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            Mantas formadas por nanofibras de PVDF solubilizado em DMF e contendo nanopartículas de prata (AgNO3, 

0,5 e 2 % em peso) e de prata/dióxido de titânio (Ag/TiO2, 2% em peso) foram produzidas por eletrofiação. Dois 

métodos de síntese das nanopartículas foram utilizados: adição de nitrato de prata (AgNO3) a solução PVDF/DMF e 

nanopartículas de Ag/TiO2 tipo core-shell obtida pelo método de redução. Para analisar o efeito da eletrofiação nas 

nanoparticulas as mantas foram comparadas a filmes de PVDF obtidos pela cristalização a partir da solução a 70
0
C 

(casting) contendo as mesmas porcentagens de nanopartículas. As mantas e filmes obtidos foram caracterizados por 

difração de raio X (DRX), espectroscopia no infravermelho (FTIR), espectroscopia fotoelétrica de raio X (XPS) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com EDS, para averiguar a morfologia, fase cristalina presente, e o 

tamanho, dispersão e quantidade de nanopartículas nas amostras.   

 

 PVDF nanofibers with silver nanoparticles and silver/titanium dioxide for antimicrobial applications..  

 
           PVDF nanofibers with and without nanoparticles were produced by the method of electrospinning using 

dimethylformamide (DMF). Silver nitrate nanoparticles (0,5 and 2 wt%) and silver/titanium dioxide nanoparticles 

obtained by the reduction method (2wt%) were synthesized and added to the PVDF solution to prepared nanofibers. 

The processes of electrospinning and film preparation using PVDF with the nanoparticles were compared. 

Silver/titanium dioxide nanoparticles were characterized with X-ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy 

(SEM) with EDX and x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to show silver/titanium dioxide nanoparticles. 

Nanofibers mats were characterized with SEM to study the effects of the addition of the nanoparticles on the 

morphology behavior and spectroscopy by Fourier transform infrared (FTIR) to analyze the crystalline phase of PVDF 

films. 
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Introdução: 
 

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 químicos (bottom up), 

onde o 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 
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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)

.  

Diante deste contexto, nanopartículas de prata (Ag) e prata/dióxido de titânio (Ag/Ti02) 

foram sintetizadas e adicionadas a solução de PVDF/DMF(dimetilformamida) para produzir mantas 

formadas por nanofibras processadas por eletrofiação 
(5,6)

. O objetivo da adição das nanopartículas 

foi fornecer as mantas uma ação antimicrobial, uma vez que tanto a prata como o dióxido de titânio 

possuem atividade antibactericida e fungicida comprovada. Para verificar o efeito da eletrofiação na 

quantidade e distribuição das nanopartículas, filmes obtidos por “casting” dessa mesma solução e 

contendo as nanopartículas também foram processados. 

No processo de eletrofiação uma solução polimérica é adicionada a uma seringa e uma 

elevada tensão elétrica é aplicada à ponta de um capilar ou agulha. A gota desta solução sob alta 

tensão se alonga e forma um cone, conhecido como cone de Taylor. Quando as forças elétricas 

superam a tensão superficial da solução ocorre a formação de um jato, que emerge do ápice do 

cone, estira e espalha-se. Cada segmento espalhado do jato segue trajetórias curvas que se 

interligam e se solidificam, formando as nanofibras. Estas são depositadas em um coletor de metal 

aterrado, formando uma manta ou membrana nanofibrílica.  

 

Experimental  
 
 
Preparação das nanopartículas de Ag e Ag/TiO2: 

 

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. A água utilizada foi destilada e 

deionizada, utilizando-se um equipamento Milli-Q. 

De acordo com os procedimentos utilizados por Liu et al 
(7)

,
 
 as reações para obtenção das 

nanopartículas de Ag/Ti02 seguiram os passos esquematizados na figura 1. 

 

                      

 

 

       1                2                3              4                   5 
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Passo 1  Adição de nitrato de prata em água destilada 

Passo 2 Aquecimento até 90° C 

Passo 3 Adição de Citrato de Sódio 

Passo 4 Adição de PVP (Polivinil Pirrolidona) 

Passo 5 Adição de titânio coloidal (P-25) 

 

 

Figura 1 – Esquema dos passos realizados na síntese das nanopartículas de Ag/ Ti02. 

 

 O Passo 5 da figura 1 recebeu uma descarga de ultrasom por 10 minutos antes de sua adição 

na síntese coloidal. A solução foi centrifugada por 1 dia depois da reação, o sobrenadante foi 

descartado e a parte sólida foi seca a 100°C em estufa. Após esse procedimento, as nanopartículas 

resultantes foram incorporadas a solução PVDF/DMF.  

A síntese das nanopartículas de prata foi realizada pela simples adição do nitrato de prata 

(AgNO3) a solução PVDF/DMF. O AgNO3 em contato com o DMF sofre redução formando as 

nanopartículas de prata
 (8)

. 

