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RESUMO
O Brasil apresenta vastos recursos hídricos cuja qualidade tem deteriorado como
consequência do despejo de poluentes. A descarga de resíduos domiciliares é uma das
principais fontes de poluição dos mananciais, estimulando a proliferação de bactérias e
inserindo outros microrganismos, incluindo aqueles oriundos de matéria fecal. O tratamento
ou purificação da água residencial se apresenta como solução, entretanto os métodos
tradicionais de desinfecção da água têm sido contestados por conduzirem à formação de
substâncias prejudiciais à saúde humana. No presente estudo, com o intuito de desenvolver
filtros com ação bactericida para desinfecção de água para consumo humano, nanopartículas
de prata foram depositadas em sólidos celulares cerâmicos de alumina através de três rotas
distintas: sputtering DC, dip coating e redução química in loco de nitrato de prata. As
deposições foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de
varredura (MEV) e mapeamento por espectrometria por dispersão de energia de raios-X
(EDS). A influência da deposição sobre as propriedades mecânicas e de permeabilidade do
sólido celular cerâmico foi avaliada, sendo posteriormente executada uma análise preliminar
de eficiência antibacteriana. Os resultados da caracterização indicam que as rotas via redução
química in loco de nitrato de prata foram eficientes na deposição de partículas
homogeneamente distribuídas e que a concentração do precursor metálico afeta o tamanho e a
morfologia das partículas. A análise de eficiência antibacteriana indica que os filtros
confeccionados por redução química apresentam potencial para a desinfecção de água para
consumo humano.

Palavras chave: água potável, nanopartícula de prata, ação antibacteriana, síntese, sólido
celular cerâmico.

ABSTRACT
Brazil has vast amounts of hydric resources, whose quality has been deteriorating
due to pollutant dumping. Household waste disposal is one of the main sources of water
pollution, stimulating bacteria proliferation and introducing microorganisms, including those
from fecal matter. Conventional water disinfection methods are a solution, but on the
downside, they lead to the formation byproducts hazardous to human health. In this study,
aiming to develop bactericidal filters for the disinfection of drinking water; silver
nanoparticles were deposited on alumina foams through three routes: sputtering DC, dip
coating and in situ chemical reduction of silver nitrate. The depositions were characterized
through X-ray diffraction, scanning electron microscopy and EDS element mapping. The
influence of the depositions on permeability and mechanical properties of the ceramic foams
was assessed and, in sequence, a preliminary antibacterial efficiency analysis was carried out.
Characterization results indicate that the chemical reduction routes were efficient in
depositing homogeneously distributed silver particles and that the concentration of the
metallic precursor salt affects size and morphology of the particles. The antibacterial
efficiency analysis indicates that the chemical reduction filters have potential for water
disinfection.

Keywords: potable water, silver nanoparticle, antibacterial activity, synthesis, ceramic foam.
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01 INTRODUÇÃO
Em 1959 Richard Feynman propôs o desenvolvimento de máquinas moleculares,
sendo essa considerada a ideia embrionária de nanotecnologia, termo esse que foi usado pela
primeira vez numa publicação científica em 1974, quando o pesquisador Norio Taniguchi cita
a viabilidade de ajustes nas propriedades dos materiais que essa tecnologia possibilita. Desde
então muito se tem estudado sobre essa “nova ciência” que se caracteriza pela possibilidade
de controlar propriedades de materiais pela sua composição em escala nanométrica (ZHANG
e WEBSTER, 2009). Os nanomateriais – materiais com pelo menos uma das suas dimensões
menor que 100 nm - têm sido extensamente estudados nas diversas áreas do saber. A ciência e
tecnologia em nanoescala têm sido foco de muita atenção devido às expectativas do impacto
que os nanomateriais podem causar na melhoria da qualidade de vida e na preservação do
meio ambiente. Dentre os países que mais investem nessas tecnologias destacam-se os
Estados Unidos, Japão, China e Coréia do Sul (FERREIRA e RANGEL, 2009). Apenas a
National Nanotechnology Initiative (NNI), programa americano que centraliza a
comunicação, a colaboração e a cooperação entre agências federais, teve um orçamento de
US$ 2,1 bilhões em 2012.
O avanço dessa ciência se deve à possibilidade de desenvolver materiais
nanoestruturados que apresentarão novas propriedades na escala macro. Alguns mecanismos
responsáveis pelas novas propriedades dos materiais não são ainda perfeitamente
compreendidos, mas, entre outros fatores, é possível atribuir responsabilidade (1) ao aumento
da área superficial total dos grãos e (2) ao incremento na quantidade total de contornos de
grão à medida que o tamanho de grão diminui. No que diz respeito à reatividade química,
consegue-se um aumento nessa propriedade pela presença de uma grande quantidade de
átomos na superfície dos nanocristalitos funcionando como sítios ativos para reações.
A água é o recurso mais abundante encontrado na natureza, cobrindo cerca de dois
terços da superfície terrestre, com volume total aproximado de 1,4 bilhões de quilômetros
cúbicos. Apenas cerca de 2 % desse volume (35 milhões de quilômetros cúbicos) corresponde
a água doce, sendo a maior parte na forma de gelo na Antártida e na Groenlândia, ou em
aquíferos de águas subterrâneas profundas. Assim, constituem as principais fontes de água
para consumo humano, os rios, lagos, a umidade do solo e bacias de água subterrâneas pouco
profundas. A problemática da água para consumo humano não se encerra na sua
disponibilidade, estendendo-se para os aspectos da sua qualidade, visto que o consumo de
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água contaminada é uma das principais causas de doenças como diarreia, hepatite e febre
tifoide.
Uma das grandes possibilidades de uso dos nanomateriais é a desinfecção da água
para o consumo humano, cujo método tradicional, embora eficiente, produz subprodutos
prejudiciais à saúde humana (Tab. 01). Nanomateriais apresentam excelentes propriedades de
adsorção e catalíticas devido às suas elevadas área superficial e reatividade. Alguns desses
materiais, como a nano prata (nAg), têm demonstrado ser potentes agentes antimicrobianos e,
adicionalmente, apresentam a vantagem de não serem oxidantes potentes, de serem
relativamente inertes em água e de não produzirem subprodutos danosos à saúde humana
(QILIN, 2008).

Tabela 01. Principais subprodutos decorrentes da cloração da água. Fonte: Alvarenga
(2008).
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Diversos mecanismos têm sido postulados para a propriedade antimicrobiana nAg:
(1) adesão das partículas na superfície, alterando as propriedades da membrana, aumentando a
permeabilidade, (2) penetração da nAg na célula causando danos ao DNA e (3) dissolução de
nAg causando a liberação de Ag+ nocivos aos microrganismos (MORONES et al., 2005).
Observou-se que o tamanho das nAg influencia a ação bactericida (KOGA e KITAOGA,
2010) e que partículas menores que 10 nm são mais tóxicas aos microrganismos (QILIN,
2008).
Neste contexto nos propomos a depositar nanopartículas de prata em substratos
cerâmicos com a finalidade de desenvolver filtros com ação bactericida para a desinfecção de
água para consumo humano.
1.1 Objetivos
Descrever os processos desenvolvidos para depositar partículas de prata sobre as
superfícies de sólidos celulares cerâmicos através (1) da redução química in loco de nitrato de
prata, (2) sputtering DC, e (3) dip coating tendo o polimetilmatacrilato (PMMA) como agente
de ancoragem.
Caracterizar os substratos e avaliar a eficiência das três rotas de deposição no que diz
respeito (1) à disponibilidade de prata para atuar como agente antibacteriano, (2) tamanho, (3)
morfologia e (4) estado de aglomeração das partículas depositadas.
Avaliar o efeito da deposição na resistência mecânica e permeabilidade do sólido
celular cerâmico.
Avaliar, de modo preliminar, a ação bactericida do elemento filtrante desenvolvido.
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02 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No presente capítulo serão revisados os aspectos teóricos pertinentes à pesquisa
proposta. Começando por uma abordagem sobre os microrganismos alvo dos agentes ativos
dos filtros desenvolvidos na pesquisa, continuando com uma revisão sobre as nanopartículas
de prata e os métodos utilizados para a sua deposição nos sólidos celulares cerâmicos. O
encerramento deste capítulo apresenta fundamentos sobre as propriedades mecânicas e de
permeabilidade dos sólidos celulares cerâmicos.
2.1 Bactérias
Estima-se que existam centenas de milhares de espécies de bactérias, das quais
apenas cerca de 5500 foram descobertas e descritas em detalhes (KAYSER et al., 2005). As
células desses microrganismos têm tamanho entre 0,3 e 5 µm e podem ser classificadas
quanto à forma: cocos, bacilos (formato de bastonete com espessura uniforme e extremidades
arredondadas) e espirilos (KAYSER et al., 2005).
As bactérias são microrganismos unicelulares procariontes, ou seja, seu núcleo
(nucleóide) não é revestido por uma membrana. O nucleóide é composto por uma longa
molécula circular de DNA. O DNA é uma macromolécula proveniente da união dos
monômeros, chamados de nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por três moléculas:
base nitrogenada, açúcar e fosfato.
A membrana citoplasmática abriga numerosas proteínas essenciais, auxiliadoras na
permeabilidade de nutrientes, na defesa e na produção de energia, como permeases, enzimas
de síntese de parede celular, proteínas do sistema de secreção e, nas bactérias aeróbicas,
enzimas da cadeia respiratória. Essa membrana é constituída por uma camada dupla de
fosfolipídios - constituintes principais das membranas celulares - que são lipídios que contém
ácido fosfórico em sua estrutura. Os fosfolipídios possuem uma cabeça hidrofílica, constituída
pelo grupo fosfato, e uma cauda hidrofóbica constituída por cadeias de ácidos graxos. Essa
característica é fundamental para estabelecer uma interface seletiva entre o meio intracelular e
o meio extracelular. Nas membranas a dupla camada fosfolipídica se organiza de modo a que
as cabeças hidrofílicas (fosfato polar) fiquem viradas para o lado exterior da membrana e as
caudas hidrofóbicas para o interior, tornando a membrana seletiva quanto ao que pode
atravessá-la.
A membrana é recoberta pela parede celular que em função de sua estrutura permite
a classificação das bactérias em Gram-negativa ou Gram-positiva. A diferença estrutural
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reside na organização de um componente chave, o peptidoglicano. Bactérias Gram-negativas
apresentam apenas uma fina camada desse componente, entre 2 e 3 nm, entre a membrana
citoplasmática e a membrana externa (Fig. 01(a)). As bactérias Gram-positivas não possuem
essa membrana externa, mas a camada de peptidoglicano apresenta espessura de
aproximadamente 30 nm (Fig. 01(b)).
No gênero Escherichia a espécie Escherichia coli (E. coli), descrita pela primeira vez
por Theodor von Escherich em 1885, é vista como de grande importância. As bactérias da
espécie E. coli são Gram negativas, apresentam formato de bastonetes (Fig. 01(c)), são
geralmente móveis – devido à presença de flagelos peritríquios - e consideradas parte da
microbiota normal do trato intestinal da maioria dos animais de sangue quente
(GONÇALVES, 2005).
A E. coli, da família Enterobacteriaceae, tem no trato intestinal de humanos e
animais o seu habitat natural, sendo por isso considerada um organismo indicador de
contaminação fecal de água e alimentos (KAYSER et al., 2005). Essa bactéria é o patógeno
causador mais frequente de infecções bacterianas no ser humano, sendo a mais frequente e
mais relevante do ponto de vista clínico das cinco espécies do gênero Escherichia
(MURRAY; ROSENTHAL; PFAÜER, 2007).

(a)
(b)
(c)
Figura 01. Imagem da parede celular de bactérias gram-negativas (a), gram-positivas (b) e de bactérias da
espécie E. coli destacando forma de bastonetes (c) (KAYSER et al., 2005).

A vigilância da qualidade da água potável no Brasil é uma atribuição do Ministério
da Saúde, que, através da Portaria N° 518 de 25 de março de 2004, estabelece um padrão
microbiológico segundo o qual a água para consumo humano, incluindo poços, minas e
nascentes, deve apresentar ausência de E. coli ou coliformes termotolerantes em amostras de
100 mL. Essa portaria indica ainda que “a detecção de Escherichia coli deve ser
preferencialmente adotada” na verificação da qualidade da água.
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2.2 Nanopartículas de prata
A transição de micropartículas para nanopartículas resulta numa série de
modificações nas propriedades físicas, resultantes principalmente (1) do aumento da razão
área superficial / volume e (2) do efeito de confinamento quântico (MEHL, 2011). Além da
dimensão das partículas, sua forma e estrutura cristalina influem nas propriedades desses
materiais (OLYVEIRA; CARVALHO; PESSAN, 2009).
Como resultado da sua elevada relação entre área superficial e volume,
nanopartículas de prata, assim como de outros metais, apresentam absorções bem definidas
em regiões distintas do espectro visível, denominadas de banda plasmon.
É possível encontrar uma vasta literatura abordando a influência do tamanho e
formato sobre resposta espectral das nanopartículas metálicas. Wiley et al. (2005) apresentam
como indicador da formação de nAg aproximadamente esféricas, o fato da solução de etileno
glicol usada em seus experimentos tornar-se amarelada com a injeção de AgNO3 e a
polivinilpirrolidona (PVP); justificando que essas partículas apresentam um pico de
ressonância de plasma de superfície (SPR) bem definido em torno de 400 nm. Mock et al.
(2002) afirmam ser possível prever o formato de nAg medindo o seu espectro, pois há uma
correlação entre cor e formato de partícula (Fig. 02(a)). Seus resultados mostram também uma
relação de proporcionalidade entre tamanho de partícula e o comprimento de onda do pico
SPR, independente do formato da partícula (Fig. 02(b)).

(a)

(b)

