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O  rápido  avanço  da  nanotecnologia  tem  motivado  cada  vez  mais  pesquisas  diversas  envolvendo  a
produção de econanomateriais, visando a sua posterior aplicação em temáticas relacionadas a questões
ambientais. O objetivo principal dessa pesquisa é comparar a eficiência bactericida de nanopartículas de
prata  e  cobre  incorporadas  em  filmes  finos  de  polieletrólitos,  visando  o  desenvolvimento  de  novos
materiais  que  possam ser  utilizados  como agentes  bactericidas  na  desinfecção  de  efluentes  industriais
para águas de reuso.Os filmes foram inicialmente imersos em uma solução aquosa de PAH (hidrocloreto
de polialilamina) na concentração de 1,0 × 10-2 mol.L-1 durante 15 min sendo, em seguida, retirados da
solução e lavados por imersão em água deionizada. Na sequência,  os mesmos foram imersos em outra
solução aquosa de PAA (poliácido acrílico)  de mesma concentração,  durante 15 min,  sendo lavados em
água deionizada posteriormente. Após o fim das 21 camadas, os filmes finos foram imersos em soluções
de AgNO3 e CuSO4 por 4 horas e em seguida, foram irradiados com o auxílio de uma lâmpada de UV, com
comprimento  de  onde  de  254  nm,  durante  24  h,  visando  à  formação  das  AgNPs  e  CuNPs.  Após  esse
procedimento,  os  mesmo foram reticulados com gluteraldeído por  30 minutos e  depois  de secos foram
analisados  em um espectrofotômetro  Thermo Scientific  Evolution  60  na  faixa  de  comprimento  de  onda
situada  entre  200  e  800  nm.  Os  resultados  preliminares  da  espectroscopia  UV-  Vis  mostraram que,  os
filmes contendo AgNPs apresentaram uma única banda situada entre 400 e 450 nm, o que evidencia a
presença de nanopartículas de prata nesse material e os filmes contendo CuNPs apresentaram também
uma única banda de absorção centrada em 403 nm, que é a característica de nanopartículas de cobre no
material.
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