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Resumo: Este trabalho trata da obtenção de nanofibras da blenda policaprolactona (PCL)/poli[(2-dimetilamino)etil 

metacrilato] (PDMAEMA) e posterior imobilização de nanopartículas de prata nessas malhas, visando a obtenção de 

materiais com potencial aplicação na área de engenharia de tecidos. As nanofibras da blenda PDMAEMA/PCL 

(diferentes razões m/m) foram obtidas por meio da técnica de eletrofiação. As malhas de nanofibras foram imersas em 

suspensões coloidais das nanopartículas de prata (AgNPs) com diferentes valores de pH para a imobilização dessas 

nanopartículas na superfície das fibras. Uma maior quantidade de AgNPs foi depositada nas fibras imersas em solução 

de valor de pH 5. A presença das nanopartículas depositadas nas fibras foi avaliada pela técnica de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e pela técnica de espectroscopia de raios-X (EDS). Foi verificado que a deposição da 

AgNPs nas malhas em geral ocorreu de forma mais efetiva em meio ácido (pH 5). 
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Silver nanoparticles immobilized onto polycaprolactone (PCL)/poly[2-(dimethylamino)ethyl 

metacrilate) nanofiber meshes 

 
Abstract: The present work comprises the fabrication of nanofiber meshes of polycaprolactone (PCL)/poly [(2-

dimethylamino) ethyl methacrylate] (PDMAEMA) and the subsequent immobilization of silver nanoparticles, in order 

to obtain materials with potential application in tissue engineering. The nanofibers composed of different ratios of 

PDMAEMA / PCL (m/m) were obtained by electrospinning. These nanofiber meshes were then immersed in colloidal 

suspensions containing the AgNPs under different pH values to immobilize the nanoparticles onto the fiber’s surface. A 

greater amount of AgNPs was deposited when the fibers were immersed in a solution of pH 5, as one can observe from 

the scanning electron microscopy (SEM) images and the X-ray spectroscopy (EDS) spectra. It was observed that the 

meshes of the blends suffered morphological changes after immersion in acid solution (pH 5), and, the deposition of 

AgNPs onto the meshes in general was more effective in acid environment (pH 5).  
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Introdução  
 Nanofibras poliméricas têm despertado grande interesse devido, principalmente, às suas 

propriedades físicas, como alta razão área superficial/volume, desempenho mecânico e maior 

diversidade nas funcionalidades superficiais comparadas a outros materiais [1].  

 O uso desse tipo de matriz na forma de scaffolds para engenharia de tecidos representa um 

papel significante, na aplicação para o crescimento de vários tecidos (incluindo ossos, cartilagem, 

tendões, vasos sanguíneos e válvula do coração). Podem ser fabricados por meio de separação de 

fase, auto-montagem ou eletrofiação [2]. A técnica de eletrofiação tem sido explorada na área 

farmacêutica na preparação de materiais para liberação de fármacos em ambientes onde ocorre o 

crescimento controlado de células específicas, bem como para a engenharia de tecidos, na forma de 

mantas nanofibrílicas para a cultura de músculos e fibroblastos [3]. 
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 Dentre os diferentes polímeros utilizados com esse propósito está a poli(caprolactona) – 

PCL. Esse polímero é um poliéster biodegradável compatível com tecidos duros e moles, e, 

portanto, muito atrativo para a aplicação como implante biocompatível [4]. Sua capacidade de 

interagir com o organismo, suas propriedades mecânicas e capacidade de reabsorção pelo 

organismo são as principais características que levaram à escolha deste material para o 

desenvolvimento de um suporte celular para uso em engenharia de tecidos [5]. 

 O poli[(2-dimetilamino)etil metacrilato] (PDMAEMA) é um polímero sintético sensível à 

pequenas variações de pH e temperatura [6]. A solubilidade em água e sensibilidade à temperatura o 

tornam potencialmente aplicável no desenvolvimento de carreadores de medicamentos, sensores, 

etc [5].  

 Para isto, uma variedade de biomoléculas e fármacos tem sido incorporada nas nanofibras 

poliméricas durante o processo de fabricação ou usando técnicas de pós-processamento, tal como a 

modificação superficial da malha de nanofibras. A biofuncionalização dessas superfícies é 

amplamente utilizada com o objetivo de melhorar sua biocompatibilidade sem alterar as 

propriedades, visando o aumento da hidrofilicidade, adesão, migração e proliferação celular desses 

materiais. Além disso, vários estudos têm explorado a preparação de materiais poliméricos na forma 

de nanofibras com propriedades bactericidas [7]. Dong e colaboradores [8] imobilizaram 

nanopartículas de prata na superfície de malhas de nanofibras de Nylon-6, utilizando o citrato de 

sódio como estabilizante. Eles verificaram que o fator determinante para imobilização das partículas 

seria as ligações de hidrogênio formadas entre os grupos amida do Nylon-6 com os grupos 

carboxílicos que envolvem as nanopartículas de prata. Além disso, as malhas de nanofibras de 

Nylon-6 recobertas com nanopartículas de prata apresentaram atividade bactericida contra a 

Escherichia coli.  