Figura 02. Gráficos indicando a correlação entre comprimento de onda e formato de partícula (a) e tamanho de
partícula e comprimento de onda do pico de ressonância plasmon (b). Fonte: modificado de Mock et al. (2002).
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A cor de um objeto é constituída pelos comprimentos de onda de luz visível por ele
refletidos. Nos sistemas nanométricos, entretanto, as cores observadas são explicadas por uma
teoria que leva em consideração um fenômeno chamado plasmon, que pode ser entendido
como onda proveniente da oscilação coletiva de elétrons presentes na superfície de metais.
Quando um plasmon é formado, acontece uma separação de cargas elétricas na
partícula, em função da oscilação coletiva dos elétrons. Sendo essa condição energeticamente
desfavorável, em virtude da diminuição de entropia, o sistema tende a relaxar para retornar à
condição inicial: elétrons distribuídos uniformemente por toda a partícula. Assim, surge uma
força restauradora, que contribui para a formação do plasmon e gera uma frequência de
oscilação eletrônica interna na nanopartícula. Caso essa frequência de oscilação seja igual à
frequência da radiação eletromagnética incidente, tem-se a condição de ressonância
plasmônica. A ressonância plasmônica produz intensas oscilações eletrônicas na partícula,
mesmo que a luz incidente seja de baixa intensidade. Essa oscilação terá magnitude
dependente dos mecanismos de relaxação, ou de dissipação energética, que podem ser
radiativos (espalhamento da luz) ou não-radiativos (absorção). Sendo o coeficiente de
espalhamento dependente do tamanho da partícula, a cor da nanopartícula, em função da
ressonância plasmônica, estará associada às dimensões da própria partícula. Moores e
Goettmann (2006) afirmam que o tamanho da partícula modificam a constante dielétrica e, em
consequência, as condições de ressonância. Segundo Rangel-Rojo et al. (2010) uma das
características mais importantes dos materiais metálicos nanoestruturados reside no fato se
poder ajustar as suas propriedades óticas pela manipulação do tamanho e formato das
partículas.
Em suspensões, a observação da agregação de partículas pode ser percebida pela
mudança de cor. Isso se deve à interação entre os campos elétricos evanescentes das partículas
que se aproximam ou aglomeram, gerando ressonância em energias menores levando,
portanto, à mudança de cores e aparecimento de novas bandas de absorção nos espectros
eletrônicos.
Em função de suas propriedades as nanopartículas metálicas têm tido considerável
atenção da comunidade acadêmica e propostas de sua utilização abrangem aplicações em
sensores óticos, agentes bactericidas e fungicidas.
As propriedades antimicrobianas da prata têm sido reconhecidas ao longo da história.
Na Idade Média pacientes com sífilis eram tratados com uma solução de AgNO3. O uso de
coloides de prata é relatado em documentos científicos do fim do século XVIII (BERNI;
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RIBEIRO; ZUCOLOTO, 2008). Esses autores indicam que entre muitos metais pesquisados,
o que apresenta a maior toxicidade contra microrganismos é a prata.
Com a descoberta dos antibióticos o uso da prata foi descartado, entretanto, o
crescente aumento da resistência das bactérias e o surgimento de novas cepas resistentes aos
mais potentes antibióticos constituem fatores que despertaram novamente o interesse da
comunidade científica pela prata como agente contra microrganismos.
O efeito antimicrobiano da prata é bastante conhecido, entretanto, o mecanismo de
ação é apenas parcialmente compreendido. Segundo Li et al. (2008) a interação de íons de
prata com grupos tiol em proteínas resulta na inativação de enzimas respiratórias e na
produção de espécies reativas de oxigênio. Foi demonstrado que o íon Ag+ impede a
replicação do DNA, afeta a estrutura e permeabilidade da membrana celular e causa danos à
respiração celular (BERNI; RIBEIRO; ZUCOLOTO, 2008; LI et al., 2008; KOGA e
KITAOKA, 2010). As partículas nanométricas de prata exibem excelentes propriedades
antimicrobianas devido à morfologia com faces altamente ativas, destacando-se o fato da
reatividade ser favorecida por facetas de alta densidade atômica, como as {111} (MORONES
et al.,2005).
A ação da prata é diferente considerando a forma da prata: material em escala
micrométrica ou acima, íons ou nanopartículas. A literatura destaca que o tamanho das
partículas influencia na ação bactericida (KOGA e KITAOGA, 2010; BERNI, RIBEIRO e
ZUCOLOTO, 2008) e que partículas menores que 10 nm são mais tóxicas aos
microrganismos (MORONES et al.,2005; LI et al., 2008).
Segundo Berni, Ribeiro e Zucoloto (2008), a prata coloidal apresenta toxicidade
contra bactérias (gram-positivo e gram-negativo), fungos e vírus. Nanopartículas de prata têm
grande afinidade com grupos que possuem os elementos enxofre e fósforo: elementos
químicos encontrados nas membranas e no interior das células como mostrado anteriormente.
Morones et al. (2005), partindo de uma contagem inicial de bactérias gram-negativas
(E. coli, V. cholera, P. aeruginosa e S. typhus) de 5 x 107 UFC/mL, conseguiram evitar
crescimento bacteriano pela introdução de partículas com tamanho entre 1 e 100 nm (solução
com concentração de 75 µg/mL e tempo de contato de 30 minutos). Esses pesquisadores
sugerem, como resultado de seu trabalho, os seguintes mecanismos de ação para a ação
antimicrobiana da nAg: (1) adesão das partículas na superfície, alterando as propriedades da
membrana, aumentando a permeabilidade, (2) penetração da nAg na célula causando danos ao
DNA e (3) dissolução de nAg causando a liberação de Ag+ nocivos aos microrganismos.
Esses autores informam ainda que não observaram crescimento bacteriano com concentrações
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de nAg acima de 75 µg/mL e que apenas partículas individuais foram observadas interagindo
com a membrana das bactérias.
Wiley et al. (2005), estudando os mecanismos de crescimento de estruturas
nanométricas (cubos, fios e esferas) de prata pela redução de nitrato de prata pelo etileno
glicol, tendo como estabilizante o PVP, concluíram (1) que a concentração de AgNO3, razão
molar entre PVP e AgNO3 e a força de interação entre PVP e os planos cristalinos
determinam a cristalinidade dos núcleos e (2) que a estrutura cristalina do núcleo e a extensão
de seu recobrimento com o agente estabilizante determinam a morfologia final da partícula.
Considerando que a intensidade da interação entre o PVP e diferentes planos cristalinos pode
variar substancialmente, informam ser possível induzir o crescimento anisotrópico das
partículas de prata. Em seu experimento, inicialmente a solução de etileno glicol a 160 °C
tornou-se amarelada com a injeção de AgNO3 e o PVP, indicando a formação de nAg com
morfologia aproximadamente esférica. No processo de crescimento subsequente os átomos
gerados pela redução do Ag NO3 difundiram para a superfície do núcleo posicionando-se em
sítios superficiais ativos formando ligações metálicas com seus vizinhos. Ajustando a razão
molar entre PVP e AgNO3, a espessura da cobertura de PVP e a sua localização sobre o
núcleo em crescimento são alteradas, resultando na modificação da resistência ao crescimento
das faces do núcleo cristalino, levando à formação de nanoestruturas com formatos distintos.
Esses autores informam que para produzir nanocubos a concentração de AgNO3 deve ser
relativamente alta (0,125 – 0,25 M) e a razão molar entre PVP e AgNO3 baixa (~ 1,50).
Nessas condições tem-se uma rápida nucleação e crescimento das partículas. Após a formação
de grande quantidade de núcleos unicelulares, adsorção seletiva do PVP nas faces {100}
levará a uma adição preferencial de átomos de prata nas faces {111}. Sendo a taxa de
crescimento na direção ‹111› maior que na direção ‹100›, as faces {100} do cubo crescerão às
custas das arestas {111}. Após a formação da estrutura cubica, todas as faces do cubo
crescerão na mesma taxa e esse crescimento causará alterações no tamanho da partícula e não
no formato.
Panacek et al. (2006) inoculando soluções coloidais de nAg com caldos de bactérias
com concentração entre 105 e 106 UFC/mL, obtiveram, após 24 h de incubação a 37 °C,
valores de concentração mínima inibitória entre 0,84 e 54,0 µg/mL. A concentração mínima
inibitória é definida pelos autores como a concentração mínima necessária de nAg para matar
as bactérias após um determinado período de incubação. Especificamente para a E. coli essa
concentração variou entre 3,38 e 27,0 µg/mL de nAg, dependendo do precursor utilizado na
sua síntese.
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Dell Colle et al. (2008) depositaram prata metálica sobre membranas cerâmicas
através de uma adaptação do Método Pechini que consistiu na eliminação da etapa de
polimerização. As membranas foram colocadas em tubos de ensaio por catorze horas para sua
impregnação com o precursor, sendo posteriormente calcinadas a 600 °C. A eficiência de
duas membranas (diâmetro médio de poros de 0,8 e 1,2 µm) na eliminação de E. coli foram
testadas e os autores concluíram ser imprescindível para a inativação total do patógeno, a
impregnação com prata nas duas membranas testadas.
Objetivando avaliar a ação de solução de nAg na descontaminação de limas
endodônticas, Carreira et al. (2009) contaminaram esses instrumentos odontológicos com
soluções de microrganismos, incluindo E. coli, na concentração de 106 células/mL.
Posteriormente as limas foram imersas em solução de nAg (47 ppm) durante 5, 10, 15 e 30
minutos. Esses autores concluíram que a solução de nAg foi efetiva na descontaminação de
instrumentos, e sua eficácia está diretamente relacionada com o tempo de contato,
observando, no tempo de 30 minutos uma redução de 77,6 % de E.coli. Esse valor foi inferior
aos dos demais microrganismos, sendo justificado por Yoon et al.(2007, apud CARREIRA et
al. (2009)) pela constituição da membrana celular das bactérias gram negativas.
As propriedades antibacterianas da prata são consenso na literatura. Essas
propriedades são potencializadas quando esse material se encontra sob a forma de
nanopartículas que, entretanto, apresentam dificuldade de manipulação e tendência de
agregação com consequente redução de área superficial. Muita pesquisa tem se dedicado à
imobilização desse material em suportes facilmente manipuláveis, como membranas porosas,
por exemplo (KOGA e KITAOGA, 2010).
Em seu trabalho, os pesquisadores acima citados apresentam uma técnica para a
síntese in loco de nAg sobre compósito de papel com whiskers de ZnO servindo como suporte
seletivo para as nanopartículas metálicas. Koga e Kitaoga (2010) apresentam resultados
positivos com E. coli e observaram uma diminuição na quantidade de prata, fruto de liberação
gradual durante testes com cinco ciclos de repetição.
2.3 Métodos de deposição
No presente trabalho de pesquisa, com o propósito de confeccionar filtros
bactericidas, nAg foram depositadas sobre espumas cerâmicas por (1) sputtering DC, (2) dip
coating com partículas comerciais e PMMA como agente de ancoragem e (3) redução
química de AgNO3.
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2.3.1 Sputtering DC
Técnica que começou a ser usada na deposição de filmes em 1877. O termo
sputtering designa o mecanismo de arrancamento de átomos de uma superfície pelo
bombardeamento da mesma com partículas de alta energia. O sputtering DC utiliza o plasma
formado quando se aplica uma diferença de potencial entre dois eletrodos imersos em um gás
a baixa pressão.
O fenômeno do sputtering resulta da interação entre íons positivos e átomos ou
moléculas da superfície do alvo. O material a ser depositado compõe o alvo que é o catodo do
circuito elétrico do sistema. O substrato se localiza sobre o anodo. Esses eletrodos localizamse no interior da câmara de deposição, com atmosfera de alto vácuo, na qual se introduz, a
uma pressão apropriada, um gás inerte. A aplicação de uma diferença de potencial entre os
eletrodos acelera os elétrons livres que, ao colidirem com os átomos do gás, os ionizam,
produzindo o plasma. Os íons positivos são acelerados pelo campo elétrico e, ao colidirem
com o alvo, transferem energia mecânica aos átomos desse material, podendo levar à sua
ejeção da massa do alvo. Além da ejeção, a colisão dos íons com o alvo pode causar uma
reflexão dos íons, a ejeção de elétrons secundários dos átomos do alvo. Átomos ejetados do
alvo espalham-se em todas as direções, mas uma certa quantidade desses átomos deposita-se
sobre substrato disposto sobre o anodo, formando assim o filme. Os filmes depositados
podem ser de variada gama de materiais (SOUZA, 2007).
O fenômeno do sputtering é caracterizado quantitativamente por um parâmetro
denominado rendimento (yield sputtering) definido como:
Y = átomos ejetados / íons incidentes
O rendimento depende da energia, da natureza e do ângulo de incidência do íon, bem
como, da natureza cristalina e composição química do material do alvo.
Segundo Souza (2007), pode-se expressar o rendimento do processo de sputtering
como função da energia, E, e da massa atômica do íon incidente e, também, em função da
massa dos átomos do alvo:
i – Para E ≤ 1 keV
(1)
Onde:
Y(E) é o rendimento do sputtering.

27

mi é a massa do íon incidente.
ma é a massa dos átomos do alvo.
E é a energia cinética dos íons incidentes.
U0 é a energia de ligação dos átomos do alvo.
α é uma função da razão ma / mi.
ii – Para E > 1 keV
(2)
⁄

⁄

Onde:
Zi é o número atômico do íon
Za é o número atômico do alvo
Sn é o stopping power ou valor médio da energia por unidade de comprimento. Os
demais parâmetros são os mesmos da equação anterior.

Sendo a energia do íon incidente menor que a energia de ligação dos átomos do
material do alvo, o rendimento será nulo e se manterá assim até que seja atingido um
determinado valor, denominado “energia de limiar”, específico para cada material, que
corresponde à “energia mínima a ser fornecida aos átomos da rede cristalina para que estes
possam se deslocar de suas posições e, consequentemente, serem ejetados do alvo” (SOUZA,
2007). A partir desse valor o rendimento do sputtering cresce até um valor máximo e, após
esse limite, atingem-se valores de energia que tendem a favorecer o implante do íon no alvo,
tendo-se novamente uma queda no rendimento com o aumento da energia do íon incidente.
O rendimento do processo está associado também à massa do íon incidente,
percebendo-se (Fig. 03(a)) que para uma mesma energia o rendimento cresce com a massa do
íon. A influência do ângulo de incidência sobre o rendimento do processo de sputtering é
apresentada na Fig. 03(b). Percebe-se um crescimento nesse parâmetro com o aumento do
ângulo de incidência em relação à normal à superfície. A faixa de maior eficácia situa-se entre
45 e 60º e para ângulos maiores tem-se uma maior reflexão de íons e, consequente, queda no
rendimento.
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(a)

(b)

Figura 03. Rendimento do sputtering versus energia dos íons de gases nobres (a) e dependência
do rendimento do sputtering versus ângulo de incidência do íon (b). Fonte: Souza (2007).

No processo de sputtering DC a tensão necessária para que haja uma corrente elétrica
é função da pressão e a taxa de formação do filme depende da quantidade de sputtering no
alvo, ou seja, do fluxo de íons. Isso pode ser explicado pelo fato da descarga gasosa ser
mantida pelos elétrons que efetuam colisões ionizantes com átomos do gás e, como o número
de colisões diminui com a diminuição da pressão do gás, o fluxo de íons diminui resultando
numa baixa taxa de deposição para pequenos valores de pressão. Em altas pressões a taxa de
deposição também é baixa, pois há muitas moléculas do gás na câmara e, assim, os átomos
ejetados sofrem muitas colisões diminuindo a probabilidade de alcançarem o substrato.

2.3.2 Dip coating
Técnica de crescimento de filmes a partir de precursores em fase líquida amplamente
difundida e processualmente “relativamente simples, de baixo custo e de baixo impacto
ambiental” (SÁNCHEZ, 2009). Nessa técnica um substrato é mergulhado e retirado de uma
solução precursora resultando na formação de uma fina camada da solução no substrato
(TORSONI,2008). A operação é realizada em equipamentos que permitem o controle da
velocidade do substrato, sendo a ausência de vibrações e movimentos suaves do substrato
indispensáveis para a obtenção de bons resultados. Nessas condições são obtidos
revestimentos com espessura específica e uniforme (SÁNCHEZ, 2009).
A velocidade de emersão é fator preponderante e deve ser controlada. Na emersão, à
medida que o substrato arrasta a suspensão, tem-se um aumento na área de evaporação e na
taxa de secagem, propiciando a formação de uma camada gel constituída por partículas
coloidais. Prosseguindo a secagem, forma-se uma camada sólida.
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Segundo Sánchez (2009), a literatura divide o processo em cinco etapas: (a) imersão
do substrato no banho, (b) início da remoção do substrato, (c) deposição e drenagem do
revestimento sobre o substrato, (d) escoamento gravitacional do excesso de revestimento e (e)
evaporação do solvente do banho (Fig. 04).

Figura 04. Cinco etapas do processo de dip coating descritos por Scriven (Sanchez 2009).

Numud, Charinpanitkul e Harinpanitkul (2008), em seus estudos sobre a deposição
de filmes de óxido de zinco, concluíram que a espessura do filme é inversamente proporcional
à velocidade de recolhimento. Semelhantes resultados foram obtidos por Sánchez (2009) ao
recobrir fios de Poliamida 6 com compósitos poliuretano e alumina. Os autores citados acima
concluíram em seus estudos que a espessura do filme aumenta com o aumento na
concentração do banho.

2.3.3 Redução química de nitrato de prata (AgNO3)
A síntese de nanomateriais pode ser dividida em dois grupos de operações: métodos
físicos (top down) em que, a partir de uma escala maior, o material é manipulado até a escala
desejada e métodos químicos (bottom up) em que o material é crescido de modo controlado
até o tamanho desejado (OLYVEIRA; CARVALHO; PESSAN, 2009; MEHL, 2011).
Tamanho, formato e, consequentemente, as propriedades das partículas sintetizadas podem ser
afetados pelo consumo de partículas menores por maiores (Maturação de Ostwald) e por
aglomeração (MEHL, 2011).
Associada aos métodos de síntese de partículas nessa faixa de tamanhos, a
manutenção da estabilidade das partículas (impedir o seu coalescimento e formação de
agregados maiores) apresenta-se como desafio a ser enfrentado. A estabilização das partículas
pode ser atingida por mecanismos de interação eletrostática (cargas elétricas superficiais de

30

mesma polaridade causando repulsão entre partículas) ou estérica (compostos orgânicos de
cadeias longas aderidos à superfície das partículas formando camada passivadora e impedindo
a aglomeração) (MEHL, 2011). Segundo Olyveira, Carvalho e Pessan (2009), para a
estabilização das nanopartículas, o uso de surfactantes é imprescindível. Esses autores
informam que o surfactante também age no processo de crescimento das partículas e que
variando a sua relação molar com a do precursor metálico é possível modificar o tamanho das
partículas: quanto maior for a concentração do surfactante, tanto menor será o diâmetro médio
das partículas formadas.
A síntese de nanopartículas metálicas pode se dar por redução eletroquímica,
decomposição térmica, deposição vapor-metal, redução química, entre outros. Dentre essas
rotas, a redução química é citada na literatura como a mais simples e versátil (SONAI, 2008).
Essa rota requer um elemento, o agente redutor, capaz de fornecer elétrons aos cátions de
prata, Ag+, da solução precursora e transformá-los em Ag0.
As reações químicas podem ser classificadas pelos termos oxidação e redução. Essas
reações são simultâneas e a reação resultante é denominada de oxi-redução. As reações de
oxidação e redução são processos químicos em que uma substância redutora cede elétrons,
oxidando-se, e a outra substância, oxidante, recebe elétrons, sofrendo um processo de
redução.
As reações de oxi-redução são comuns: oxidação de materiais metálicos, queima de
um material, apodrecimento de alimentos, fotossíntese. Muitas dessas reações são importantes
e úteis para a indústria; a extração do ferro, por exemplo, ocorre pela combinação do minério
de ferro com o monóxido de carbono resultante da queima do coque num alto-forno. Nessa
reação, o minério perde oxigênio para formar o ferro e o monóxido de carbono recebe
oxigênio para formar o dióxido de carbono.
A reação de redução pode ser compreendida como a diminuição do número de
oxidação de uma espécie química, o que ocorre pela transferência de elétrons vindos de outra
espécie química. Simplificadamente, redução química significa ganho de elétrons. Na reação
ilustrada abaixo a prata é a espécie reduzida, ou seja, que ganha elétrons e, ao ganhar elétrons,
oxida outra espécie, agindo assim, como um agente oxidante.

Nas rotas de síntese químicas é possível, pela utilização de polímeros, formar uma
camada protetora para controlar o tamanho das partículas e evitar a formação de aglomerados.
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Yin et al. (2002) descrevem um procedimento baseado no processo de Tollens para a
obtenção de nAg com estreita faixa de distribuição de tamanhos. Esses autores demonstraram
em seu trabalho a possibilidade de síntese de uma dispersão aquosa de nAg com dimensões
entre 20 e 50 nm que poderia se manter estável por pelo menos um ano.
Gautam, Singh e Ram (2007) sintetizaram nAg com tamanhos entre 10 e 30 nm
utilizando álcool polivinílico (PVA) como fraco agente redutor da prata, formando um fluido
com nAg dispersas nas moléculas de PVA. Após secagem a temperatura ambiente obtiveram
um filme de PVA com nAg dispersas no interior. Para eliminação do polímero o material foi
queimado (300 – 400 °C) para a obtenção de um nanopó de prata. Esses autores constataram
que durante o processo o PVA atuou como estabilizador de superfície para preservar as
pequenas nAg e como recobrimento superficial protetor para prevenir indesejáveis
crescimento e aglomeração. O álcool polivinlíco (PVA) é uma resina sintética solúvel em
água. obtida comercialmente pela hidrólise do poli(acetato de vinila). Por suas excelentes
propriedades, o PVA tem sido utilizado em um grande número de aplicações: estabilizante de
dispersões, adesivos, emulsificantes, em aplicações na indústria têxtil e de papel, como
protetor de coloide, na obtenção de membranas anfifílicas para imobilização de enzimas e,
mais recentemente, como carreador de medicamento, devido às suas propriedades de
degradabilidade e não toxidez. Tem na água o seu melhor solvente e, após a dissolução, se
mantém em solução aquosa mesmo em temperatura ambiente (ARANHA; LUCAS, 2001).

Figura 05. Difratograma do nanopó de prata obtido por Gautam,
Singh e Ram (2007).

Na figura acima está representado o difratograma de nAg sintetizadas por Gautam,
Singh e Ram (2007). Esses autores e Ykamoto e Nakamoto (2003), sustentados por seus
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próprios resultados de medições de espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS), concluem
que esses picos são representativos da prata metálica.
Sonai (2008) sintetizou nanopartículas esféricas de prata com distribuição de
tamanho em torno de 15 nm através da redução de AgNO3 pelo borohidreto de sódio
(NaBH4), tendo como agente estabilizante o citrato de sódio.
Michna et al. (2011), estudando a cinética da deposição de nAg sobre um superfície
de mica modificada, sintetizaram uma solução estável de nAg pela redução de nitrato de prata
pelo boroidreto de sódio tendo como agente estabilizante PVA. Esses autores informam que o
tamanho das nAg pode ser regulado pela escolha apropriada da concentração do sal metálico,
pela adequação temperatura e tempo de reação e pela modificação da relação agente
estabilizante / nitrato de prata.
2.4. Sólidos celulares

A palavra “célula” tem a sua origem do latim cela que significa pequeno
compartimento. Na natureza são comuns materiais cuja estrutura é formada por um
aglomerado de células com arestas ou faces sólidas: madeiras, esponjas e cortiças (GIBSON;
ASHBY, 1997). Esses elementos naturais são usados e estudados há bastante tempo, mas há
apenas cerca de cinquenta e cinco anos aplicações para engenharia começaram a se
desenvolver, fruto da evolução dos métodos para fabricação de materiais sintéticos (TWIGG;
RICHARDSON, 2007). É a combinação única das propriedades – oriundas da estrutura
celular – que torna atrativo o uso desses materiais (GIBSON; ASHBY, 1997).
Sólidos celulares são compostos por reticulados de elementos interligados – filamentos
ou placas sólidas – formando as arestas ou faces das células, respectivamente. São dois os
tipos de sólidos celulares, os tipo honeycomb (SCH) e as espumas celulares (EC). Os
primeiros são compostos por células prismáticas paralelas e as EC apresentam um arranjo
tridimensional de células poliédricas. Esses materiais são classificados como “de células
abertas” (CA), quando a parte sólida é composta apenas por filamentos de modo que as
células, também denominadas poros, se comunicam por vazios denominados janelas, e “de
células fechadas” (CF), estruturas em que as faces são sólidas e as células são isoladas das
vizinhas (GIBSON; ASHBY, 1997). Há, na literatura, divergências na definição de poro;
alguns autores definem a célula como o poro e outros a janela como tal (INNOCENTINI,
1998). No presente trabalho a célula será considerada o poro.
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Janela

Filamento

Célula

Figura 06. Componentes estruturais de uma
espuma de células abertas.