 

Processamento das amostras: 

 

  O PVDF (Foraflon F4000 da Atochen) foi dissolvido no DMF (Merck, 99,5%) com 

15% de concentração em peso, a 70
0
C em agitador magnético.  Foram preparadas três 

distintas soluções, duas contendo 0,5 e 2% de AgNO3 e uma contendo 2% de nanopartículas de 

Ag/Ti02.  Filmes das três soluções foram preparados por casting a 70ºC por uma hora. 

Mantas de nanofibras foram processadas por eletrofiação, utilizando o equipamento 

esquematizado na Figura 2. Nesse processo, os seguintes parâmetros foram utilizados: 

distância de trabalho (coletor-agulha) 7cm; tensão aplicada a solução 22kV e velocidade do 

coletor 60 rpm. 
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Figura 2- Esquema do equipamento de eletrofiação utilizado. 

 

Caracterização das amostras. 

 

• Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios X (XPS): Essa análise foi feita em 

um espectromicroscópio de superfícies (Kratos XSAM HS), disponível no Centro de Caracterização 

e Desenvolvimento de Materiais (CCDM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

• Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV): As imagens foram realizadas em um 

XL30 FEG PHILIPS. As amostras foram recobertas com ouro e tinta de prata para dar o contato 

elétrico necessário. 

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

difratômetro SIEMENS D5005, utilizando a radiação Kα do cobre e varrendo a amostra de 5 a 90 °C 

num passo de 2º C por minuto. 

• Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR): O 

Espectrofotômetro utilizado foi um Spectrum 1000 da Perkin Elmer. As bandas 

características das fases α e β do PVDF foram analisadas no intervalo entre 400 e 1000 cm
-1

.  

 

Resultados e Discussões  
 

 

Soluções 1 e 2: PVDF/DMF com 0,5 e 2% em peso de AgNO3.  

  

As micrografias (MEV) da manta obtida por eletrofiação e do filme obtido por casting das 

solução com 0,5% em peso de AgNO3 estão apresentadas nas figuras 3a e 3b, respectivamente.  
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Figura 3. Micrografia da manta de nanofibras de PVDF (a)  e do filme obtido por casting (b), ambos contendo 0,5% em peso de AgNO3 . 

 

 No processo de eletrofiação são formadas mantas de nanofibras de PVDF, enquanto no filme 

produzido por casting o polímero cristaliza-se em forma de pequenos esferulitos, entre os quais 

pode-se observar as partículas de prata. Na manta não foi possível observar essas partículas por 

MEV. 

 Os resultados obtidos nas análises por EDS realizado no MEV estão apresentados na Tabela 

1 abaixo. 

 

                                            Tabela 1 – Resultados obtidos por EDS  da manta (a) e do filme (b), ambos com 0,5% em peso de AgNO3. 

 

 

 A presença do alumínio e do potássio na manta tem como causa contaminações inerentes ao 

processo, uma vez que a manta é formada sobre um coletor de alumínio. A maior quantidade de Ag 

no filme e a presença de aglomerados de nanopartículas nas micrografias podem ser devido a um 

efeito da temperatura utilizada no processo de casting. A adição rápida do redutor na solução de 

nitrato de prata forma simultaneamente um grande número de núcleos de nanopartículas, 

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 no crescimento das partículas. Portanto, nesse caso, a 

temperatura fornece energia para o mecanismo de Ostwald Ripening 
(9)

: quando a concentração de 

pequenas partículas coloidais é alta, existe uma tendência a se chocarem e formarem partículas 

Manta Filme 

Elemento % Elemento % 

F  (K) 86,53 F  (K) 97,07 

Al  (K) 7,53 Ag  (L) 2,93 

K  (K) 4,39 Total 100 

Ag (L) 1,55 

Total 100 
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maiores. A maior concentração de partículas presentes no filme induziu a formação de aglomerados 

que podem ser visualizados na micrografia da figura 3b. 

 Na manta polimérica, a presença da prata foi constatada por EDS, porém na micrografia não 

foi possível visualizar as nanopartículas. Isto pode ser uma evidência da formação de nanopartículas 

de Ag na superfície ou interior das nanofibras da manta. 

  A figura 4 mostra as micrografias (MEV) da manta (a) e do filme (b) com 2% em peso de 

AgNO3  e a tabela 2 ilustra os resultados obtidos por EDS realizado no MEV dessas amostras. 

 

  

Figura 4-  Micrografias da manta (a) e do filme (b) processados com  2% em peso de AgNO3. 

