interesse de se saber como 

estava a distribuição e o formato das nanopartículas do que sobre o tamanho de uma nanopartícula. 

A figura 10a ilustra a análise de raio X feita na amostra da reação 3 e a figura 10b a análise de XPS  

feita na amostra da reação 3, a amostra apresentou os mesmos picos característicos da prata 

metálica em 368.1ev e 373.9ev. 
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 Figura 10- a) Difratometria de raio X feita na amostra da reação 3 ; b) Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X feita na amostra 

da reação 3. 
 

Conclusões  

 

O método de Turkevich que utiliza o citrato de sódio como agente redutor apresentou 

resultados satisfatórios para a formação de nanopartículas prata/titânio apenas com a adição do 

surfactante na síntese coloidal e/ou adição de hidróxido de sódio (amônia) como moderador da 

reação, portanto a “síntese verde” utilizando somente citrato de sódio como agente redutor foi 

inviável para o controle do tamanho e da aglomeração das nanopartículas. A ação conjunta de 

ambos apresentaram os melhores resultados na formação das nanopartículas, ressaltando o papel da 

amônia pois ela apresenta um forte efeito de moderar a cinética de crescimento e aglomeração das 

nanopartículas. Houve a formação das nanopartículas prata/titânio porém não se evidenciou a 

formação de nanopartículas de estrutura core-shell.  

Sabendo que compósitos e nanocompósitos com propriedades antimicrobiais e 

antifungicidas são de grande interesse hoje em dia, as nanopartículas de prata/ titânio obtidas podem 

ser incorporadas em matrizes poliméricas para verificar o efeito de sua adição.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Agradecimentos  
Ao CNPQ, ao PPGCEM/UFSCar e ao DEMa, à Adhemar Colla Ruvolo Filho, à Pedro 
A.P.Nascente e especialmente à Ligia Maria Manzine Costa . 



Anais do 10o Congresso Brasileiro de Polímeros – Foz do Iguaçu, PR – Outubro/2009 

Referências Bibliográficas  
 
1. T. S. Ahmadi, Z. L. Wang, T. C. Green, A. Henglein, M. A. El-Sayed. Science.1996, 272,1924. 
2. S. H. Tolbert, P. Alivisatos. Science. 1994,265, 373. 
3. M. Brust, C.J.Kiely.Coll. Surf. A. 2002, 202, 175. 
4. M. P. Pileni. Supramol. Sci. 1998, 5, 321. 
5. C. B. Murray, C. R. Kagan, M. G. Bawendi. Annu. Rev. Mater. Science.2000, 30, 545. 
6. Y. Sun, B. Mayers, T. Herricks, and Y. Xia .Nano Letters, 2003, 3, 955-960. 
7. J. Liu et al. Applied Clay Science, 2007, 37, pp. 275–280.  
8. M.M. Oliveira; D. Ugarte; D. Zanchet. Activity Report do LNLS, 2001, 1, 345. 
9.Y. Yang; M. Hori, T. Hayakawa, M. Nogami. Surf. Sci., 2005, 579, 215. 
 
 
 

 