Uma EC de célula aberta é composta basicamente por três elementos estruturais (Fig.
06): filamento (Strut), elemento sólido que delimita as células, a célula (cell), vazios
aproximadamente esféricos, e janela (window), aberturas que conectam as células entre si
permitindo o fluxo de fluidos (TWIGG; RICHARDSON, 2007). De maneira simples e
didática a empresa Pyrotek SA, em seu relatório técnico Recent Improvements in the
Measurement and Control of Ceramic Foam Filter Quality, apresenta uma figura esquemática
de uma espuma cerâmica onde as esferas brancas representam os poros com diâmetro P e as
janelas são representadas pelas interseções de duas esferas adjacentes, sendo seu diâmetro
representado por ϕ (Fig. 07).

Figura 07. Figura esquemática de filtro cerâmico
mostrando diâmetros de poros e janelas
(PYROTEK SA).

A característica mais relevante de um sólido celular é a sua densidade relativa, dR, onde ρ* é a
densidade do sólido celular e ρs é a densidade do material do qual são constituídos os
filamentos ou as faces.
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(3)

Os sólidos celulares apresentam densidades relativas variando de 0,001, para espumas
de ultra baixa densidade, até 0,40, para alguns tipos de madeiras. A dimensão dos poros
diminui com o aumento da densidade relativa e, segundo Gibson e Ashby (1997), materiais
com esse parâmetro acima de cerca de 0,30 podem ser considerados como sólidos contendo
poros isolados.
A estruturação de um material na forma de sólido celular expande drasticamente a
faixa de propriedades disponíveis para o seu uso, surgindo, assim, aplicações possíveis para o
sólido celular que não podem ser atendidas pelo material no estado denso (GIBSON;
ASHBY, 1997). Esses materiais apresentam baixas massa, densidade e condutividade térmica
e, se confeccionados de materiais cerâmicos, podem apresentar elevada resistência a ataques
químicos, resistência a altas temperaturas e elevada uniformidade estrutural (VOGT, 2006). O
grande interesse pelos sólidos celulares cerâmicos resulta de sua baixa densidade, baixa
condutividade térmica, elevada permeabilidade e grande área superficial (DONADEL et al.,
2008). Considera-se que o desenvolvimento e a melhoria de suas propriedades mecânicas
amplie ainda mais as aplicações tecnológicas desses materiais (GORETTA et al., 1990).
A literatura (GIBSON; ASHBY, 1997; IMEOKPARIA; SUH; STOBBY, 2003)
destaca como principais aplicações para os materiais celulares: (1) o amortecimento e
conforto (a maior aplicação para sólidos celulares poliméricos), (2) isolamento térmico (em
operações a elevadas ou baixas temperaturas, quanto menor a capacidade térmica, tanto maior
será a eficiência do isolamento e a capacidade térmica é proporcional à densidade relativa que
nos materiais celulares é baixa), (3) embalagem (o segundo maior uso para os sólidos
celulares fabricados pelo homem), (4) estrutural e (5) flutuação (baixa densidade, resistência à
umidade e baixo custo de muitos polímeros celulares resultam em ampla utilização nessa
área). Podem ser utilizados, também, em processos de filtração, suporte catalítico, membranas
hidrofóbicas, isolamento elétrico, preenchimento de espaços vazios e vedação.

2.4.1 Estrutura dos sólidos celulares
Considerando a geometria celular, as propriedades dos sólidos celulares dependem do
formato e estrutura das unidades celulares. A maioria das propriedades térmicas e mecânicas
dependem pouco do tamanho e da dispersão do tamanho das células, sendo, na verdade, o seu
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formato um fator mais relevante: células simétricas resultam em propriedades isotrópicas, e
nas células alongadas ou achatadas, mesmo que pouco, as propriedades são fortemente
anisotrópicas (GIBSON; ASHBY, 1997).
No estudo das espumas celulares e distinção dos componentes celulares, deve-se
definir a estrutura celular como vértices interligados por arestas (filamentos) que circundam
as faces (janelas nas EC de células abertas) que, por sua vez, circunscrevem as células
(poros).
A Lei de Euler estabelece uma relação entre o número de vértices, V, de arestas, E, de
faces, F, e de células, C, que, para espumas celulares é definida pela expressão:

(4)

Pesquisas indicam (GIBSON; ASHBY, 1997) que quanto mais faces uma determinada
célula possui, tanto menos, na média terão as células vizinhas para compensar. Essa relação,
para as EC, é dada por:

(5)

Onde f é a quantidade de faces da célula em análise e g é o número médio de faces de
seus vizinhos. Há indicações de que essa equação é aproximação razoável para o número
médio de faces igual a catorze.
É consenso na literatura que as propriedades de uma espuma dependem
primordialmente de sua densidade relativa. Segundo (GIBSON; ASHBY, 1997),
considerando células com filamento de comprimento l e de espessura t, e ainda

, para

uma estrutura de células abertas, a densidade relativa de uma espuma é proporcional a

,

com uma constante de proporcionalidade, C2, próxima de 1,0:

⁄

(6)

Muito da informação necessária para analisar as propriedades do sólido celular
depende do material do qual é feito, de sua densidade relativa, da célula ser aberta ou fechada
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e o diâmetro celular médio. Mais especificamente, a literatura elenca as seguintes
propriedades para caracterizar as EC:
i - Caracterização física:


Contagem de poros – característica comercial da espuma orgânica precursora, definida
em poros por polegada linear, ppi (TWIGG; RICHARDSON, 2007).



Tamanho de poro (dp) – diâmetro das células. Para a sua definição, os autores sugerem
fatiar finamente a espuma nas direções axial e radial, capturar imagens digitais das
superfícies de corte. Por fim, determinar, com softwares apropriados, os valores da
área de cada poro e convertê-los para um diâmetro de círculo equivalente, sendo
calculada a média dos valores obtidos (SALVINI; INNOCENTINI; PANDOFELLI,
2000; TWIGG; RICHARDSON, 2007).



Densidade geométrica (ρ*): relação entre massa e volume da espuma (SALVINI;
INNOCENTINI; PANDOFELLI, 2000; TWIGG; RICHARDSON, 2007).



Porosidade (ε): considerada por Salvini, Innocentini e Pandofelli (2000) a
característica estrutural mais comum, corresponde à fração de volume de vazios,
excluindo as trincas dos filamentos. A densidade do material sólido (ρs) pode ser
determinada por picnometria de hélio (SALVINI; INNOCENTINI; PANDOFELLI,
2000; TWIGG; RICHARDSON, 2007).
(7)



Área da superfície externa (Sv): área geométrica por unidade de volume de sólido
(TWIGG; RICHARDSON, 2007).



Diâmetro esférico equivalente (ds): diâmetro de esferas sólidas com área superficial
igual a Sv (TWIGG; RICHARDSON, 2007).
Para determinar Sv, Gibson e Ashby (1997) propuseram a expressão abaixo, derivada

das relações geométricas para a célula unitária. Esses autores revisaram modelos de estruturas
de espumas considerando-as como um empacotamento regular de vários poliedros, dentre os
quais optaram, por ser mais consistente com as propriedades observadas, o tetracaidecaedro,
em que, cada célula apresenta catorze janelas com as células vizinhas. Dessas, oito são
hexagonais e seis quadradas, sendo todas margeadas por filamentos de seção transversal
triangular.
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(8)

Outros autores estudaram relações similares e concluíram que os valores de Sv obtidos
pelas diversas propostas são aproximadamente iguais. Com isso em mente, Twigg e
Richardson (2007) sugerem o modelo hidráulico de Richardson et al. (2000) pela sua
simplicidade.
(9)

ii. Caracterização fluidomecânica:
Salvini, Innocentini e Pandofelli (2000), no estudo da relação entre resistência
mecânica e permeabilidade de filtros cerâmicos de Al2O3-SiC, avaliam as seguintes
propriedades dos filtros cerâmicos estudados:


Constantes de permeabilidade Darciana e não-Darciana, determinadas pela equação de
Forchheimer para fluidos incompressíveis;



Tortuosidade, ou seja, caminho efetivamente percorrido pelo fluido no interior do
meio poroso.

iii. Caracterização mecânica:


Resistência à compressão (SALVINI; INNOCENTINI; PANDOFELLI, 2000);


Resistência à flexão.

2.4.2 Propriedades do material
As espumas podem ser fabricadas de muitos materiais e suas propriedades dependem
de sua geometria e das propriedades intrínsecas do material de que são feitas.
2.4.2.1 Polímeros
Polímeros são macromoléculas caracterizadas por seu tamanho, estrutura química e
interações intra e intermoleculares com massa molecular variando entre 104 e 108. Essas
longas moléculas são compostas por unidades, denominadas meros, que se repetem ao longo
da cadeia e que são unidas por ligações covalentes.
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A literatura classifica esses materiais de diversas maneiras, dentre as quais é possível
destacar a classificação pelo comportamento do material quando sujeito à elevação de
temperatura (MANO; MENDES, 1999; CALLISTER, 2008):


Termoplásticos – amolecem e fundem por aquecimento e solidificam por resfriamento
num processo reversível que pode ser repetido. Com o aquecimento as forças das
ligações secundárias diminuem facilitando o movimento relativo de cadeias
adjacentes. Podem ser dissolvidos por solventes apropriados;



Termofixos – polímeros em rede que possuem ligações cruzadas covalentes entre
cadeias moleculares adjacentes. Tornam-se permanentemente duros na formação e não
amolecem com aquecimento posterior.
Segundo Gibson e Ashby (1997) de um modo geral os termoplásticos, termofixos e

elastômeros são usados na confecção de espumas. Os termofixos apresentam densidades
normalmente superiores às dos termoplásticos, pois possuem átomos pesados de oxigênio e
nitrogênio e, também, porque suas ligações aproximam as moléculas um pouco mais. A
grande diferença entre esses dois polímeros e os elastômeros está na temperatura de transição
vítrea, que nesses últimos se situa abaixo da temperatura ambiente. Isso significa que à
temperatura ambiente as ligações secundárias já se desfizeram e as moléculas podem
escorregar umas em relação às outras.
A maioria das propriedades mecânicas dos polímeros depende da taxa de deformação,
da temperatura e da natureza química do ambiente, sendo muito mais sensíveis à mudança de
temperatura que os metais, por exemplo.
Polímeros lineares amorfos e semicristalinos não possuem um ponto de fusão definido,
eles mudam de um sólido viscoelástico para um líquido viscoso ao longo de uma faixa de
temperaturas bem definida. Acima dessa faixa podem ser moldados ou transformados em
espumas.
A temperatura de transição vítrea, Tg, é importante e define a transição de sólido para
borracha ou líquido viscoso. Abaixo dessa temperatura a componente amorfa do polímero é
vítrea e quando carregada deforma elasticamente e escoa ou fratura. Uma espuma desse
material é dita rígida. Acima de Tg o polímero é viscoelástico ou elastomérico e suporta
grandes deformações sem escoar ou fraturar e uma espuma desse material seria chamada de
flexível. A maioria dos polímeros comerciais têm Tg entre 0 e 100 °C (GIBSON; ASHBY,
1997).
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Segundo Mano e Mendes (1999) a elasticidade é uma característica que precisa ser
avaliada sob vários aspectos, pois depende da natureza química, temperatura e velocidade de
deformação. Os polímeros exibem três regimes de comportamento elástico distintos: o regime
vítreo, o regime de transição vítrea e o regime elástico (rubber regime) e cada um apresenta
características bem definidas para os termoplásticos, termofixos e elastômeros (GIBSON;
ASHBY, 1997).
Ainda segundo esses autores, o regime vítreo está na faixa de temperaturas entre 0 e
0,9 Tg. Os termoplásticos apresentam módulo de Young próximo de 3GN/m2 que corresponde
à rigidez das ligações de van der Waals que une as moléculas entre si. São essas ligações, e
não as covalentes entre os átomos de carbono, que se distorcem quando o polímero é
carregado. Espumas feitas de polímeros vítreos são rígidas e sua faixa elástica é truncada pelo
escoamento ou fratura frágil. Entre 1,1 e 1,4 Tg a maioria dos polímeros apresenta um patamar
elástico. Em baixas temperaturas, T << Tg, fraturam como materiais frágeis. Em temperaturas
mais altas, T ≈ 0,8 Tg, o modo de fratura muda de frágil para dúctil, caracterizado por um
ponto de escoamento seguido de queda rápida no carregamento. Um aquecimento leva a um
espescoçamento e deformação a frio não homogênea. Finalmente, a temperaturas mais
elevadas, T > Tg, o polímero se deforma homogeneamente por processos viscosos.
Os mecanismos de falha presentes na tração desaparecem na compressão e são
substituídos por outros. Espumas feitas de polímeros têm propriedades plásticas e de fratura
que se relacionam às propriedades dos polímeros dos quais são feitas. Em baixas
temperaturas, abaixo de 0,8 Tg, polímeros sujeitos a esforços de tração falham por fratura
frágil. Esse tipo de fratura pode ocorrer em compressão, mas a tensão necessária é
aproximadamente dez vezes maior e, quase sempre, algum tipo de plasticidade o substitui
(GIBSON; ASHBY, 1997).
O Poli(metacrilato de metila) (PMMA) é um termoplástico linear que apresenta
moléculas longas e que se solidifica em uma estrutura amorfa, tendo peso molecular entre 105
e 106 e Tg = 105 °C (MANO; MENDES, 1999).
Considerando o comportamento tensão-deformação do PMMA em temperaturas entre
4 e 60 °C, observa-se que um aumento na temperatura resulta na diminuição do módulo de
elasticidade e da resistência à tração, bem como, num aumento da ductilidade. No gráfico
dessa figura é possível perceber que a 4 °C o material exibe um comportamento totalmente
frágil e nas temperaturas de 50 e 60 °C apresenta elevada deformação plástica.
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2.4.2.2 Cerâmicas
Os materiais cerâmicos são compostos cristalinos inorgânicos, unidos total ou
predominantemente por ligações iônicas e ligações covalentes. Esses dois tipos de ligações
químicas são fortes e originam sólidos com elevados ponto de fusão (tipicamente acima de
1750 °C), módulo de Young e condutividade térmica. Podem-se citar como características
marcantes a sua fragilidade à tração e a grande dispersão nos valores de resistência mecânica
(Acchar, 2010).
Em baixas temperaturas o material é elástico em baixos níveis de tensão e falha por
fratura frágil em tensões elevadas, sem, segundo Acchar (2010), praticamente deformação
plástica alguma. A Fratura frágil é causada pela formação e propagação de trincas pelos
contornos de grãos ou pelos planos de clivagem ao longo da seção transversal do material e
numa direção ortogonal à direção do carregamento. Fratura frágil depende do estado de
tensão, de modo que a tensão de fratura na tração é menor cerca de doze vezes que na
compressão. Ocorre, entretanto, que nas cerâmicas fissuras estão presentes como defeitos de
fabricação (Acchar, 2010) ou resultante de corrosão ou abrasão (GIBSON; ASHBY, 1997).
Esses defeitos “muito pequenos e onipresentes” atuam como pontos de concentração de
tensões, onde a intensidade da tensão de tração aplicada é amplificada.
Em temperaturas mais altas, T > 0,5 Tm, outros mecanismos de fratura são observados:
fratura por fluência intergranular, fratura por fluência transgranular e ruptura (GIBSON;
ASHBY, 1997).
Como dito acima ocorre considerável dispersão no limite de resistência à tração das
cerâmicas que resulta da dependência dessa propriedade com a probabilidade da existência de
um defeito capaz de nuclear uma trinca. Essa probabilidade não é a mesma para todas as
amostras e é função (1) da fabricação, (2) de tratamento posterior e (3) do tamanho da
amostra.
Fratura frágil depende do estado de tensão (GIBSON; ASHBY, 1997). Não ocorre
amplificação de tensões na compressão, por isso as cerâmicas são mais resistentes à
compressão que à tração e esse fato direciona a sua utilização geralmente para condições em
que o carregamento é de compressão.
A avaliação da resistência mecânica nos materiais cerâmicos é realizada pelos ensaios
de compressão uniaxial, flexão com carregamento em três ou quatro pontos e tração (Acchar,
2010). De modo diferente ao que ocorre com os metais, nas cerâmicas frágeis o
comportamento tensão-deformação é avaliado em ensaios de flexão transversal. Nesse ensaio
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a tensão é determinada em função da geometria dos apoios, da espessura do espécime, do
momento fletor e do momento de inércia da seção transversal. A tensão no momento da
fratura é definida como resistência à flexão ou à fratura. A resistência à fratura para ensaio
com carregamento em quatro pontos é calculada pela expressão abaixo (MONTEIRO, 2001):

(

)

(10)

onde Ff corresponde ao carregamento no momento da fratura, L é a distância entre apoios
inferiores, l é a distância entre apoios superiores e b e d são a largura e altura da seção
transversal retangular, respectivamente.
2.4.3 Propriedades mecânicas das espumas
Mesmo nas aplicações em que a função primária do sólido celular não é mecânica,
propriedades como resistência e comportamento na fratura são importantes. As principais
características geométricas de uma espuma são densidade relativa, ρ*/ρs, o tipo de célula,
abertas ou fechadas, e as razões de anisotropia de forma. (GIBSON; ASHBY, 1997).
A literatura apresenta a densidade relativa como a propriedade mais relevante no
estudo das propriedades das espumas e os autores acima informam que um aumento dessa
propriedade resulta (1) no crescimento do módulo de Young, (2) no deslocamento do patamar
de colapso para cima e (3) na redução da deformação em que se inicia a densificação.

(a)
(b)
(c)
Figura 08. Ilustrações representativas de diagramas tensão-deformação de ensaios de compressão de uma
espuma elastomérica (a), uma espuma elasto-plástica (b) e uma espuma frágil (c). Fonte: Modificado de Gibson
e Ashby, 1997.

Estão exemplificados na Fig. 08 diagramas tensão-deformação de espumas feitas de
três tipos de materiais submetidos a carregamento de compressão. Em todos é possível
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perceber a presença de um trecho de deformação elástica linear em baixas tensões, seguido de
um longo patamar de colapso que termina num regime de densificação em que a tensão cresce
acentuadamente.
Gibson e Ashby (1997) desenvolveram estudo emblemático sobre a mecânica dos
sólidos celulares. Nessa publicação os sólidos celulares de células abertas são abordadas
através de um modelo simplificado de célula composta por uma estrutura cúbica com arestas
de comprimento l com seção transversal quadrada de lado t. Nesse modelo as células
adjacentes são anexadas de modo que seus vértices se localizem no ponto médio da aresta da
célula vizinha (Fig. 09).

Figura 09. Modelo de célula aberta
proposto por Gibson e Ashby (1997).

O regime de elasticidade linear é controlado pela deformação elástica das arestas
(filamentos) e o módulo de elasticidade é representado pela inclinação do trecho reto inicial
do diagrama tensão-deformação (GIBSON; ASHBY, 1997). Nesse regime, espumas de
células abertas e de baixa densidade relativa deformam-se primariamente por flexão elástica
dos filamentos conforme Fig. 10 (GIBSON; ASHBY; HARLEY, 2010).

Usando argumentos dimensionais e relações simples de
resistência dos materiais, esses autores estimam módulo de
Young da espuma,

:

(11)

Figura 10. Ilustração da
flexão da parede celular
no modelo de Gibson e
Ashby (1997).
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Nessa expressão C1 unifica todas as constantes de proporcionalidade relacionadas com
a geometria da célula, havendo consenso na literatura que seu valor é próximo da unidade, e
é o módulo de elasticidade do material de que é feita a espuma.

(a)

(b)

Figura 11. Ilustração dos mecanismos de colapso de espuma de material com escoamento plástico
(a) e de material frágil (b). Fonte: Adaptado de Gibson e Ashby (1997).