 

Podemos visualizar na tabela 2 que o aumento na quantidade de prata metálica detectado 

tanto na manta polimérica quanto no filme se deve ao aumento da concentração de nitrato de prata 

no meio reacional. A maior quantidade de Ag no filme e a presença de aglomerados de 

nanopartículas podem ser devido a um efeito da temperatura utilizada no processo de casting 

conforme discussão anterior. Podemos notar na figura 4b a formação de maiores aglomerados de 

nanopartículas que a figura 3b devido a maior concentração de nitrato de prata no meio reacional. 

 

  Tabela 2- Resultados  obtidos por EDS para a manta e o filme , contendo 2% em peso de AgNO3. 

 

  

Solução 3:  PVDF/DMF contendo 2% de nanopartículas de Ag/Ti02. 

 

Manta 

Elemento % 

C  (K) 30,86 

F  (K) 65,41 

Cu  (K) 1,18 

Ag (L) 2,55 

Total 100 

Filme 

Elemento % 

C (K) 19,32 

O (K) 0,05 

F (K) 71,02 

Ag (L) 9,62 

Total 100 
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 O difratograma de raio-X ilustrado na figura 5, mostra a presença do dióxido de titânio e da 

prata na forma metálica. A detecção de dois tipos de dióxido de titânio na figura 5 se deve ao fato 

que o dióxido de titânio comercializado pela EVONIK apresentar uma mistura de dióxido de titânio 

anatase (70%) e rutilo (30%) em sua formulação. 

  

 

Figura 5- Difratometria de raio X das nanopartículas Ag/ TiO2 

  

A figura 6 mostra o espectro obtido por XPS. Os picos em 368.1ev e 373.9 ev cofirmam a 

presença das nanopartículas de prata metálica.   

 

 

    Figura 6– Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raio X. 

 

As micrografias (MEV) da manta (a) e do filme (b) com 2% de nanopartículas de Ag/Ti02 

são apresentadas na figura 7.  
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Figura 7-  Micrografias da manta (a e b) e do filme (c) com 2% em peso de nanopartículas de prata-dióxido de titânio 

 

Pode-se observar que neste caso são formados agregados de nanopartículas, visíveis nas 

micrografias tanto na manta como no filme.  

A tabela 3 mostra os resultados obtidos por EDS realizado no MEV da manta e do filme 

contendo 2% de nanopartículas de prata-dióxido de titânio. Pode-se visualizar na tabela 3 que o 

processo de eletrofiação tem a capacidade de separar as nanopartículas de prata/titânio, pois há 

somente a presença de prata de acordo com a dispersão eletrônica de raio- X realizada pelo MEV. 

 

  Tabela 3- Resultados obtidos por EDS da manta e do filme contendo 2% de nanopartículas de Ag/Ti02 

 

 

 

 

 

  

 

 

Os espectros no infravermelho das mantas com 2% de nanopartículas de prata e 

prata/dióxido de titânio estão na figura 8. Nos dois espectros pode-se observar a presença das 

bandas em 471, 510 e 840 cm
-1

, características da fase β do PVDF. Esta fase cristalina ocorre 

Manta Filme 

Elemento % Elemento % 

  F  (K) 86,53 F  (K) 97,07 

Al  (K) 7,53 Ag  (L) 2,93 

K  (K) 4,39 Total 100 

Ag (L) 1,55 

Total 100 
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tipicamente em mantas de PVDF eletrofiadas sem nanoparticulas. Portanto, podemos concluir que a 

adição das nanopartículas na eletrofiação não altera a fase cristalina do polímero.  
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Figura 8 – FTIR das mantas de nanofibras com nanoparticulas de prata e prata com dióxido de titânio. 

 

 
 
Conclusões  

 

A incorporação de nanopartículas de prata e de prata-dióxido de titânio em mantas de 

nanofibras de PVDF apresentou resultados satisfatórios. A síntese das nanopartículas de prata 

realizada pela adição do nitrato de prata (AgNO3) na solução PVDF/DMF foi a que apresentou 

melhores resultados. Neste caso houve a incorporação das nanopartículas nas nanofibras. Nos 

filmes obtidos por casting surgiram aglomerados de nanopartículas, possivelmente causados pelo 

fornecimento de energia térmica durante o processo.  Nas mantas houve uma melhor distribuição 

das nanopartículas, provavelmente devido ao processo de eletrofiação em que a solução é ejetada 

pelo campo elétrico permitindo uma melhor dispersão das nanopartículas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecimentos  
Os autores agradecem ao CNPQ e a CAPES, pelo apoio financeiro. 



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. A L. Yarin; D. H. Reneker J. of Appl. Pys. 2001, 90, 4836. 

6. J. Doshi; D. H. Reneker J. Electrostatics. 1995, 35, 151. 
7. J.Liu et al. Applied Clay Science. 2007, 37, 275.  

8. Wen J.J. et al. Synthetic Metals. 2007, 157, 454. 

9. J.R.Morones et al. Nanotechnology. 2005, 16, 2346. 

 

 

 
 


