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O rápido avanço da nanotecnologia tem motivado cada 
vez mais pesquisas envolvendo a produção de 
econanomateriais. 
O interesse em nanopartículas metálicas como agentes 
antimicrobianos vem crescendo nas últimas décadas. O 
grande número de nanopartículas que podem ser 
sintetizadas e sua elevada área superficial permitem que 
esses materiais sejam extremamente eficientes em 
processos de desinfecção, mesmo em quantidades muito 
pequenas. 
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OBJETIVO 

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. 
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Caracterização por UV-Vis 

• Preparação dos Filmes e a Formação e Caracterização das 
Nanopartículas por Irradiação 

• Tratamento de um Efluente Industrial 

Os filmes -  8/4 - luz UV 
Ag e 8/4 - luz UV Cu 

foram reticulados com 
glutaraldeído foram 

colocados em 
erlenmeyers de                     

500 mL (um por frasco) 
 

Recobertos 
com 250 mL 

de um 
efluente 
industrial 

 

Agitados em uma 
incubadora do tipo 

shaker refrigerada NT 
715 a 180 rpm por 360 

min. 

(PAH8,0/PAA4,0)21 

Fig. 1. Fluxograma esquemático da preparação dos 
filmes. No centro é exibida a combinação dos filmes 
desenvolvidas, onde 8,0 e 4,0  são os valores de pH 
das soluções do PAH e do PAA durante a montagem 
dos filmes, respectivamente, e 21 é o número de 
camadas. 

Fig. 2. Esquema da incorporação das 
AgNPs e CuNPs nos filmes finos, 
reticulação com o glutaraldeído e 
caracterização por UV-Vis 

• Caracterização dos Filmes Finos com Nanopartículas de 
Prata e Cobre 

Fig. 3. Resultados da Caracterização dos Filmes Finos por UV-vis. 

O método utilizado foi eficiente para sintetizar as AgNPs e 
CuNPs. 
Os resultados preliminares mostram que os filmes finos são 
eficientes bactericidas, apresentando uma eficiência de 100% 
para o filme que continha nanopartículas de prata e 91,2% 
para o filme que continha nanopartículas de cobre, portanto, 
a prata mostrou-se mais eficiente no tratamento do efluente 
industrial na concentração testada. 

Teste 
Percentual de redução de coliformes totais em 

relação ao efluente bruto 

8/4 - luz UV Ag 100 

8/4 - luz UV Cu  91,2 

O percentual de remoção de coliformes totais foi de 100% 
para o filme contendo AgNPs e de 91,2% para o filme 
contendo CuNPs, ambos na mesma concentração. 

Tabela 1. Percentual de remoção de coliformes totais  em relação ao efluente bruto 
após o tratamento com filmes finos de Ag e Cu. 

As análises na faixa de comprimento de onda situada entre 300 e 
800 nm, mostraram que, o filme contendo AgNPs apresentou 
uma única banda situada entre 400 e 450 nm, o que evidencia a 
presença de nanopartículas de prata nesse material e o filme 
com CuNPs não mostra uma banda característica do cobre tão 
bem definida. No entanto, de acordo com a literatura, 
caracterizam a incorporação de CuNPs (Samim et al., 2007). 
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