Dependendo do material constituinte da espuma, o mecanismo responsável pelo
colapso pode ser flambagem, escoamento plástico (Fig. 11(a))ou esmagamento frágil (Fig.
11(b)).
Segundo Gibson e Ashby (1997), sólidos celulares de materiais que têm ponto de
escoamento plástico apresentam colapso plástico quando carregados além do regime elástico
linear. O colapso plástico é representado por um longo patamar horizontal de deformação
permanente na curva tensão-deformação (Fig. 08(b)). O colapso plástico em uma espuma de
células abertas ocorre quando o momento exercido sobre as arestas excede o momento
plástico máximo, gerando o que esses autores denominam “dobradiças plásticas” (Fig. 11(a)).
A tensão de colapso plástico,

, é calculada por:

( )

Na expressão acima
e a constante C2 ≈ 0,3.

(12)

é a tensão de escoamento do material do qual a espuma é feita
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Segundo Gibson e Ashby (1997) o colapso de espumas frágeis ocorre por
esmagamento frágil (Fig. 12(b)). Sendo σfs a resistência à fratura do material de que é feita a
espuma, a resistência ao esmagamento frágil,

da espuma é dada por:
⁄

( )

(13)

Ainda segundo esses autores, a literatura indica C3 ≈ 0,2.
Na prática o processo de fabricação de espumas cerâmicas pelo método da réplica que
produz filamentos ocos, também resulta em paredes porosas (Fig. 12) o que reduz a
resistência à fratura do material sólido,

, para valores abaixo da resistência à fratura do

material denso (GIBSON; ASHBY, 1997). A obtenção de sólidos celulares cerâmicos pelo
método da réplica consiste na impregnação de um sólido celular polimérico, geralmente
poliuretano, com uma barbotina cerâmica, sendo, após a secagem, o polímero removido
através de uma operação de queima. Resulta dessa operação um material de porosidade aberta
e microestrutura similar à do sólido precursor (PANDOFELLI; ROMANO, 2006).

Figura 12. Imagem por MEV mostrando
fissura resultante da queima do precursor
polimérico e superfície porosa do filamento.

Quando sujeitas a grandes deformações compressivas as células sofrem colapso –
pelos mecanismos descritos acima – e as paredes celulares se encontram. Continuando a
deformação, comprime-se o material sólido resultando na região final do gráfico, de rápido
crescimento de tensão. A inclinação desse trecho, o trecho de densificação, tende a Es
(GIBSON; ASHBY; HARLEY, 2010).
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Figura 13. Ilustrações representativas de diagramas tensão-deformação de ensaios de tração de uma espuma
elastomérica (a), uma espuma elasto-plástica (b) e uma espuma frágil (c). Fonte: Adaptado de Gibson e Ashby
(1997).

Na Fig. 13 estão ilustrados diagramas tensão-deformação de diferentes tipos de
espumas sujeitas a ensaio de tração. O trecho elástico linear inicial é resultante da deformação
das arestas. Nos sólidos celulares frágeis uma trinca surge em uma parede celular fraca ou em
uma falha pré-existente e se propaga catastroficamente, resultando em uma rápida fratura
frágil.

Figura 14. Ilustração da propagação
de uma fissura através de uma espuma
de células abertas frágil (GIBSON;
ASHBY; HARLEY, 2010).

Num sólido celular de células abertas feito de material frágil submetida a
carregamento de tração, as arestas deformam-se plasticamente. Quando a magnitude da força
que atua na parede celular imediatamente à frente de uma fissura – indicadas pelos asteriscos
(Fig. 14) - atingir um valor tal, suficiente para romper essa parede, a fissura cresce e avança.
A resistência à fratura da espuma,

, é calculada por (GIBSON; ASHBY; HARLEY, 2010):
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√

(14)

( )

Onde l é o tamanho da célula e C4 ≈ 0,65.
Os resultados do modelo proposto por Gibson e Ashby (1997) evidenciam a relação
das propriedades das espumas celulares especialmente com a sua densidade relativa. Segundo
Goretta et al. (1990), o uso desse modelo permitiu desenvolver equações que descrevem o
comportamento mecânico dos materiais celulares em função de propriedades dos materiais e
parâmetros celulares, como densidade e tamanho de célula.
É importante salientar que como contrapartida de apresentarem seção transversal
uniforme, os espécimes fabricados por corte podem sofrer alterações microestruturais o que,
segundo Brezny e Green (1993; apud GIBSON; ASHBY, 1997), pode modificar o modo de
falha; de uma falha abrupta para uma falha de maneira mais progressiva por união de
microtrincas.
Goretta et al. (1990) apresentaram resultados que, no que diz respeito à relação da
resistência ao esmagamento frágil com a densidade relativa da espuma, são coerentes com o
modelo cúbico proposto na Eq. (13). No que diz respeito à resistência à fratura, entretanto,
esses autores observaram desvios em relação à Eq. (14), justificando-os por irregularidades na
microestrutura: a presença de faces sólidas que implica em diferença significativa entre
material estudado e modelo cúbico. Esses autores observaram em seu estudo que com o
aumento da densidade relativa há a tendência de formação de faces sólidas ao invés de ocorrer
um aumento na dimensão do filamento, implicando na diferença significativa entre a
microestrutura do material usado e a do modelo cúbico. Segundo Goretta et al. (1990) a
equação (14) não descreve precisamente a microestrutura desse tipo de espuma (presença de
faces sólidas) e, concluem esses autores, que variações em

e a presença de faces sólidas

podem influenciar as relações de dependência propostas nas equações (13) e (14).

2.4.4 Permeabilidade
Define-se permeabilidade como a medida da facilidade com que um fluido, tendo
como agente motor um gradiente de pressão, flui através de um meio poroso
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(INNOCENTINI; SEPULVEDA; ORTEGA, 2005). Segundo esses autores essa propriedade
não é do fluido nem do meio, mas reflete a qualidade da interação entre os dois.
A permeabilidade é geralmente avaliada pelos parâmetros de permeabilidade,
derivados da lei de Darcy (Eq. 15) e da equação de Forchheimer (Eq. 16), sendo a
investigação experimental considerada como o melhor e mais fácil método de sua
quantificação (INOCENTINI et al., 2002).

(15)

(Lei de Darcy)

(16)

(Equação de Forchheimer)
Onde:

é o gradiente de pressão na direção do fluxo; μ é a viscosidade; ρ é a massa

específica; vs é a velocidade superficial do fluido definida por

⁄ , sendo Q a taxa

volumétrica de fluxo e A a área exposta ao fluxo e perpendicular ao mesmo; k1 é a constante
darciana de permeabilidade e k2 a constante não-darciana. Essas constantes dependem apenas
de características estruturais do meio poroso e temperatura, permanecendo constantes os seus
valores mesmo com modificações no fluido e nas condições de fluxo.
Reside na relação entre –

e vs a diferença entre as funções de Darcy e Forchheimer,

a saber: A lei de Darcy estabelece uma relação linear entre essas variáveis, considerando
apenas o efeito viscoso sobre a queda de pressão; enquanto que a equação de Forchheimer
prevê uma relação quadrática entre as variáveis, considerando, além do efeito viscoso, as
contribuições das componentes inerciais e de turbulência.
O termo linear da equação de Forchheimer, (

), representa a perda de energia

viscosa devida à fricção entre camadas do fluido. O termo quadrático, (

), representa a

perda de energia cinética causada por redução ou aumento da seção do poro ou tortuosidade
ao longo da direção do fluxo.
A respeito da permeabilidade Innocentini, Sepulveda e Ortega (2005) sugerem que:
i. uma mudança em parâmetros estruturais (contagem de poros, porosidade, tamanho
de célula, largura do filamento) deve resultar em alteração da permeabilidade;
ii. um aumento na contagem de poros resulta na redução da permeabilidade;
iii. a dispersão nos valores das constantes de permeabilidade observada na literatura
pode ser explicada por:
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iii.1. a contagem nominal não é uma medida precisa e pode variar dependendo
do fornecedor da espuma polimérica;
iii.2. técnicas para mensurar os parâmetros estruturais variam de autor para
autor;
iii.3. o efeito de compressibilidade não é considerado em muitos estudos com
fluxo de ar;
iii.4. aplicação da lei de Darcy sem prévia validação, e;
iii.5. a contagem nominal de poros, um parâmetro da espuma polimérica, não
considera variáveis do processamento da espuma cerâmica (espessura do
cobrimento dos filamentos poliméricos, entupimento de células ou retração
durante sinterização).

Innocentini, Sepulveda e Ortega.(2005) apresentam um gráfico (Fig. 15) que classifica
uma variedade de materiais porosos. Ao se plotar as coordenadas (k1 , k2) de um material
poroso, a posição do ponto permite classificar o material quanto à sua permeabilidade.
Percebe-se, nesse gráfico, uma clara tendência que relaciona essas constantes, independente
da técnica, do fluido e das condições de escoamento.

Figura 15. Mapa que classifica uma variedade de materiais porosos
em função das constantes Darciana e não-Darciana (INNOCENTINI;
SEPULVEDA; ORTEGA, 2005).

Os autores representam essa tendência pela função abaixo que melhor se adequou (R2
= 0,9823) considerando dados de 640 pontos:
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(17)

2.4.4.1 Avaliação experimental da permeabilidade
A avaliação experimental da permeabilidade é realizada em ensaios nos quais um
fluido é forçado a escoar através de um meio poroso em regime estacionário. As pressões
absolutas na entrada (pi) e na saída (po) são medidas e registradas em função da vazão, Q, ou
da velocidade superficial do fluido, vs. Sendo usada a equação de Forchheimer, os dados são
incorporados a um modelo quadrático do tipo y = ax + bx2 pelo método dos mínimos
quadrados, onde y = pi – po e x = vs (INNOCENTINI; SEPULVEDA; ORTEGA, 2005). As
constantes de permeabilidade são definidas pelas expressões:
k1 = μ/a

(18)

k2 = ρ/b.

(19)

2.4.4.3 Regime de escoamento em meio poroso
A predominância de um dos termos da equação de Forchheimer é função da
velocidade do fluido (MOREIRA et al.,1999). Pressupondo fluxo muito lento, o que
redundaria em tornar desprezíveis os efeitos inerciais na queda de pressão, a constante nãoDarciana poderia ser desprezada e a lei de Darcy poderia descrever adequadamente a relação
entre gradiente de pressão e vazão. Com isso em mente, ao avaliar elementos porosos, deve-se
lançar mão de técnicas para determinar a relevância da componente inercial e definir qual
modelo, Darcy ou Forchheimer, melhor prevê a dependência entre pressão e taxa de
escoamento (INNOCENTINI et al., 2002). Abaixo são apresentados dois métodos, primeiro o
método da avaliação do número de Reynolds de poro, amplamente aceito na literatura, e um
método alternativo proposto por Ruth e Ma (1992), cuja principal vantagem consiste em
fornecer uma faixa segura para a aplicação da Lei de Darcy apenas com dados experimentais,
sem a necessidade de parâmetros estruturais (tortuosidade, porosidade ou diâmetro de poro).
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(A) Avaliação do número de Reynolds.
Este método consiste na determinação do número de Reynolds. Como esse número foi
originalmente definido para escoamentos em tubos retos e de seção circular, alguns autores
propuseram modificações para considerar aspectos estruturais que possibilitariam a
caracterização do regime de fluxo no meio poroso. Dybbs e Edwards (1984, apud
INNOCENTINI et al., 2002) sugerem o número de Reynods intersticial ou de poro dado pela
equação abaixo.

(20)

⁄

Onde vi é velocidade intersticial do fluido dada por

e ɛ é a porosidade do meio.

Segundo Innocentini et al. (2002), há um consenso na literatura segundo o qual:

(i)

< 1 o fluxo é laminar com predominância dos efeitos viscosos e, com isso, a lei de

Darcy é validada e apenas k1 é necessário;

(ii) 1 <

< 150 o fluxo ainda é laminar, mas com a ocorrência de efeitos inerciais e, por

isso, k1 e k2 são necessários;

(iii)

> 150 – 300 representa de fato o regime de turbulência.

Da função acima, percebe-se que o regime de escoamento depende, não só da
velocidade do fluido, mas também das propriedades do fluido (viscosidade e densidade) e do
meio poroso (porosidade e diâmetro de poro).
(B) Método alternativo proposto por Ruth e Ma (1992, apud INNOCENTINI et al., 2002):
A dificuldade de avaliar o número de Reynolds levou à busca por métodos alternativos
para determinar o regime de escoamento. Este método propõe o cálculo de um número
adimensional, o número de Forchheimer, F0, que representa a razão entre as forças cinéticas e
viscosas que contribuem para a queda de pressão:

(21)
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A equação de Forchheimer pode ser escrita conforme abaixo:

(22)

A contribuição individual das resistências viscosas e inerciais na perda de pressão total
pode ser estimada pelas funções abaixo:

(23)

(24)

É possível perceber que, para valores de F0 muito menores que 1, os efeitos inerciais
são desprezíveis (

) e a equação de Forchheimer se reduz à lei de Darcy. Se

F0 >> 1, os efeitos viscosos podem ser desconsiderados (

) e a queda de

pressão pode ser estimada por:

(25)

Para as condições intermediárias de fluxo ambos os termos são relevantes e a equação
completa de Forchheimer deve ser considerada como modelo de permeabilidade.

2.4.5 Relação entre resistência mecânica e permeabilidade
Mesmo não sendo estrutural, a principal função da espuma cerâmica, a sua resistência
mecânica não pode ser um fator negligenciado. Quando usadas como filtros, os sólidos
celulares cerâmicos estão submetidos principalmente a esforços de compressão. Como
estratégia para elevar a resistência mecânica de espumas é possível fazer recobrimentos
durante, ou após, o processo de fabricação. De acordo com Vogt et al. (2006) isso pode levar
a um aumento da espessura dos filamentos e ao preenchimento dos vazios triangulares
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deixados pela queima do precursor polimérico (Fig. 16). Esses autores indicam ainda que a
resistência mecânica e a densidade da espuma, ρ*, aumentam linearmente com os ciclos de
recobrimento. O aumento da resistência mecânica alcançado dessa forma resulta numa
consequente redução de permeabilidade.
A permeabilidade é um dos fatores de maior importância em aplicações de filtração.
Num cenário ideal, um filtro deve remover a máxima quantidade de impurezas e oferecer uma
mínima resistência ao escoamento do fluido sendo purificado. Para essa finalidade pode-se
aumentar a porosidade ou o tamanho dos poros, mas ambas as alternativas resultam em
redução da resistência mecânica (INNOCENTINI et al. 1998).

Vazios
triangulares

Figura 16. Destaque dos vazios triangulares
resultantes da queima da espuma polimérica.

Os estudos de Salvini, Innocentini e Pandofelli (2000) não conseguiram estabelecer
uma correlação clara entre permeabilidade e resistência mecânica, indicam uma relação
inversa entre tamanho de poro e as constantes de permeabilidade Darciana, k1, e nãoDarciana, k2, e sustentam a equação proposta por Dam et al. (2006), que relaciona a
resistência à compressão da espuma à sua densidade relativa e à resistência do filamento:

( )
Onde

é a resistência à compressão do filtro,

(26)

é a resistência mecânica do filamento e A e

η são constantes de ajuste, cujos valores são 0,30 e 2,2, respectivamente.
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2.5 Filtros bactericidas
Muitos processos de indústrias como a farmacêutica, a siderúrgica, a de água potável e
de processamento de alimentos, por exemplo, utilizam procedimentos de filtragem. Em
função, principalmente do custo, uma vasta gama dos filtros usados nessas atividades é
confeccionada com polímeros, leitos granulares e até mesmo papel. Em situações em que se
necessite inércia química, resistência a elevadas temperaturas e executar operações de
lavagem reversa e elevadas pressões de filtração, “os filtros cerâmicos encontram nichos de
aplicações” (SOUZA; SOARES, 1999). Os sólidos celulares cerâmicos apresentam uma
estrutura com grande número de poros interconectados, resultando em baixa resistência ao
fluxo de fluidos e tornando-as estruturas apropriadas para o uso como filtros (MOREIRA;
COURY, 2004).
No mundo desenvolvido, o uso de filtros de areia e desinfecção com cloro marcou o
fim de epidemias transmitidas pela água, embora surtos dessa natureza continuem a ocorrer
em escala inesperada (LI et al., 2008). Na prevenção de doenças transmitidas pela água,
processos como o uso de cloro, radiação ultravioleta e osmose reversa apresentam eficácia,
mas questões sanitárias, econômicas e técnicas precisam ser avaliadas (MTHOMBENI et al.,
2012).
Embora os métodos de desinfecção tradicionais usados para água potável possam
efetivamente controlar microrganismos patogênicos, pesquisas têm mostrado que resultam na
produção de subprodutos danosos à saúde (SDSs). Desinfetantes químicos comumente usados
no tratamento de água reagem com elementos presentes na água produzindo SDSs
(MTHOMBENI et al., 2012), muitos dos quais são cancerígenos. Adicionalmente a
resistência de microrganismos como Cryptosporidium e Giardia exigem dosagens elevadas de
desinfetantes, agravando a formação de SDSs (LI et al., 2008; MTHOMBENI et al., 2012).
Outros métodos como osmose reversa e radiação ultravioleta são inviáveis economicamente
(MTHOMBENI et al., 2012).
O cenário descrito acima aponta para a necessidade de uma reavaliação dos métodos
tradicionais de desinfecção de água e para a busca de alternativas que não produzam SDSs,
adicionalmente há uma tendência de estudar alternativas de desinfecção de água no ponto
final de consumo que, segundo McGuigan et al. (2012), são mais eficazes. Esses autores
apresentam informações relevantes sobre desinfecção solar de água, SODIS, cujo efeito se
baseia na combinação do efeito do aquecimento com a ação da radiação ultravioleta.
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Pesquisas têm buscado desenvolver alternativas que se apropriem das propriedades
antimicrobianas da prata, aumentando a sua viabilidade pelo uso de nanopartículas que são
mais reativas e apresentam maiores propriedades catalíticas. Uma aplicação potencial desse
material está na descentralização do tratamento em dispositivos para uso nos pontos de
consumo final (LI et al., 2008). Estudos têm abordado a deposição de nAg sobre substratos
como montimorilonita, polímeros diversos, espumas poliméricas e cerâmicas e carvão ativado
(MTHOMBENI et al., 2012). Para longa vida útil essas nanopartículas devem ser ancoradas
de modo eficaz ao substrato e, para usufruir todo o seu potencial, as partículas devem estar
bem dispersas na superfície do substrato, sem a formação de agregados (DALLAS;
SHARMA; ZBORIL, 2012).
Espuma de poliuretano recoberta com nAg foi estudada como filtro bactericida para
água para consumo humano e, com vazão de 500 mL/min e contagem inicial de 105 UFC/mL,
obteve inativação total de E. coli.
Schoen et al. (2010) desenvolveram um elemento filtrante depositando nanotubos de
carbono e nanofios de prata sobre tecido de algodão, formando um dispositivo condutor
elétrico de elevada área superficial. A inativação dos microrganismos resulta da ação conjunta
da prata (nanofios) e da passagem de corrente elétrica pelo meio filtrante. Esses autores
indicam a possibilidade de inativação de 98 % de E. coli com elevada vazão por unidade de
área do tecido: 80000 l/h m2.
Diversos pesquisadores têm estudado leitos filtrantes formados por partículas cobertas
com nAg. Mthombeni et al. (2012) depositaram nAg (15 – 50 nm) em esferas de poliestireno
usadas na formação de um leito filtrante. Usando E. coli como indicador de contaminação de
água e estudando cineticamente a sua inativação com taxas de fluxo de 2, 5, 7 e 10 mL/ min,
esses autores concluem que a eficiência do leito filtrante é inversamente proporcional à
quantidade de material ativo no leito, à concentração inicial de E. coli e à taxa de fluxo. Lin et
al. (2012) desenvolveram uma coluna filtrante com esferas de alginato cobertas com nAg
(2,45 – 28,56 nm, ImageJ) eficiente na desinfecção de E.coli. Quang et al. (2013) depositaram
nAg (4 - 13 nm) sobre partículas de sílica e obtiveram acima de 99,9 % de inativação de E.
coli a partir de solução contaminada com aproximadamente 106 UFC/mL. Esses autores
analisaram a capacidade bactericida do seu dispositivo (coluna filtrante) com vazão de 30
mL/min a, após filtrar 90 litros de água contaminada, o filtro perdeu eficiência em função da
elevada adesão de bactérias às partículas de sílica. Quang et al. (2013) informam que as
bactérias são inativadas por contato com as nAg na superfície da sílica.
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03 MATERIAIS E PROCEDIMENTOS
No fluxograma da Fig. 17 é apresentada uma visão geral do procedimento
experimental desenvolvido no presente trabalho de pesquisa. A espuma comercial adquirida
foi processada mecanicamente para a confecção dos filtros cilíndricos e dos blocos, a partir
dos quais, após a deposição, foram confeccionados os corpos de prova para as análises de
resistência mecânica. Após esse primeiro processamento foi realizada a deposição de nAg. Na
sequência (utilizando os filtros cilíndricos) as constantes de permeabilidade foram
determinadas experimentalmente para avaliar a influência da deposição na permeabilidade. Os
corpos de prova prismáticos foram submetidos a análises de resistência mecânica e amostras
dos mesmos foram selecionados aleatoriamente para caracterização da deposição. Com os
resultados de permeabilidade dos filtros e da caracterização executada em amostras oriundas
dos corpos de prova das análises de resistência mecânica, foram definidos quais tratamentos
deveriam ser analisados quanto à eficiência antibacteriana.