 No presente trabalho, foram obtidas malhas de nanofibras da blenda PDMAEMA/PCL de 

diferentes composições por meio da técnica de eletrofiação. Em seguida, AgNPs foram adsorvidas 

nessas malhas de nanofibras em diferentes condições de pH, com o intuito de obter materiais com 

propriedades bactericidas para potencial aplicação na área de engenharia de tecidos.  
 

Experimental  

Síntese do PDMAEMA 

 O PDMAEMA foi preparado por polimerização via radical livre dos monômeros 

DMAEMA. A síntese foi realizada solubilizando 5 mL do monômero (DMAEMA) em 100 mL de 

THF. Após a completa solubilização, a solução foi mantida sob atmosfera de nitrogênio durante 30 

min e, então, 0,4g de AIBN (iniciador) foi adicionado. Essa solução foi então condicionada em uma 

cela conectada a um banho termostatizado (60 ˚C) durante 20 h. O polímero PDMAEMA foi 

isolado por precipitação em hexano à frio seguido de centrifugação à baixa temperatura (10 ˚C 

abaixo da Tamb) [4]. A caracterização do PDMAEMA por RMN (13C e 1H) apresentou sinais 

característicos. RMN-1H (300 MHz, CDCl3): δ= 4,08 ppm (O-CH2), 0,9 (C(CH3)), 2,55 [CH2-

N(CH3)2), 2,27 (N(CH3)2), 1,8 ppm (C(CH2)),. RMN 13C (300 MHz, CDCl3): δ= 177 ppm (C=O), 

63 ppm (O-CH2), 57 ppm (CH2-N(CH3)2), 46 ppm (N(CH3)2). A massa molar média ponderal (Mw), 

massa molar numérica média (Mn), massa molar média (Mz) e o índice de polidispersidade (Mw/Mn) 

do PDMAEMA, determinados por GPC (padrão externo poliestireno) foram 8.194 Da, 4.004 Da 

10.740 Da e 2,05, respectivamente. 

 

Obtenção das malhas de nanofibras de PCL/PDMAEMA 

 As malhas de nanofibras foram preparadas por meio da técnica de eletrofiação. O 

equipamento utilizado é constituído por uma fonte de alta tensão (0-30 kV), uma seringa de 5 mL 

com agulha de diâmetro interno de 0,8 mm e comprimento de 30 mm; e um anteparo coletor 
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aterrado. O campo elétrico gerado na ponta da agulha induz carga elétrica na solução, deixando-a 

eletricamente carregada. A diferença de potencial gerada entre a agulha e o coletor (carga oposta à 

agulha) faz com que a solução seja lançada na forma de pequenos jatos em direção ao coletor, 

produzindo as nanofibras de polímeros. Primeiramente, foram preparadas soluções de PCL e 

PDMAEMA (CHCl3:DMF, 70:30 v/v) nas proporções 80/20 (m/m), 70/30 (m/m), 60/40 (m/m) e 

50/50 (m/m). Em seguida, essas soluções foram eletrofiadas utilizando-se uma tensão na fonte de 18 

kV, mantendo-se uma distância fixa entre a ponta da agulha e o coletor de 15 cm e uma vazão de 

0,7 mLh-1. As nanofibras foram coletadas durante tempo fixo de 2 h. 

 

Preparação das AgNPs e sua imobilização na superfície de malhas de nanofibras de 

PCL/PDMAEMA 

 A suspensão de nanopartículas de prata (Ag NPs) foi preparada seguindo a metodologia 

descrita por Dong e colaboradores [15]. Uma solução de nitrato de prata (AgNO3, 1,0 mmol L-1) foi 

aquecida a 90 °C e então, foram adicionados 2,5 mL de uma solução 0.30 molL-1 de citrato de 

sódio (Na3C6H5O7). Em seguida, foram rapidamente adicionados (sob agitação vigorosa) 5 mL de 

uma solução de boroidreto de sódio (NaBH4, 1,9 mgmL em água). Após 1 hora de agitação, houve 

a formação da suspensão coloidal das AgNPs. O pH inicial dessa suspensão igual a 9, foi ajustado 

para valores de 5 e 7 usando HCl 0,1 mol L-1.  

 A imobilização das AgNPs foi feita imergindo-se as malhas de nanofibras de 

PCL/PDMAEMA (1cm x 1cm) nessas suspensões com diferentes valores de pH, por 

aproximadamente 3 h.  Ao final desse processo, as amostras foram lavadas com água destilada, 

congeladas, liofilizadas e a morfologia foi caracterizada por MEV. 
 

Resultados e Discussão  

 Na Figura 1 são apresentadas as imagens de MEV das malhas de nanofibras de PCL e da 

blenda PCL/PDMAEMA 80/20 (m/m), onde as fibras apresentaram um diâmetro médio de 538 ± 

201nm e 408 ± 161 nm, respectivamente. É possível obter malhas de nanofibras para todas as 

composições de PCL/PDMAEMA, onde, um aumento da quantidade de PDMAEMA resulta em 

malhas que apresentam maior uniformidade e diâmetro médio menor das fibras.  