Espuma comercial

Processamento
mecânico

Filtros

Blocos
Deposição:

Processamento
mecânico

Corpos de
prova

Redução química in loco;
Sputtering;
Dip coating nAg + PMMA.

Resistência mecânica:
Flexão;
Compressão.

Caracterização:
DRX
MEV / EDS
Densidade

Permeabilidade

Análise
preliminar de
eficiência
antibacteriana

Figura 17. Fluxograma com visão geral do procedimento experimental desenvolvido no presente trabalho de
pesquisa.
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3.1 Espuma cerâmica comercial

Nesta pesquisa foram utilizados sólidos celulares cerâmicos comerciais SIVEX®
(ANEXO I) com contagem linear de poros de 40 e 80 ppi fabricadas pela Pyrotek Inc. pelo
método da réplica. Esse, originalmente destinado a processos de filtração de metais fundidos,
foi utilizado nesta pesquisa pelo seu baixo custo, pela possibilidade de ser fabricado nos mais
variados formatos e pela sua inércia química e resistências mecânica e ao desgaste. As
dimensões mínimas e máximas dos poros informadas pelo fabricante são apresentadas na Tab.
02.

Tabela 02. Imagem da tabela informativa das dimensões dos poros das espumas comerciais
utilizadas, conforme ficha técnica do fornecedor (ANEXO I).

No recebimento uma amostra da espuma de 40 ppi foi coletada, finamente moída em
almofariz de ágata e submetida a análise de DRX com passo de 5 °/min. e varredura na faixa
de 25 a 80° em difratômetro de Raios-X de bancada MiniFlex II da Rigaku.

3.2. Confecção dos filtros cilíndricos e blocos prismáticos de Alumina

A Fig. 18 esquematiza os passos para a confecção dos espécimes utilizados nesta
pesquisa. As placas comerciais adquiridas foram primeiramente cortadas ao meio e as
metades fatiadas horizontalmente com distância entre cortes de 20 mm. Resultaram dessa
operação placas menores com dimensões aproximadas de 250 x 50 x 20 mm. Esses cortes
foram realizados com disco de corte diamantado usado para corte de vidro. Dessas placas
menores foram retirados (1) elementos cilíndricos com diâmetro aproximado de 37 mm e
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altura 20 mm, utilizando-se uma serra-copo diamantada, e (2) blocos prismáticos com
dimensões 20 x 50 x 30 mm.

Figura 18. Ilustração esquemática do procedimento de confecção dos filtros cilíndricos e blocos prismáticos a
partir da placa de espuma cerâmica adquirida.

O procedimento de corte resultou por contaminar os espécimes prismáticos e
cilíndricos com resíduos do suporte feito de madeira que, por isso, foram submetidos a
tratamento térmico a 800 °C por 1 h com taxa de aquecimento de 10 °C/min. em forno mufla
(Fig. 19).

Figura 19. Filtros cilíndricos após corte com
serra-copo sendo colocados em forno mufla para
limpeza.

3.3 Caracterização das nanopartículas de prata

Para o processo de deposição por dip coating adquiriu-se 10 g de nanopartículas de
prata que, segundo informações da empresa fornecedora (MK Impex Corporation, Canadá),
apresenta 99,9 % de pureza e tamanho médio de partículas menor que 90 nm. Com intuito de
caracterizar tamanho e morfologia das nAg foi realizada uma análise MEV em equipamento
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SSX – 550 da marca Shimadzu (CT-Gás), sendo utilizado o detector de elétrons secundários e
filamento de tungstênio.

3.4 Métodos de deposição

Neste trabalho nAg foram depositadas em espumas cerâmicas de alumina por três métodos:
dip coating, sputtering e redução química de nitrato de prata (Tab. 03). Para cada um desses
tratamentos e para cada densidade linear de poros, 40 e 80 ppi, cinco filtros cilíndricos (ϕ 37 x
20 mm) e três blocos prismáticos com dimensões 20 x 50 x 30 mm foram submetidos a
deposição, sendo utilizados posteriormente nas análises de (1) permeabilidade e eficiência
antimicrobiana e (2) resistência mecânica e caracterização da deposição, respectivamente.
Após a deposição os blocos prismáticos foram cortados com disco de corte diamantado a 200
rpm nas dimensões adequadas para os ensaios de compressão e flexão.
Tabela 03. Tratamentos de deposição realizados.
Controle

Sputtering DC

Dip coating

Redução química

Designação

C

SDC

DC

PVA1

PVA2

Filtros 40 ppi

5

5

5

5

5

Filtros 80 ppi

5

5

5

5

5

Blocos 40 ppi

3

3

3

3

3

Blocos 80 ppi
Ag. de
ancoragem

3

3

3

3

3

-

-

PMMA

-

-

nAg

-

Depositadas no
processo

Aquisição

Sintetizadas no processo

3.4.1 Sputtering DC
Na rota de deposição via sputtering utilizou-se o equipamento comercial
Rapier/Orion Sputtering System da AJA (Fig. 20(a)) adquirido pelo grupo de magnetismo do
DFTE/UFRN. O equipamento possui uma câmara de vácuo com dimensões 30 x 30 x 30 cm.
Durante o processo de deposição o sistema é alimentado por uma fonte de corrente contínua
,DC, Série MDX DC 500 AE-Advanced Energy. Em função das dimensões do porta-amostras
(Fig. 20(b)) a deposição foi executada em uma amostra por vez, sendo que após a deposição
em uma das faces, as amostras foram viradas para a deposição na face oposta. Esperava-se,
com isso, uma deposição mais homogênea ao longo da seção transversal das amostras. A
deposição foi realizada com os seguintes parâmetros técnicos:
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Tempo de deposição 3 minutos / face
Pressão de base

9,9 x 10-6 torr

Pressão de plasma

5,6 x 10-3 torr

Potência de plasma

14 W

Tensão de plasma

318 V

Corrente de plasma

400 mA

Fluxo de argônio

18 SCCM

Fonte

corrente contínua

Borboleta da turbo

fechada

(a)

(b)

Figura 20. Equipamento utilizado na deposição via sputtering (a) e
interior da câmara de deposição com espécime cilíndrico antes de iniciar a
deposição (b).

3.4.2 Dip coating com PMMA + nAg
Neste método utilizou-se PMMA como agente de ancoragem das nAg no substrato
cerâmico e a impregnação se deu por dip coating. Considerando a necessidade da obtenção de
um filme polimérico de baixa espessura para pouca perda de pressão no processo de filtragem
ajustamos os parâmetros velocidade de recolhimento da amostra e viscosidade da solução
polimérica. Para uma baixa viscosidade optou-se pela sua dissolução do PMMA com acetona.
O equipamento utilizado na operação foi do tipo comando numérico construído por bolsistas
do LapFIMC (Fig. 21(b)). Para essa operação foi construída um suporte de alumínio (Fig.
21(a)) que permite rápido acoplamento e liberação dos espécimes. A velocidade de imersão
foi de 50 mm/min. e a de emersão, que de fato influi na espessura do filme depositado, foi de
0,5 mm/min. que representa a mínima permitida pelo equipamento.
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Utilizou-se neste estudo PPMA comum da UNIGEL, código de produção LEP 100 e
acetona P.A. ACS da Vetec Química Fina Ltda.
A solução de PMMA foi composta por 250 mL de acetona e 16,67 g de PMMA (1 g
para cada 15 mL de acetona - sugestão do fabricante). A essa solução foram adicionadas 0,20
g de nAg e, para estabilização das partículas, foram adicionados mais 21 g de PMMA.
O PPMA foi adicionado à acetona na concentração indicada acima, a mistura
colocada em um frasco âmbar de 1 litro e agitada em agitador orbital de mesa (Laboratório de
Reologia e Processamento de Polímeros / UFRN) por 6 horas para completa dissolução do
PPMA. Após essa operação as nAg foram adicionadas e a mistura foi homogeneizada em
misturador magnético por duas horas.

(a)
(b)
Figura 21. Detalhe da garra porta amostras de alumínio (a) e imagem do equipamento tipo
comando numérico do LapFIMC/DFTE.

Após a deposição os filtros cilíndricos foram colocados sobre uma placa de espuma
cerâmica até o término de cada lote e, posteriormente, levados a forno tipo mufla para
tratamento térmico a 90 °C com taxa de 10 °C/min. e patamar de 30 minutos com a finalidade
de estabilizar o filme de PMMA.

3.4.3 Redução química de AgNO3

3.4.3.1 Preparo da solução de álcool polivinílico (PVA)
Utilizou-se álcool polivinílico P.S. (PVA), Cromoline, Química Fina, Brasil. A
solução de PVA foi feita pela mistura, na proporção de 10 e 90 % em massa, de PVA e água
destilada, respectivamente. Após a mistura o material foi homogeneizado em agitador
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magnético até completa dissolução do PVA, resultando em um fluido transparente de elevada
viscosidade.
Na reação química de oxirredução proposta o PVA terá a dupla função de
estabilizante das nAg sintetizadas e de fraco agente redutor do Ag+.

3.4.3.2 Preparo da solução precursora
O sal metálico utilizado como agente oxidante na síntese de nAg foi o nitrato de
prata P.A. (AgNO3), Casa Americana de Artigos para Laboratórios Ltda.
Para verificar a influência da relação estabilizante / AgNO3 sobre tamanho,
quantidade e morfologia das nAg, foram produzidas duas soluções precursoras com
quantidade diferentes de AgNO3, conforme mostrado abaixo na Tab. 04.

Tabela 04. Formulações das soluções precursoras.
Reagente

Tratamento PVA1

Tratamento PVA2

Solução de PVA (PVA)

4,396 g (0,44 g)

4,396 g (0,44 g)

Nitrato de prata

3,425 g

6,850 g

Água destilada

50 mL

50 mL

Concentração molar AgNO3

0,4 mol/L

0,8 mol/L

Razão molar PVA / AgNO3

0,50

0,25

Em um Becker de 150 mL o nitrato de prata foi misturado à água destilada. A
mistura foi agitada a 200 rpm com agitador magnético à temperatura ambiente até completa
dissolução do AgNO3. Após a dissolução total do sal metálico a solução de PVA foi
adicionada gota a gota, sendo mantida a agitação até o fim da operação. Imediatamente após a
preparação da solução procedeu-se à impregnação e tratamento térmico dos substratos
cerâmicos.

3.4.3.3 Impregnação dos sólidos celulares cerâmicos
Para a impregnação das espumas desenvolveu-se um método de impregnação por
capilaridade, extremamente econômico e, até onde se sabe, inédito para essa finalidade. Para
determinar viabilidade e tempo necessário para a operação foi realizado um teste em que se
adicionou corante à solução precursora e o espécime foi colocado sobre essa solução e
fotografado a cada 10 segundos (Fig 22(c)).
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Para a impregnação dos filtros cilíndricos depositou-se, com pipeta de 10 mL e pera
dosadora, 4 mL (6 mL para os espécimes prismáticos) da solução precursora sobre uma
superfície impermeável (Fig. 22(b)). Em seguida um filtro cilíndrico foi colocado sobre o
líquido e deixado por 30 segundos para absorção da solução precursora, sendo posteriormente
retirado e colocado sobre placa de espuma cerâmica (Fig. 22 (d),(e)). Essa operação foi
repetida para cinco filtros e três espécimes prismáticos de cada contagem linear de poros (40 e
80 ppi) para as duas concentrações de AgNO3 avaliadas nesta pesquisa.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figura 22. Procedimento de impregnação por capilaridade, começando pela
aspiração da quantidade adequada de solução precursora (a), depósito sobre
superfície impermeável (b), solução precursora com corante para teste preliminar
(c), colocação do filtro sobre solução (d) e imagem final dos filtros impregnados
com solução precursora antes do tratamento térmico (e).

3.5 Densidade relativa

A densidade relativa foi calculada de acordo com Eq. 3. Para tanto (1) a densidade
geométrica da espuma (

foi calculada usando-se um paquímetro digital 0 – 150 mm x 0,01

mm da Mitutoyo e balança digital Micronal AL204, Mettler Toledo e (2) a densidade do
sólido (

foi determinada por picnometria de hélio em equipamento Accupyc 1330 da

Universidade Federal de São Carlos em amostras retiradas dos espécimes submetidos aos
ensaios de resistência mecânica.
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3.6 Ensaio de permeabilidade

A análise de permeabilidade foi realizada em equipamento hidrodinâmico do
Laboratório do Curso de Engenharia Química da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP
(Fig. 23).
Considerando que um único filtro acarreta pouca perda de carga e consequente
dificuldade na leitura da diferença de pressão, os corpos-de-prova foram agrupados em
conjuntos de dois ou três denominados plugues (Fig. 24(a),(b)). Os plugues foram enrolados
com fita de teflon para impedir a passagem da água por fora dos filtros.
Para a análise de permeabilidade os plugues foram colocados individualmente no
suporte para corpos-de-prova (F) do equipamento ilustrado abaixo e testado nas vazões
indicadas a seguir.

A – reservatório de água.
B – bomba centrífuga.
C – válvula de esfera para controle de vazão.
D - válvula de esfera para controle de vazão.
E – rotâmetro.
F – suporte para corpos-de-prova.
G – tubo em “U” para diferença de pressão.

Figura 23. Diagrama esquemático do equipamento usado na análise de permeabilidade.

Para a realização do ensaio, o sistema de bombeamento do equipamento impulsiona a
água e, com o auxílio de um sistema de válvulas de esfera, a vazão pode ser ajustada para
valores preestabelecidos. Neste estudo as vazões estudadas foram de 200, 280, 360, 440, 520,
600, 680, 720, 760 e 800 litros por hora. Ao se atingir a vazão predeterminada foram medidas
(1) a diferença de pressão entre os pontos de entrada e saída dos conjuntos de filtros (Fig.
24(c)) e (2) a temperatura da água do reservatório.
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(a)
(b)
(c)
Figura 24. Detalhe de filtros do tratamento PVA1 80 ppi agrupados em formando um plugue (a),
plugues do tratamento Controle 80 ppi (b) e imagem do “tubo em U” usado para medir a diferença de
pressão entre pontos de entrada e saída dos conjuntos de filtros (c).

3.6.1 Constantes de permeabilidade
Com os dados obtidos no ensaio de permeabilidade e o comprimento do plugue, após
ajustes, em função da pressão barométrica e temperatura da água, correspondentes na
viscosidade e massa específica, foram calculados os valores de velocidade superficial do
líquido, vs (m/s), e perda de pressão por unidade de comprimento, Δp/L (Pa/m), conforme
equações abaixo, para cada valor de vazão especificado acima.

⁄ )

⁄

⁄

Onde:
Qreal é a vazão real em m3/s.
Aseção transversal é a área da seção transversal do suporte dos corpos-de-prova.
pi é pressão medida antes dos corpos-de-prova.
p0 é a pressão medida depois dos corpos-de-prova.
L é o comprimento do conjunto de 2 ou 3 corpos de prova.

(27)

(28)
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y = 674668,3720x2 + 140126,8482x
R² = 0,9704
1,2E+05
1,0E+05
DP/L (Pa/m)

8,0E+04

6,0E+04
4,0E+04
2,0E+04
0,0E+00
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Velocidade da água, vs (m/s)

Figura 25. Resultado gráfico do ensaio de permeabilidade.

Os dados obtidos pelas equações acima foram utilizados na construção de gráficos
Δp/L (Pa/m) versus vs (m/s) e definição de correspondentes linha de tendência e função
quadrática por regressão não linear utilizando como ferramenta o Microsoft Excel (Fig. 25).
Os valores dos coeficientes numéricos da variável x, a e b, foram utilizados para ajustar a
equação de Forchheimer (Eq. 16) e obter os valores das constantes de permeabilidade k1 e k2.
Sendo a equação de Forchheimer uma função quadrática incompleta da forma
temos que

⁄ e

,

⁄ e, desse modo obtêm-se os valores das constantes Darciana e

não-Darciana pelas Eqs. (18) e (19). Os valores dessas constantes para cada um dos
tratamentos foram plotados no mapa proposto por Innocentini, Sepulveda e Ortega (2005).

3.6.2 Relevância da constante de permeabilidade inercial
Neste trabalho a relevância da componente inercial, e consequente validação da
relação quadrática indicada pela equação de Forchheimer, foi avaliada pelo método proposto
por Ruth e Ma (1992), definindo-se o número de Forchheimer (Eq. 21), F0, e as participações
das componentes cinética e inercial, respectivamente

(Eq. 23) e

(Eq. 24).

Para cada lote submetido ao ensaio de permeabilidade foi definida a participação
porcentual da componente inercial sobre a queda de pressão total. Essa análise foi realizada
em cada um dos dez pontos de vazão do ensaio de permeabilidade.
A contribuição individual do fator inercial na perda de pressão total foi estimada pela
Eq. (24) e o resultado dividido pela perda total definindo-se assim a participação porcentual
da componente.
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3.7 Avaliação da influência da deposição sobre as propriedades mecânicas

Para as análises de resistência mecânica foram preparados blocos prismáticos com
dimensões 30 x 50 x 20 mm. Após a deposição, os blocos foram fracionados para a confecção
dos corpos-de-prova a serem submetidos aos ensaios de flexão em quatro pontos e
compressão axial. A operação de corte foi realizada em equipamento com disco diamantado
Labcut 1010 com aproximadamente 150 rpm. As dimensões finais dos corpos-de-prova
utilizados nas análises de flexão e compressão foram, respectivamente, 30 x 10 x 20 mm e 10
x 10 x 20 mm.

10 mm

20 mm

Figura 26. Interface de borracha entre corpo-de-prova e suportes.

Os ensaios de resistência mecânica foram realizados em equipamento Zwick Roell do
LaPFiMC, sendo os ensaios de compressão axial e de flexão realizados com avanço de 0,5
mm/min e à temperatura ambiente. No ensaio de flexão em quatro pontos os afastamentos dos
suportes superior e inferior foram 10 e 20 mm, respectivamente. Nas análises de compressão e
flexão foram utilizadas interfaces de borracha (Fig. 26) para melhorar o contato entre corpode-prova e suportes (GIBSON; ASHBY, 1997).
Em função da grande dispersão dos resultados de resistência mecânica, os dois
resultados extremos foram excluídos das análises estatísticas. Para verificar a influência da
deposição sobre as propriedades mecânicas, as médias de cada tratamento foram comparadas
com a média do tratamento controle utilizando a estatística t de student e considerando a
distribuição da população como uma distribuição normal.

3.8 Análise de eficiência antibacteriana
Com o objetivo de avaliar o potencial bactericida dos filtros realizou-se uma análise
de eficiência antibacteriana. Para essa análise foram selecionados os filtros dos tratamentos
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que não apresentaram elevados prejuízos na permeabilidade resultante da deposição e que
apresentaram nAg sem aglomeração e disponíveis para atuarem como agente bactericida.

3.8.1 Definição dos espécimes a serem submetidos à análise de eficiência antibacteriana
Considerando a meta deste trabalho - desenvolver filtros com baixa perda de pressão
para a desinfecção de água contaminada com bactéria fecal - parâmetros foram definidos para
determinar quais tratamentos resultaram em espécimes com viabilidade para atender aos
requisitos mencionados acima. Para tanto, primeiramente avaliou-se a influência do processo
de deposição de prata na permeabilidade da espuma cerâmica. Esse parâmetro excluiu os
tratamentos que resultaram em significativos prejuízos na permeabilidade. Posteriormente
foram consideradas (1) a presença superficial do elemento Ag, observada no mapeamento por
EDS e (2) a presença da fase prata metálica, da análise de DRX.
Para a realização da análise de difração de raios-X, amostras aleatoriamente escolhidas
de pedaços dos corpos-de-prova submetidos aos ensaios de resistência mecânica foram
moídas em almofariz de alumina.
Os espécimes dos tratamentos selecionados para análise de eficiência antibacteriana
foram estudados em lotes de quatro, separados por densidade linear de poros, sendo, para isso,
envoltos em fita de teflon (Fig. 27) de modo a formar plugues.

Figura 27. Espécimes do tratamento Sputtering 80 ppi
antes e depois de envoltos em fita de teflon.

Os plugues de cada tratamento e densidade linear de poros foram analisados
individualmente conforme descrito a seguir.
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3.8.2 Preparação do inoculo

O microrganismo utilizado na análise de eficiência antibacteriana foi a cepa
Escherichia coli X 00217 ATCC 10799, cujo informe técnico encontra-se em anexo (ANEXO
II), obtida na Fundação Instituto Osvaldo Cruz (FIOCRUZ). Esse material foi fornecido no
estado liofilizado, em um frasco de vidro lacrado a vácuo (Fig. 28.).

Figura 28. Aspecto da cepa em estado liofilizado
fornecida pela FIOCRUZ.

Previamente à reativação das bactérias, foram preparados dois meios de cultura, um
líquido e outro sólido. O primeiro foi obtido pela diluição, sob agitação, de 22 g de Caldo
Mueller Hinton em 1000 mL de água destilada, sendo essa solução em seguida autoclavada
por 15 minutos a 121 °C e pressão de 15 lbf/pol2, conforme indicação do fabricante. O meio
de cultura sólido foi obtido pela dissolução a quente e sob agitação de 1,5 g de ágar
bacteriológico no meio líquido acima descrito, sendo posto a solidificar em placas de Petri.
Para evitar a contaminação do meio de cultura sólido, essa operação foi realizada em capela
de fluxo laminar previamente esterilizada por radiação ultravioleta (RUV) e na área estéril de
um bico de Bunsen, sendo as placas tampadas e lacradas com parafilm.
Para a sua reativação, as bactérias foram hidratadas (Fig. 29(a)) e postas a crescer no
meio de cultura líquido a 37 °C com agitação a 150 rpm em incubadora shaker de bancada
(Fig. 29(b)). O aspecto inicial do meio de cultura inoculado com as bactérias (MCI) era o de
um líquido dourado transparente (Fig. 29(c)). Foi feito o plaqueamento desse material e, após
24 h, coletou-se uma colônia que foi inoculada em novo meio de cultura líquido. Esse MCI
foi posto na incubadora com os mesmos parâmetros acima descritos.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 29. Hidratação do material liofilizado (a), meio de cultura inoculado com cepa reativada em
incubadora shaker de bancada (b), aspecto inicial do meio de cultura inoculado com a cepa de E. coli
(c) e aspecto turvo após 24 h de crescimento em incubadora (d).

Após 24 horas o MCI, agora com aspecto turvo (Fig. 29(d)) indicador do aumento na
população de bactérias, foi retirado da incubadora para determinar a quantidade de UFC pelo
método do plaqueamento em superfície por espalhamento (spread plate).
Para essa quantificação, primeiramente, foi feita uma leitura da absorbância do MCI
em espectrofotômetro da marca Femto Indústria e Comércio de Equipamentos. A seguir foi
feita uma diluição seriada até a diluição de 1/109 e inoculação em tréplica de uma alíquota de
0,1 mL de cada diluição sobre a superfície de placas de Petri (Fig. 30(a)), previamente
preparadas com meio de cultura sólido. O inoculo foi espalhado sobre a superfície do ágar,
com auxílio de uma alça de Drigalski (Fig. 30(b)), até completa absorção. As placas foram
incubadas em posição invertida a 37ºC por 24 h. Após este procedimento efetuou-se a
contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) (Fig. 30(c)).
Para estimar a quantidade de UFC/mL, primeiramente foram contadas as colônias das
diluições viáveis, 1/106 e 1/107, e calculada a média das tréplicas. Considerando que se
utilizou 0,1 mL de inoculo em cada placa de Petri, a média foi multiplicada por dez para a
obtenção da quantidade de colônias por mL. Como essa contagem foi feita nas diluições de
1/106 e 1/107, as médias por mL de cada diluição foram multiplicadas por 106 e 107,
respectivamente, obtendo-se a quantidade de UFC/mL do inoculo.
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(a)
(b)
(c)
Figura 30. Inoculação de 0,1 mL de MCI sobre a placa de Petri (a), espalhamento do inoculo com alça de
Drigalski e (c) contagem das diluições válidas.

Após os procedimentos acima descritos, agora já quantificada a população bacteriana,
o MCI foi colocado em geladeira para inibir o crescimento bacteriano, sendo posteriormente
utilizado na proporção correta para contaminar a solução salina utilizada nos ensaios de
eficiência antibacteriana.

3.8.3 Experimento de eficiência antibacteriana dos filtros confeccionados

O equipamento utilizado nesta análise é composto por uma bomba peristáltica, um
recipiente para solução salina inoculada, um porta amostras e tubulações (Fig. 31). Esse
conjunto pertence ao Laboratório de Engenharia Química da UNAERP e foi construído por
bolsistas do mesmo.
Para cada plugue ensaiado utilizou-se (1) 800 mL de solução salina inoculada com 40
μl de MCI, (2) 500 mL de álcool 70 % e 1000 mL de água destilada, para descontaminação do
equipamento após cada ensaio, e (3) três recipientes de 100 mL para coleta de amostras.

Figura 31. Fotografia e desenho esquemático do dispositivo construído
para a execução da análise de eficiência antibacteriana.
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Os elementos filtrantes, recipientes para solução salina, água destilada, solução salina
e frascos para amostras foram autoclavados a 121 °C e 1 atm por 15 minutos, sendo
posteriormente armazenados protegidos por papel de alumínio e lacrados com parafilm.
O fluxograma abaixo (Fig. 32) representa esquematicamente a sequência de passos
executados no ensaio de eficiência antibacteriana.

Preparo do MCI
Cepa liofilizada

Preparo da Solução Salina

Preparação do
meio de cultura

0,9 % de NaCl em água destilada

Reativação

Esterilização em Autoclave
Inoculação do
meio de cultura

(121 °C, 1 atm, 15 minutos)
Solução salina e Água destilada
Vidraria

Contagem de
UFC/mL do MCI

Filtros

Inoculação da Solução Salina
40µg MCI + 800 mL solução salina

Experimento em circuito fechado

Coleta 100 mL
Contagem inicial
de bactérias

Coleta de amostras para:

Contagem final de bactérias
Contagem de prata

Desinfecção do equipamento
álcool + água destilada

Figura 32. Fotografia e desenho esquemático do dispositivo construído
para a execução da análise de eficiência antibacteriana.

72

Para determinar o volume de MCI a ser adicionado à solução salina e resultar numa
quantidade de UFC / mL na ordem de 104, recorreu-se ao procedimento de cálculo
apresentado abaixo:

UFC/mL
Sendo: c1 a concentração do MCI determinada anteriormente (1,5 x 109 UFC/mL), v1 o
volume de MCI adicionado (40 x 10-6 l), c2 a concentração final de UFC na solução salina e v2
o volume de solução salina utilizado no ensaio (800 mL).

O ensaio de eficiência antibacteriana seguiu a sequência abaixo, conforme fluxograma
apresentado (Fig. 32):

1. Mistura da solução salina e MCI nas proporções indicadas anteriormente;
2. Coleta de 100 mL dessa mistura para contagem inicial de UFC;
3. Colocação do plugue (quatro elementos filtrantes envoltos por fita de teflon)
no porta-amostras;
4. Ensaio propriamente dito. A bomba peristáltica é acionada, forçando a
passagem da solução salina contaminada através do plugue no sentido
ascendente durante 15 minutos, numa vazão de 1080 mL/min.
5. Coleta, seguida de armazenamento em geladeira a 8 °C, de 100 mL da solução
para contagem de prata e 100 mL para contagem final de UFC.
Encaminhamento, no final do dia, das amostras ao Laboratório de Tratamento
de Água da UNAERP para contagem de UFC/mL;
6. Retirada dos plugues e posterior desinfecção do circuito pela circulação de 500
mL de álcool 70 % por 15 minutos, seguida de passagem de 1000 mL de água
estéril para a retirada do álcool remanescente;
7. Início do próximo ensaio, a partir do primeiro passo, com plugue do próximo
tratamento a ser analisado.

A tabela abaixo indica a sequência em que os plugues foram submetidos ao ensaio e a
numeração dos frascos nos quais as amostras foram coletadas.
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Tabela 05. Sequência de ensaio dos plugues e
relação numérica das amostras coletadas.
Nº da
Tratamento
Dens. de
Objetivo
amostr
poros
a
(ppi)
A0
PVA2
40
Bac. inicial
A1
Bac. final
A2
Cont. prata
A3
80
Bac. inicial
A4
Bac. final
A5
Cont. prata
A6
PVA1
80
Bac. inicial
A7
Bac. final
A8
Cont. prata
A9
40
Bac. inicial
A10
Bac. final
A11
Cont. prata
A12
Sputtering
80
Bac. inicial
A13
Bac. final
A14
Cont. prata
A15
40
Bac. inicial
A16
Bac. final
A17
Cont. prata
A24
Controle
80
Bac. inicial
A25
Bac. final
A26
Cont. prata
A27
40
Bac. inicial
A28
Bac. final
A29
Cont. prata

3.8.4 Contagem de unidades formadoras de colônias

Para a quantificação de UFC utilizou-se o método da membrana filtrante. Esse
procedimento foi executado em ambiente estéril, no interior de capela de fluxo laminar no
Laboratório de Tratamento de Água – UNAERP. O equipamento de filtração, utensílios
usados e a capela foram previamente esterilizados com hipoclorito de sódio e radiação
ultravioleta (Fig. 33(a)). O equipamento de filtração utilizado nesta pesquisa tem a capacidade
de filtrar três amostras simultaneamente (Fig. 33(a)) e sua mecânica de funcionamento
consiste na passagem forçada de um fluido através de uma membrana, sendo a diferença de
pressão gerada por bomba de vácuo a força que impele o fluido através da membrana filtrante.
As amostras previamente coletadas e armazenadas foram retiradas da geladeira e
colocadas no interior da capela. Os reservatórios para amostras foram retirados e, sobre cada
suporte, colocou-se uma membrana filtrante (Fig. 33(b)). Após a colocação da membrana o
recipiente foi novamente colocado e fixado com pinça apropriada (Fig. 33(c)). Em cada um
dos três recipientes colocou-se uma amostra de 100 mL (Fig. 33(d)) e, em seguida, a bomba
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de vácuo foi ligada para forçar a passagem da amostra através da membrana filtrante. Após a
passagem de toda a amostra, desligou-se a bomba de vácuo, retirou-se a membrana filtrante
(Fig. 33(e)) que foi imediatamente colocada na placa de Petri com meio de cultura adequado
(Fig. 33(f)). As placas de Petri com as membranas filtrantes foram colocadas em banho-maria
a 44,5 °C por 48 h, sendo feita a contagem após esse período.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
Figura 33. Esterilização da capela de fluxo laminar e equipamentos usados no método por radiação ultravioleta
(a), colocação da membrana filtrante na base do filtro (b), fixação do filtro à base com pinça (c), colocação da
amostra no recipiente (d), retirada da membrana com pinça esterilizada (e) e colocação da membrana na placa de
Petri (f).

3.9 Contagem de prata

Com o intuito de verificar a perda de prata durante a análise de eficiência
antibacteriana, foram coletadas amostras após os ensaios para contagem de prata. As análises
foram realizadas por espectrofotometria de Absorção Atômica em Espectofotômetro CG
AA700 com queimador de acetileno.
Para evitar a contaminação do equipamento com matéria orgânica, as amostras foram
aciduladas com HNO3 1:1. Previamente à realização das análises o equipamento foi calibrado
com soluções padrão de 1, 2, 3, 4 e 5mg/l. Para cada amostra foram realizadas duas análises e
em cada análise duas leituras, sendo realizada a limpeza da mangueira capilar entre
tratamentos. O resultado fornecido pelo equipamento corresponde à média das duas análises.
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04 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização da espuma cerâmica
A seguir são descritos os resultados referentes á caracterização dos sólidos celulares
comerciais utilizados nesta pesquisa.
4.1.1 DRX
A análise de DRX identificou como constituintes das espumas utilizadas na pesquisa
alumina α e SiO2 (Fig. 34). As propriedades do material constituinte da espuma apresenta
coerência com a finalidade original da espuma adquirida: filtração de metal fundido. No que
diz respeito ao objetivo de seu uso nesta pesquisa, a sua inércia química, resistência mecânica
e ao desgaste constituem propriedades importantes e indispensáveis.

Intensidade (u a)

DRX Espuma Cerâmica
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250000
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1
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Figura 34. Difratograma dos sólidos celulares cerâmicos utilizadas
na pesquisa.

4.1.2 MEV
As imagens obtidas por MEV de uma amostra de espuma cerâmica com contagem
linear de poros de 40 ppi mostram uma estrutura típica de uma espuma cerâmica
confeccionada pelo método da réplica, apresentando filamentos com vazios triangulares
característicos (Fig. 35(a)) e parte sólida porosa (Fig. 35(b)). Esses defeitos inerentes ao
processo de produção contribuem para a diminuição da densidade e, consequentemente, da
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resistência mecânica do material (RAMALHO, 2011). Percebe-se que a esponja é formada
por células de geometria de dodecaedro pentagonal (janelas com cinco lados).

(a)
(b)
Figura 35. Micrografias da espuma cerâmica comercial 40 ppi destacando vazios triangulares nos
filamentos (a) e porosidade da parte sólida (b).

4.2 Processamento mecânico para a confecção dos filtros cilíndricos

As dimensões dos filtros cilíndricos confeccionados por processamento mecânico
apresentaram pequena dispersão e se mostraram adequadas à aplicação proposta. Os valores
referentes às médias e desvios padrão das dimensões desses elementos estão mostrados na
Tab. 06.

Tabela 06. Dimensões médias dos filtros cilíndricos.
Diâmetro (mm)
Média
36,98
Desvio padrão
0,25

Altura (mm)
20,78
0,81

A operação de corte resultou, entretanto, em (1) elementos de faces cilíndricas com
irregularidades (Fig.36(a)), (2) contaminação dos elementos confeccionados com resíduo de
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madeira (Fig. 36(b)) e (3) acentuado dano à estrutura celular representado pela inclusão de
trincas e rompimento - ao invés de corte - dos filamentos (Fig.36(c)).
A contaminação acima mencionada é proveniente do atrito da espuma cerâmica com
o suporte de madeira utilizado para sua fixação na furadeira de coluna usada na operação de
corte. A Fig. 36(b) apresenta espécime após e antes do tratamento térmico, respectivamente à
esquerda e direita na figura. O tratamento térmico se mostrou eficiente em eliminar a
contaminação com resíduos provenientes do suporte de madeira.

(a)

(b)
1

2

1

1
1

2

2

2
2

1
2

2
2

1
2
1

1

2

1
Legenda:
1 – Filamento rompido
2 - Trinca

(c)
Figura 36. Imagem de elementos filtrantes cilíndricos destacando irregularidade
resultante do processo de corte (a) e contaminação com resíduo de madeira oriundo do
suporte (b) e micrografia de espuma de 40 ppi destacando danos causados pelo
processamento à estrutura celular (c).

Como esperado, o processamento executado para a obtenção dos filtros resulta em
extensos danos na estrutura celular dos mesmos e, como será mostrado em item posterior, em
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prejuízos na resistência mecânica, pois insere trincas que atuam como pontos de concentração
de tensões. Desse modo, conclui-se que o processamento mecânico de corte não constitui
método adequado para conformar espumas cerâmicas, sendo o recomendado conformar a
espuma polimérica precursora no formato final desejado dos filtros.
4.3 Caracterização das nanopartículas de prata

(a)

(b)

(a)

1µm

(b)
Figura 37. Micrografias do nanopó de prata adquirido da empresa MK Impex Corp. destacando o aspecto
caracterizado por intensa aglomeração de partículas (a), o tamanho das partículas e a morfologia esférica das
partículas (b).
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Constatou-se que as nAg não se mantiveram no estado finamente disperso,
aglomerando-se em clusters de grandes dimensões (Fig. 37(a)), comportamento condizente
com a “tendência termodinâmica à aglomeração” (GELESKY, 2004) que constitui importante
característica das nanopartículas metálicas.
Contrariando informações do fabricante (tamanho médio de partícula inferior a 90
nm), foram observadas partículas com dimensões acima de 90 nm, atingindo até valores de
até 732 nm (Fig. 37(b)). Utilizando o software ImageJ determinou-se o diâmetro médio das
partículas como 219 ± 156 nm.
A faixa de dimensões e a grande aglomeração das nAg adquiridas apontam para uma
baixa eficiência antibacteriana, visto que a literatura indica que essa propriedade varia
inversamente com o tamanho da partícula, sendo mais intensa em partículas com dimensões
abaixo de 10 nm (MORONES et al., 2005; QILIN, 2008; LI et al., 2008) e é prejudicada pela
aglomeração.
O difratograma de raios-X da nano prata comercial (Fig. 38) apresenta picos bem
definidos, indicando a boa cristalinidade do material. Os picos se localizam em posições
consistentes com a fase cristalina cúbica da prata (Dell Colle, et al., 2008).

1 – Prata - Ag

Figura 38. Difratograma da nano prata comercial usada no tratamento DC.

4.4 Caracterização das deposições

Os espécimes SDS, nos quais a deposição foi realizada por sputtering, apresentaram
coloração amarelada característica de nanopartículas de prata esféricas. Nas regiões mais
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externas, regiões de deposição mais intensa, a coloração é prateada como resultado da
ocorrência de coalescimento de núcleos iniciais tendendo à formação de um filme de prata
(Fig. 39(a)). Para investigar a profundidade de penetração da deposição um espécime foi
cortado e, como esperado, percebe-se uma maior intensidade de deposição na superfície,
decaindo em direção ao interior (Fig. 39(b)).