 

 
Figura 1. Imagens de MEV de malhas de nanofibras de PCL (A) e da blenda PCL/PDMAEMA 80/20 

(m/m). 

 

 A Tabela 1 mostra o diâmetro médio (DH, nm) das AgNPs em diferentes valores de pH. 

Observou-se que com a diminuição do pH ocorre um aumento no valor de DH, relacionado ao 

processo de auto-agregação das AgNPs em suspensão. 

 O processo de imobilização das AgNPs nas malhas de nanofibras PCL/PDMAEMA de 

diferentes composições (80/20, 60/40 e 50/50 (m/m)) foi caracterizado por MEV. A Figura 2 mostra 

a imagem de MEV da malha PCL/PDMAEMA 80/20 onde as AgNPs foram imobilizadas em valor 

de pH 5. Nessas condições, observou-se que as nanopartículas estão distribuídas uniformemente 
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sobre a superfície das nanofibras. O mecanismo envolvido na imobilização das AgNPs nas malhas 

está relacionado às ligações de hidrogênio entre o par de e– livre dos grupos amina terciária do 

PDMAEMA e os grupos de ácido carboxílico (citrato de sódio) presentes na superfície das NPs.  

 A suspensão coloidal das AgNPs obtida contendo o citrato de sódio como estabilizador, 

apresenta valor de pH igual a 9. Logo, em valores de pH acima dos respectivos valores de pKa do 

ácido cítrico (3.13, 4.76 e 6.40 [19]), os grupos carboxílicos (COOH) encontram-se na forma de 

carboxilatos (COO-) interagindo com a superfície das NPs. Simultaneamente, essas mesmas 

moléculas interagem por meio de ligação H com grupos amino terciários do PDMAEMA da malha 

de nanofibra. Quando o valor do pH da solução de AgNPs é reduzido para 5 (abaixo do maior valor 

de pKa de ácido cítrico – 6,40), um dos grupos COO- do citrato ligado à superfície das NPs torna-se 

protonado (-COOH), favorecendo sua interação com o grupo amina do PDMAEMA presente na 

superfície das fibras por meio de ligações de H [19].  

                        Tabela 1. Diâmetro médio das partículas em soluções de diferentes pH. 

Valores de pH das 

suspensoes de Ag NPs 

Diâmetro médio 

(nm) 
Polidispersidade 

9 63,5 0,353 

7 225,4 0,272 

5 340,4 0,280 

 

 

       Figura 2. Imagem de MEV da malha de nanofibras de PDMAEMA/PCL 20/80 contendo Ag NPs 

imobilizadas em valor de pH 5. 

 

 Quando o valor de pH da solução de imersão foi ajustado para 7 ou 9, também ocorreu a 

imobilização de nanopartículas nas malhas de nanofibras de PCL/PDMAEMA. A imobilização não 

foi nitidamente observada nas imagens de MEV. No entanto, a presença das Ag NPs nessas malhas 

foi observada por meio da técnica de espectroscopia de raios-X (EDS) (Figura 3). Em meios neutro 

e básico a adsorção das NPs na superfície das fibras não é favorecida devido à menor quantidade de 

grupos citrato protonados (-COOH) disponível na superfície das NPs. Esses grupos COOH são os 

responsáveis pelas interações das NPs com as cadeias poliméricas de PDMAEMA presente nas 

nanofibras.  

 Na Figura 3A é mostrado o espectro de EDS para as malhas de PCL/PDMAEMA 80/20 

(m/m) sem a imobilização de prata, com os picos característicos aos átomos de C e O aparecendo 

em 0,30 e 0,50 keV, respectivamente. A imagem de MEV mostra a respectiva malha das nanofibras. 

Na Figura 3B, observou-se os sinais característicos dos átomos de prata que aparecem entre em 2,5 
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a 3,7 keV. A imagem de MEV respectiva à essa malha de nanofibras mostra as nanopartículas de 

Ag distribuídas de modo uniforme na superfície dessas malhas.  

 

 

Figura 3. Espectros de EDS das malhas de PCL/PDMAEMA 80/20 (m/m) (A) sem AgNPs imobilizada e 

(B) com AgNPS imobilizada em  pH 5. 

 

Conclusões  
 Nanofibras de poli[(2-dimetilamino)etil metacrilato] (PDMAEMA) e policaprolactona 

(PCL) foram preparadas por meio da técnica de eletrofiação em diferentes composições 

PDMAEMA/PCL (m/m). As malhas de nanofibras obtidas foram imersas em suspensões de Ag 

NPs de diferentes valores de pH para a imobilização de Ag na superfície das fibras. A presença das 

nanopartículas de prata pode ser confirmada pela técnica de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e pela técnica de espectroscopia de raios-X (EDS). Foi verificado que as malhas de 

nanofibras não sofreram alterações após sua imersão em solução ácida, e pelas imagens de MEV 

pode-se observar que a deposição da prata ocorreu de forma mais efetiva em meio ácido (pH 5). 
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