(a)
(b)
Figura 39. Detalhes de espécime SDS apresentando coloração amarelada com exterior prateado (a) e corte
mostrando o decaimento de intensidade de deposição em direção ao interior do espécime.

(a)
(b)
Figura 40. Aspecto dos espécimes dos tratamentos SDC (a), PVA1 (b), PVA2 (c) e detalhe de face superior de
tratamento PVA2 mostrando regiões de partículas de maior dimensão.

Os espécimes do tratamento PVA1 apresentaram coloração amarelada característica
de nanopartículas de prata com morfologia esférica (Fig. 40(a)). Os espécimes do tratamento
PVA2 apresentaram uma coloração amarela mais escura tendendo para o bege (Fig. 40(b)).
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Essa diferença de coloração entre os dois tratamentos corresponde a diferenças no tamanho e
formato das nAg (MOCK et al., 2002; WILEY et al., 2005) resultante da maior concentração
do sal metálico precursor deste tratamento. Nas faces posicionadas para cima durante o
tratamento térmico é possível perceber regiões com coloração prateada localizadas nas bordas
dos espécimes PVA1 (Fig. 40(a)) e de modo generalizado nos espécimes PVA2 (Fig. 40(b)).
Essa coloração indica a presença de partículas de prata com maiores dimensões; partículas
micrométricas.
Através de inspeção visual não foi possível perceber indícios da deposição do
tratamento DC (Fig. 41) em função da transparência do PMMA e das dimensões das nAg.

Figura 41. Fotografia de espécimes do tratamento DC (PMMA + nAg) de 80 ppi à
esquerda e 40 ppi à direita.

Adicionalmente, para caracterização das deposições, os espécimes foram submetidos
a ensaios por MEV e os tratamentos via redução química do nitrato de prata, PVA1 e PVA2,
foram analisados por DRX.

4.4.1 Sputtering DC (SDC)
Na superfície dos espécimes SDC obteve-se uma distribuição homogênea de
partículas (Fig. 42(a)). O formato das partículas depositadas se mostrou bastante heterogêneo
(Fig. 42(b)), sendo que as maiores partículas apresentam geometria indefinida com cantos
vivos. Com a máxima ampliação obtida no microscópio eletrônico de varredura não foi
possível distinguir o formato das partículas menores com dimensão menor que ~ 100 nm.
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Considerando a coloração amarelada (Fig 39(a)) percebida a olho nu e a micrografia
apresentada na Fig. 42(a), parece razoável concluir que as partículas menores apresentam
morfologia aproximadamente esférica e dimensões nanométricas.
Utilizando o software gráfico ImageJ, foram realizadas medições de cinquenta
partículas aleatoriamente escolhidas da Fig. 42(b). Essas partículas foram escolhidas dentre as
que poderiam ser claramente distinguidas em função da resolução da imagem mencionada. A
tabela abaixo apresenta o resumo dessa análise. Os resultados apresentados na Tab. 07
revelam a grande dispersão nos valores das dimensões das partículas.

Tabela 07. Dimensões de partículas depositadas via
sputtering.
164
Média (nm)
Desvio Padrão (nm)
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Valor mínimo (nm)

60

Valor máximo (nm)

316

5 µm

1 µm

(a)
(b)
Figura 42. Micrografias de espécime S42 (40 ppi) do tratamento SDC indicando a distribuição
uniforme de distribuição de partículas obtida neste tratamento (a) e ampliação de área demarcada em
(a) evidenciando a grande dispersão nos tamanhos das mesmas (b).

Com o objetivo de verificar a redução na intensidade da deposição com a
profundidade observada por inspeção visual (Fig. 39(b)) realizou-se um mapeamento por EDS
na seção transversal de um espécime. Esse mapeamento (Fig. 43) confirma que a deposição
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foi mais intensa na superfície (canto inferior esquerdo) decaindo gradualmente em direção ao
centro (canto superior direito). Isso é resultado da morfologia do substrato cerâmico: certa
quantidade dos átomos de prata arrancados do alvo cai, depositando-se sobre a espuma e,
quanto mais para o interior, o material sólido mais externo – filamentos e faces sólidas funciona como barreira impedindo a penetração dos átomos de prata nas camadas mais
profundas da espuma.

Figura 43. Mapeamento por EDS de seção transversal de
espécime SDC 40 ppi indicando diminuição de quantidade de
prata com o afastamento da superfície.

4.4.2 Dip coating (DC)
As micrografias apresentadas abaixo indicam que o filme polimérico depositado
apresenta boa continuidade, ausência de trincas e boa adesão ao substrato cerâmico. Percebese que, mesmo com a velocidade constante (0,5 mm/min.) de recolhimento durante o processo
de deposição, o filme polimérico apresentou considerável variação em sua espessura. Foram
observadas espessuras do filme em torno de 33 µm (Fig. 44(a)) e em outras posições filmes
com espessuras significativamente menores (Fig. 44(b)). Essa irregularidade na espessura do
filme depositado é resultado da geometria dos sólidos celulares cerâmicos. Nessas estruturas
as superfícies, tortuosas por natureza, não são sempre perpendiculares à superfície do fluido
no qual o substrato está sendo mergulhado. Essa perpendicularidade, como se poder perceber
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na seção 2.3.2, é aspecto importante para a obtenção de um filme com espessura constante no
processo de dip coating.

(a)

20 µm

(b)
Figura 44. Espessura do filme polimérico depositado em superfície
côncava do poro de espécime DC 40 ppi reduzindo seu diâmetro e (a) e
parede externa de filamento de espécime de mesmo tratamento
destacando a irregularidade da espessura do filme depositado (b).
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A elevada espessura do filme polimérico constitui fator extremamente negativo e
pesa contra esse método, visto que as nAg podem se localizar no interior do filme e, com isso,
não se apresentarem disponíveis para atuarem como agentes tóxicos contra microrganismos.
Adicionalmente, como será visto adiante, influi negativamente na permeabilidade da espuma.
Há ainda que se considerar a questão referente à economia de matéria prima e
consequente o baixo custo dos filtros produzidos. Com isso em mente é pertinente fazer duas
ressalvas:
i.

Para a operação de deposição do último espécime do tratamento é necessário
que haja quantidade suficiente de solução acrílica de modo a submergi-lo
totalmente e essa solução não é completamente consumida (Fig. 45(a)), desse
modo, sempre haverá desperdício de matéria prima;

ii.

Uma parcela da solução acrílica absorvida pela espuma escorre, depositandose sobre as faces sólidas das células (Fig.45(b)) e solidificando-se nessas
regiões, resultando em maior consumo de solução acrílica e nAg, bem como,
na inclusão de elemento obstrutor de escoamento.

(a)
(b)
Figura 45. Imagem de filtro em solução acrílica em que se percebe a quantidade de solução necessária
para completa imersão de um filtro (a) e micrografia de filtro de 40 ppi com setas indicando locais onde
ocorreu acumulo e solidificação de excesso de solução acrílica (b).

No recebimento observou-se que as nAg encontravam-se intensamente aglomeradas
(Fig. 37(a)). A adição dessas partículas à solução de PMMA ocorreu sob intensa agitação em
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agitador magnético. A coloração acinzentada da solução de PMMA + nAg (Fig. 45(a))
constitui indício de que as partículas mantiveram-se aglomeradas formando clusters de escala
micrométrica, provavelmente coaguladas (processo irreversível de agregação).
As imagens de MEV confirmam a hipótese acima e, adicionalmente, percebe-se que
o acrílico se incorpora ao aglomerado, solidificando-se e mantendo as partículas firmemente
unidas umas às outra (Fig. 46(a)). Esses aglomerados rígidos, ainda pela ação do PMMA, são
firmemente ancorados ao substrato (Fig.46(b)). No que diz respeito à função das nAg desta
pesquisa, esse aspecto é desfavorável, pois a ação antimicrobiana da prata é fortemente
reduzida por essa aglomeração (MORONES et al., 2005; QILIN, 2008; LI et al., 2008).

5µm

1 µm

(a)

(b)

Figura 46. Partículas aglomeradas formando coágulos de nAg entremeados com PMMA (a) e aglomerado
ancorado ao substrato pela ação do PMMA.

4.4.3 Redução in loco de AgNO3
O tempo necessário para impregnação, determinado através de ensaio simples com
solução precursora tingida com corante vermelho (Fig. 47), foi de trinta segundos. Esse tempo
foi considerado suficiente para impregnar homogeneamente um espécime cilíndrico.

t=0s

t = 10 s

t = 20 s

Figura 47. Ensaio para determinação do tempo necessário para impregnação por capilaridade.

t = 30 s
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Os difratogramas de amostras dos tratamentos PVA1 e PVA2 são mostrados abaixo,
respectivamente em Fig. 48(a) e Fig. 48(b). Os resultados de análise de DRX, de modo
similar ao que foi mostrado na seção 4.1.1. (Fig. 34), indicam a presença dos compostos
cristalinos Alumina α e SiO2, elementos constituintes da espuma cerâmica. Nas amostras dos
tratamentos PVA1 e PVA2, como esperado, observam-se a presença de picos referentes à
prata.
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Figura 48. Difratograma de amostra do tratamento PVA1 (a) e de
amostra do tratamento PVA2 (b).

Os difratogramas dos tratamentos via redução química de AgNO3, PVA1 e PVA2,
confirmam a presença de prata metálica identificando os picos referentes aos planos (111),
(200), (220) e (311). A análise quantitativa através de refinamento pelo método de Rietveld
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(Fig. 49(a)), realizado com o auxílio do software Maud, não é eficaz em quantificar o
percentual em massa de prata na amostra PVA1, em função da pequena quantidade porcentual
desse elemento frente aos elementos constituintes da espuma cerâmica. O processo de
refinamento para a amostra de PVA2 (Fig. 49(b)) indica a presença de 0,879 % em massa de
prata com estrutura cristalina cúbica.

(a)

(b)
Figura 49. Resultado gráfico de refinamento pelo Método Rietveld pelo
programa Maud de amostra do tratamento PVA1 (a) e PVA2 (b).

As micrografias indicam que rotas de redução química de AgNO3, PVA1 (Fig.
50(a))e PVA2(Fig. 50(b)), resultaram na deposição de partículas de prata metálica com
distribuição relativamente uniforme na superfície do substrato.
As imagens de MEV com elétrons retroespalhados indicam, em concordância com a
quantificação por Rietveld, que o tratamento PVA1 (Fig. 50(c)) resultou na incorporação de
menor quantidade de nAg, quando comparado com o tratamento PVA2 (Fig. 50(d)).Percebese que o tratamento PVA2 resultou na deposição de partículas de maiores dimensões, em
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grande parte afastando-se da definição teórica de nanopartícula: partícula com uma das
dimensões menor que 100 nm.

20µm

(a)

20µm

(b)

2 µm

2 µm

(c)
(d)
Figura 50. Imagens obtidas por MEV com elétrons retroespalhados com ampliação de 1570 x de espécimes
do tratamento PVA1 (a), do tratamento PVA2 (b) e com ampliação de 10000 x de espécimes do tratamento
PVA1 (c) e do tratamento PVA2 (d).

O tratamento PVA2, que se diferencia do PVA1 pela maior concentração molar de
AgNO3, resultou na síntese de partículas com formato cúbico (Fig. 51) e grande dispersão no
tamanho (Tab. 06). A morfologia e o tamanho das partículas do tratamento PVA1 (Fig. 51(c))
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não puderam ser avaliados com os recursos de microscopia eletrônica utilizados nesta
pesquisa.

2 µm

1 µm

(a)
(b)
Figura 51. Imagens de MEV com elétrons secundários destacando a dispersão nos valões de tamanho das
partículas do tratamento PVA2 (a) e a morfologia cubica dessas partículas.

Para imagens de melhor qualidade foram utilizados elétrons secundários e, usando o
software gráfico ImageJ, foram realizadas medições aproximadas das arestas de cinquenta
partículas cubicas aleatoriamente escolhidas da Fig. 51(a). Essas partículas foram escolhidas
dentre as que poderiam ser claramente distinguidas em função da resolução da imagem. Na
Tab. 08 são apresentados os dados que resumem essa análise. Percebe-se, através dos valores
mínimo e máximo das arestas medidas utilizando o ImageJ, a grande dispersão nos valores
das dimensões das partículas.

Tabela 08. Dimensões de partículas depositadas via
redução química em espécime PVA2 40 ppi.
281
Média (nm)
Desvio Padrão (nm)

138

Valor mínimo (nm)

145

Valor máximo (nm)

964

O mapeamento por EDS realizado nas amostras dos tratamentos PVA1 (Fig. 52(a)) e
PVA2 (Fig. 52(b)), em consonância com o observado nas imagens de MEV, mostra a boa
homogeneidade na distribuição das partículas obtida por redução química in loco, mostrando
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uma maior população de partículas na amostra do tratamento PVA2, em consonância com a
análise quantitativa por Rietveld.

(a)

(b)
Figura 52. Mapeamento por EDS de amostra do tratamento PVA1 (a) e do tratamento PVA2 (b).

Os resultados apresentados acima indicam que (1) a rota de deposição de partículas
de prata via redução química de AgNO3 se mostrou eficiente na deposição de partículas
uniformemente distribuídas, (2) o tamanho das partículas apresenta relação direta com a
concentração molar do sal metálico precursor, sendo que (3) o tratamento PVA1 resultou
majoritariamente em partículas nanométricas e, consonância com literatura disponível, (4) é
possível ajustar morfologia das partículas variando concentração do sal precursor e razão
molar entre PVA e AgNO3.
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4.5 Avaliação da permeabilidade dos elementos filtrantes

Abaixo são apresentados, separadamente para plugues com dois e com três filtros
(Fig. 24(b)), gráficos onde foram plotadas as curvas Δp/L x vs dos plugues confeccionados
com filtros com contagem linear de poros 40 ppi (Fig. 53) e 80 ppi (Fig. 54). As linhas de
tendência de formato parabólico, todas com fortes coeficientes de correlação (R2 > 0,99),
indicam que a queda de pressão é governada pelo termo inercial da Equação de Forchheimer
(ACCHAR et al, 2008).
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Figura 53. Curvas Δp/L x vs dos filtros de 40 ppi para plugues com dois filtros (a) e com três
filtros (b).
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Percebe-se nesses gráficos que as curvas referentes ao tratamento DC localizam-se
acima das demais, independente da densidade de poros ou do comprimento dos plugues. Essa
posição indica que essa rota de deposição, em que o PMMA é utilizado como agente de
ancoragem de nAg comerciais, resulta em maior redução na permeabilidade quando
comparada com os demais tratamentos. Esse aumento na perda de pressão é consequência da
incorporação do filme polimérico impregnado de partículas de prata que, ao recobrir a
superfície da espuma, causa uma diminuição dos diâmetros dos poros da espuma (Fig. 44(a))
e consequente diminuição da permeabilidade desses elementos.
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Figura 54. Curvas Δp/L x vs dos filtros de 80 ppi para plugues com dois filtros (a) e com três
filtros (b).
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As curvas das amostras de 40 ppi (Fig. 53), excetuando os tratamentos com PMMA,
encontram-se bem agrupadas, indicando a pequena interferência das deposições na
permeabilidade dessas espumas. Os gráficos dos conjuntos de 80 ppi (Fig. 54) apresentam
uma maior dispersão na distribuição das curvas. A menor dispersão das curvas dos espécimes
de 40 ppi pode ser explicada pelo fato dos poros dessas amostras serem grandes, entre 1270 e
1470 μm (ANEXO I), minimizando o efeito da inclusão das partículas de prata sobre a
permeabilidade das espumas. Nos espécimes de 80 ppi, como os poros são menores, entre 600
e 700 μm (ANEXO I), o efeito da deposição é mais relevante causando uma maior dispersão
das curvas.
Esses resultados sugerem que, nas rotas SDC, PVA1 e PVA2, a permeabilidade varia
diretamente com a razão tamanho de poro / tamanho médio das partículas inseridas. Essa
hipótese é reforçada pela localização das curvas dos tratamentos via redução química: curvas
PVA2, o tratamento que resultou em partículas maiores, localizadas acima das curvas PVA1.
O fato das curvas dos lotes CONTROLE não se encontrarem abaixo das demais em
todos os gráficos resulta da pequena diferença entre os valores de perda de pressão
(excetuando os tratamentos com PMMA) aliada (1) à baixa sensibilidade e (2) grande
possibilidade de erros de leitura do instrumento de medida de pressão do equipamento usado
nesses ensaios (Fig. 55).

Figura 55. Manômetro diferencial (tubo em U
com mercúrio) usado para medir a diferença de
pressão na análise de permeabilidade.

De acordo com Innocentini et al. (2009), a estrutura da espuma contribui na Equação
de Forhheimer através de sua espessura, L, e das constantes de permeabilidade, k1 e k2. Essa
influência na permeabilidade é percebida nos gráficos acima, em que, nos plugues de maior
comprimento (3 filtros), têm-se maiores (1) perda de pressão, Δp/L, e (2) dispersão mais
acentuada das curvas. Há consenso na literatura que permeabilidade guarda uma relação direta
com os valores de k1 e k2 e, nesse sentido uma redução na queda de pressão pode ser atingida
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pelo seu aumento (INNOCENTINI et al., 2009). Na Fig. 56 são apresentados gráficos de
barra, e tabelas geradoras, comparando visualmente os valores das constantes de
permeabilidade, k1 (Fig. 56(a)), e, k2 (Fig. 56(b)). Os valores dessas duas constantes do
tratamento DC são menores que as do CONTROLE, configurando a redução na
permeabilidade, representada pela posição das respectivas curvas acima das demais (Fig. 53 e
Fig. 54). Os valores de k2 dos tratamentos SDC, PVA1 e PVA2 são também inferiores aos do
tratamento CONTROLE, indicando a forte contribuição da componente inercial para a
redução da permeabilidade.
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Figura 56. Gráfico de barras k1 versus tratamento (a) e k2 versus tratamento. Os números entre parênteses
representam plugues com 2 ou 3 filtros.

Os valores de k1 dos tratamentos SDC, PVA1 e PVA2 são superiores aos do controle,
mas esse fato não repercute positivamente na permeabilidade dessas espumas. Isso pode ser
explicado pelo fato dos dados de relevância avaliados através do número de Forchheimer, F0,
indicarem que as contribuições individuais das resistências viscosas, referentes a k1, são
pequenas, em baixas vazões, e decrescem com o aumento da vazão (Tab. 06 e 07).
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Nas tabelas abaixo são apresentados os valores porcentuais da contribuição da
componente inercial para a perda de pressão dos plugues de 40 ppi (Tab. 09) e de 80 ppi (Tab.
10). Percebe-se que, dentro da faixa de vazões estudadas, a componente inercial, k2, é
relevante e, portanto a equação quadrática de Forchheimer, ao invés da Lei de Darcy, é mais
adequada para exprimir a permeabilidade à água nos sólidos celulares cerâmicos utilizadas
neste estudo.

Tabela 09. Relevância da componente inercial de cada tratamento em função
da vazão – espumas 40 ppi.
VAZÃO CONTROLE
DC (%) PVA1 (%) PVA2 (%) SDC (%)
(L/h)
(%)
20,40
68,03
81,49
66,76
200
25,49
26,40
74,86
86,04
73,76
280
32,44
31,57
79,29
88,79
78,33
360
38,18
36,05
82,40
90,64
81,54
440
43,04
39,99
84,69
91,96
83,93
520
47,21
43,46
86,45
92,96
85,76
600
50,82
46,56
87,85
93,74
87,22
680
53,97
47,99
88,45
94,06
87,85
720
55,41
49,34
88,99
94,36
88,41
760
56,76
50,62
89,48
94,63
88,93
800
58,03
Tabela 10. Relevância da componente inercial de cada tratamento em função da
vazão – espumas 80 ppi.
VAZÃO CONTROLE
PVA1
DC (%)
PVA2 (%) SDC (%)
(L/h)
(%)
(%)
38,70
71,51
88,14
71,20
200
32,37
46,92
77,84
91,23
77,58
280
40,15
53,19
81,88
93,04
81,65
360
46,35
58,14
84,67
94,23
84,47
440
51,39
62,14
86,71
95,08
86,54
520
55,58
65,45
88,28
95,71
88,12
600
59,11
68,22
89,51
96,19
89,37
680
62,13
69,45
90,03
96,40
89,90
720
63,48
70,58
90,51
96,58
90,38
760
64,74
71,64
90,94
96,74
90,82
800
65,91

A inclusão dos dados do presente estudo no mapa apresentado por Innocentini et al.
(2005) coloca os filtros, independente de tratamento ou contagem linear de poros, na região
de maior permeabilidade (Fig. 57), denominada pelos autores como “região de réplicas
cerâmicas e espumas metálicas”. Adicionalmente, percebe-se um claro agrupamento dos
pontos com coordenadas (k1 , k2) representativos de cada tratamento: os pontos referentes às
amostras de 40 ppi, em vermelho, localizam-se acima dos pontos das amostras de 80 ppi,
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indicando a maior permeabilidade das primeiras. Os pontos representativos dos tratamentos
deste estudo gravitam em torno da linha de tendência proposta pelos autores (Eq. 17)

Non-Darcian constant, k2 (m)

contribuindo para a sua validação.
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Figura 57. Mapa proposto por Innocentini et al. (2005) onde foram inseridos pontos
representativos dos espécimes estudados neste trabalho.

4.6 Influência da deposição sobre as propriedades mecânicas da espuma cerâmica
4.6.1 Compressão
Os valores médios de resistência à compressão e desvio padrão são apresentados na
Tab. 11 e nos gráficos da Fig. 58, sendo, nos gráficos, o desvio padrão apresentado na forma
de barras de erros. Neste estudo, em função da grande dispersão dos resultados de resistência
à compressão, os valores extremos foram excluídos.
Destaca-se a grande dispersão dos valores de resistência à compressão representada
pelos elevados valores do desvio padrão, S. Conforme literatura (ACCHAR, 2010) esse fato é
característico dos materiais cerâmicos, podendo ter sido acentuado neste trabalho pelo método
de confecção dos corpos-de-prova: corte com ferramentas diamantadas. Segundo Gibson e
Ashby (1997) o processamento mecânico pode introduzir alterações microestruturais na
espuma e modificar o modo de falha, reduzindo a sua resistência mecânica.
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Tabela 11. Valores médios e desvio padrão de resistência à compressão.
CONTROLE
DC
PVA1
PVA2
Espécimes 40 ppi
0,37
0,90
0,45
0,39
Média
0,12
0,25
0,17
0,10
S
32,4
27,8
37,8
25,6
S (%)
Espécimes 80 ppi
0,29
1,49
0,44
0,55
Média
0,07
0,17
0,10
0,15
S
24,1
11,4
22,7
27,3
S (%)

2,50

0,39
0,07
17,9

Compressão - 80 ppi
Res. Compressão (Mpa)

Res. Compressão (Mpa)

0,45
0,19
42,2

2,50

Compressão - 40 ppi
2,00
1,50
1,00

2,00
1,50
1,00
0,50

0,50

0,00

SDC

0,37

0,90

0,45

0,39

0,45

0,29

1,49

0,44

0,55

0,39

0,00

(a)

(b)

Figura 58. Gráficos apresentando as médias e barra de desvio padrão de resistência à compressão das amostras
de 40 ppi (a) e 80 ppi (b).

Os dados obtidos nos ensaios de resistência à compressão (Tab.11) revelam, com
confiabilidade de 95 %, que a deposição resultou em incrementos na resistência à compressão
no tratamento DC. Comparando com o tratamento CONTROLE, os incrementos observados
foram de 143 e 414 %, respectivamente para 40 e 80 ppi. Os espécimes de 80 ppi se
mostraram mais sensíveis à deposição do filme polimérico, conforme pode ser percebido pelo
maior aumento da resistência à compressão. Isso pode ser explicado pelo fato das espumas de
80 ppi apresentarem maior área superficial, sobre a qual ocorre a deposição do filme
polimérico e, consequentemente, nesses espécimes, obtêm-se uma deposição de maior
quantidade de filme de PMMA que atua como reforço da estrutura.
Contrastando com o ocorrido nos corpos-de-prova de 40 ppi, os resultados de
resistência à compressão dos espécimes de 80 ppi indicam, com 95 % de certeza, que os
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tratamentos PVA1 e PVA2 influenciaram positivamente a resistência à compressão.
Comparando as médias de resistência à compressão desses tratamentos com a do controle, os
incrementos foram de 52 e 90 %, respectivamente. Observa-se que esses tratamentos
causaram significativo incremento na densidade relativa da espuma (Tab. 12), grandeza que
influi diretamente nas propriedades mecânicas dos sólidos celulares (GIBSON e ASHBY,
1997; RAMALHO, 2011).
Tabela 12. Valores de tensão de compressão, σcr, densidade geométrica da espuma, ρ*, densidade do sólido
obtida por picnometria de hélio, ρs, densidade relativa, ρ*/ρs, e porosidade.
ρ*/ρs
ρ* (g/cm3)
ρs (g/cm3)
(MPa)
Tratamento
ε
0,0557
0,37
0,9443
0,3031
5,4411
CONTROLE
0,0963
0,90
0,9037
0,3366
3,4940
DC
0,0843
0,45
40 PPI
0,9157
0,3007
3,5665
PVA1
0,0864
0,39
0,9136
0,3164
3,6603
PVA2
0,0835
0,45
0,9165
0,3032
3,6296
SDC
0,0686
0,29
0,9141
0,3892
5,6749
CONTROLE
0,0988
1,49
0,9012
0,4544
4,6014
DC
0,0779
0,44
80 PPI
0,9221
0,4092
5,2558
PVA1
0,0857
0,55
0,9143
0,4456
5,1976
PVA2
0,0682
0,39
0,9318
0,4109
6,0209
SDC
Coeficiente de Correlação
0,71
-0,91
0,20
-0,68

Na Tab. 12 são apresentados os valores de resistência à compressão,
geométrica,

, densidade do sólido,

, densidade relativa,

, densidade

e porosidade, ε, por

tratamento. Na última linha dessas colunas na tabela acima são apresentados os valores dos
coeficientes de correlação dessas grandezas com a densidade relativa. Os valores de
correlação, grandeza estatística que mede a força da relação entre dois grupos de dados,
indicam como significativa (0,71) a relação entre a densidade relativa e a resistência à
compressão.
Em consonância com a literatura, sobre a relevância da densidade relativa no que diz
respeito às propriedades mecânicas das espumas celulares (GIBSON; ASHBY, 1997;
RAMALHO, 2011), os resultados de resistência à compressão apontaram para uma relação de
proporcionalidade direta entre essas propriedades (Fig. 59). No gráfico da Fig. 59 foram
plotados os resultados de resistência à compressão contra a densidade relativa e foi inserida
uma linha de tendência que apresenta coeficiente angular positivo indicando a relação de
proporcionalidade direta.

Res. Compressão (MPa)
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1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,04

y = 19,53x - 1,0019
40 ppi
80 ppi

0,05

0,06

0,07
0,08
0,09
Densidade relativa

0,10

0,11

Figura 59. Gráfico Resistência à Compressão versus Densidade Relativa, indicando
relação de proporcionalidade direta entre essas propriedades.

Nos gráficos da Fig. 60 são apresentados os resultados de resistência à compressão e,
para cada tratamento, a respectiva densidade relativa das espumas após deposição. Os
resultados apresentados nesses gráficos indicam, de modo similar ao mostrado acima, a forte

Res. Compressão (MPa)

1,40
1,20

1,60
0,14
0,12

1,00
0,10

0,80
0,60

0,08

0,40
0,06

0,20

Res. Compressão (MPa)

Espécimes 40 ppi

Densidade relativa

1,60

Espécimes 80 ppi

1,40

0,14

1,20

0,12

1,00
0,10

0,80
0,60

0,08

0,40
0,06

0,20
0,00

0,00

Densidade relativa

relação entre a densidade relativa e a resistência mecânica dos sólidos celulares cerâmicos.

0,04

0,04

Densidade relativa

Densidade relativa

(a)
(b)
Figura 60. Gráficos apresentando os resultados de resistência à compressão e densidade relativa dos espécimes
de 40 ppi (a) e 80 ppi (b).

De modo diferente ao exposto na Fig. 60, Gibson e Ashby (1997) não propuseram
uma relação linear entre

e

⁄ , mas ao invés, postulam uma relação de potência (Eq.
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(13), abaixo repetida para facilitar comparação com os resultados da presente pesquisa) como
indicadora dessa relação:

( )

(13)

Em função da impossibilidade de determinar experimentalmente o valor de

, com

os recursos disponíveis no presente trabalho, a equação representativa dos resultados deste
trabalho de pesquisa (Eq. 29) foi construída considerando o valor dessa propriedade igual a
300 MPa; valor adotado por se situar na faixa de valores indicada na literatura para espumas
de alumina: Gibson e Ashby (1997)

Goretta et al.

.
No gráfico da Fig. 61 são apresentados: a curva teórica proposta por Gibson e Ashby
(1997), os pontos referentes aos resultados obtidos no presente trabalho e correspondente
curva de equação obtida por regressão não linear (Eq. 31).

( )

(31)

Em função da elevada dispersão dos dados obtidos no presente estudo, o coeficiente
de determinação da regressão, R2, indica que os pontos plotados com as coordenadas
(

⁄

⁄

equação acima.

obtidas nesta pesquisa apresentam uma correlação fraca (R2 = 0,57) com a
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⁄
Figura 61. Gráfico
vs ⁄
teórica de Gibson e Ashby (1997).

Comparação entre resultados obtidos neste trabalho e proposta

A equação obtida por regressão não linear que relaciona

⁄

a

⁄

(Eq. 31)

apresenta coerência com a equação teórica de Gibson e Ashby (1997), entretanto os valores
do coeficiente e do expoente da variável independente divergem dos valores propostos pelo
modelo. Isso provavelmente resulta (1) da grande dispersão dos valores de resistência à
compressão obtidos no presente estudo, (2) do fato de se ter utilizado para todas as espumas
um valor fixo de

obtido na literatura e, principalmente, (3) da característica geométrica da

espuma utilizada no presente estudo divergir do modelo apresentado por Gibson e Ashby
(1997). Esse modelo teórico fundamenta-se em análises simples de resistência dos materiais
de elementos estruturais sujeitos a flexão, compondo uma célula cúbica totalmente aberta
(Fig. 09). A espuma utilizada neste estudo apresenta significativa quantidade de faces
fechadas (Fig. 62) e, por isso, um parâmetro não previsto no modelo teórico para células de
faces abertas - a deformação das faces sólidas – influencia o comportamento mecânico da
espuma, afastando os resultados obtidos do modelo teórico (GORETTA et al.,1990).
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Figura 62. Imagem obtida por MEV apresentando a estrutura de espuma usada neste
trabalho destacando a ocorrência de faces fechadas (1) e faces abertas (2).

Observando as posições da curva teórica (GIBSON; ASHBY, 1997) e da curva
proposta neste estudo (Fig. 61), percebe-se que essa última se localiza abaixo da primeira.
Esse fato indica que os espécimes estudados apresentam valores de resistência mecânica
abaixo do esperado para espumas com densidades relativas apresentadas na Tab. 12. De fato,
aplicando os valores de resistência à compressão obtidos à equação teórica de Gibson e Ashby
(1997), são obtidos valores de

significativamente diferentes de 300 MPa (Tab. 13).

Tabela 13. Valores de
determinados pela Equação 13
dados de resistência à compressão experimentais.
(Mpa)
40 ppi
72,32
CONTROLE
151,13
DC
91,67
PVA1
48,02
PVA2
96,78
SDC

usando-se os

80 ppi
57,76
240,03
101,84
79,80
88,40

O processamento mecânico de corte para confeccionar corpos-de-prova, mesmo
sendo executado em equipamento apropriado, LabCut 1010, em baixa rotação, ~150 rpm, e
com fluido de corte, foi muito agressivo para a estrutura da espuma cerâmica utilizada neste
trabalho. Esse fato é evidenciado (1) pela grande quantidade de filamentos fraturados e não
cortados e (2) consequente inclusão de defeitos na forma de trincas (Fig. 63). Parece provável
que o filamento em contato com lâmina de corte seja solicitado pela mesma e, antes de sua
fratura frágil, transmita essa solicitação para regiões vizinhas propiciando o crescimento de
defeitos pré-existentes ou o surgimento de novos.
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Figura 63. Imagem obtida por MEV de superfície de corte de espuma de 40 ppi
mostrando trincas e filamentos rompidos resultantes do processamento.

A presença desses defeitos introduzidos pelo processamento, indicados por setas
(Fig. 63), e dos defeitos inerentes a espumas fabricadas pelo método da réplica - vazios
triangulares e trincas longitudinais nos filamentos (Fig. 64) e material sólido de elevada
porosidade (Fig. 12) - explica a baixa resistência mecânica observada neste estudo (GIBSON;
ASHBY, 1997; RAMALHO, 2011).

Figura 64. Detalhe de espuma de alumina usada neste trabalho
mostrando vazios triangulares e fissuras entre filamentos.
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Nas curvas dos gráficos tensão deformação dos tratamentos CONTROLE, PVA1,
PVA2 e SDC (Fig. 65), é possível perceber um aspecto típico de espumas cerâmicas: a
existência de dois regimes, um trecho inicial de deformação elástica linear em baixas tensões,
indicado pelo número 1, resultante da flexão de arestas e estiramento de faces, seguido de um
patamar de colapso, circundado, relacionado com o colapso sucessivo de células que se
apoiam umas contra as outras causando crescimento de tensão devido ao contato de faces
opostas.
De acordo com o modelo teórico de Gibson e Ashby (1997), o regime de elasticidade
linear de espumas de células abertas e baixa densidade relativa é controlado pela deformação
elástica dos filamentos e o módulo de elasticidade é matematicamente representado pela
inclinação do trecho reto inicial. O segundo trecho, de colapso, está relacionado com o
progressivo colapso frágil das células por esmagamento frágil (ACCHAR et al., 2009).

CONTROLE 40-8
0,70

Stress (N/mm2)

0,60
2

0,50
0,40
0,30

1

0,20
0,10
0,00
0,00

1,00
2,00
Compressive strain (%)

3,00

Figura 65. Diagrama tensão-deformação de espécime 08 de
40 ppi do tratamento CONTROLE.

A Fig. 66(a) mostra uma ampliação do trecho inicial do regime linear elástico da Fig.
66 destacando um primeiro trecho de menor inclinação, logo de menor módulo de
elasticidade, que provavelmente se refere à compressão inicial da placa de espuma polimérica
usada nos ensaios de resistência mecânica para aumentar o contato com os corpos-de-prova
(Fig. 66(b)). O pequeno pico deve indicar o colapso plástico do elastômero que é seguido pela
densificação e início do trecho de elasticidade linear da espuma cerâmica.
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(a)

(b)

Figura 66. Trecho inicial da curva apresentada na Figura 68 evidenciando
dois trechos com diferentes módulos de elasticidade (a) e detalhe da placa de
espuma elastomérica usada para melhoras contato com corpo-de-prova (b).

Considerando a área sob a curva tensão-deformação como uma medida
representativa da energia absorvida até a ruptura do material, observa-se que o filme
polimérico incorporado no tratamento DC causa, além de um aumento na resistência à
compressão da espuma cerâmica, um aumento da energia absorvida até a falha. De modo
similar ao ocorrido com a resistência à compressão, esse aumento foi mais intenso nos
espécimes de 80 ppi (Fig. 67(b)). De modo formal isso seria explicado pela inclusão de um
material dúctil. O PMMA, entretanto, à temperatura ambiente, falha de modo frágil
(GIBSON; ASHBY, 1997). Esse aumento da energia absorvida até a ruptura pode ser
explicado pela ação do filme polimérico como elemento aglutinante, evitando a rápida
propagação de uma trinca que culmina na falha catastrófica observada nos demais tratamentos
(Fig. 67(c)). Foi observado que o filme acrílico mantem a espuma coesa durante o ensaio de
compressão e ocorre um progressivo esmagamento das extremidades dos corpos-de-prova
(Fig 67(d)).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 67. Diagramas tensão-deformação dos espécimes 03 e 02 de 40 ppi (a) e dos espécimes 03 e 08 de 80 ppi
(b) dos tratamentos CONTROLE e DC, respectivamente.

4.6.2 Flexão
Os resultados de resistência à flexão são apresentados na Tab. 14 e nos gráficos da
Fig. 68, sendo separados por tratamento e contagem de poros. Nos gráficos os desvios padrão,
S, são representados por barras de erro e na Tab. 14 são apresentados abaixo dos valores das
médias de resistência à flexão.

Tabela 14. Resultados de resistência à flexão (MPa) por tratamento e contagem de
poros.
CONTROLE
DC
PVA1
PVA2
SDC
Espécimes 40 ppi
0,27
0,56
0,20
0,29
0,25
Média
0,10
0,12
0,08
0,09
0,08
S
37,0
66,1
40,0
31,0
32,0
S (%)
Espécimes 80 ppi
0,34
1,11
0,28
0,31
0,38
Média
0,06
0,20
0,07
0,11
0,05
S
17,6
18,0
25,0
35,5
13,1
S (%)
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A análise dos resultados de resistência à flexão dos espécimes de 40 e 80 ppi indicam
com 95 % de certeza que o tratamento DC influenciou positivamente essa propriedade e nos
demais tratamentos não se observou qualquer influencia estatisticamente relevante.
De modo similar ao ocorrido nas análises de compressão, a inclusão do filme
polimérico do tratamento DC provocou significativos incrementos na resistência à flexão,
sendo de 121 e 226 % para os espécimes de 40 e 80 ppi, respectivamente. Em consonância
com a literatura (GIBSON; ASHBY, 1997; RAMALHO, 2011) os resultados apontam para
uma forte influência da densidade relativa sobre a resistência à flexão de sólidos celulares
(Fig. 68).

(a)

(b)

Figura 68. Resultados de resistência à flexão apresentados em diagramas de barras para espécimes de 40 ppi (a)
e 80 ppi (b).

Os resultados de resistência à flexão apresentam as mesmas tendências que os de
resistência à compressão, ou seja, uma relação de proporcionalidade direta com a densidade
relativa (Fig 69).

Figura 69. Gráficos de densidade relativa versus
tendência de relação de proporcionalidade direta.

indicando
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O modelo teórico proposto por Gibson e Ashby (1997) para representar a relação
entre a resistência à tração obtida em ensaio de flexão fundamenta-se na célula de estrutura
totalmente de células abertas. A Eq. 14, repetida abaixo para fins de comparação com a
equação obtida com os dados da presente pesquisa, representa matematicamente essa relação:

√

√

( )

(14)

( )

(32)

A equação, obtida por regressão não linear, que representa a relação entre os
resultados de resistência à tração na flexão e densidade relativa no presente estudo (Eq. 32)
apresenta desvio em relação ao modelo teórico proposto por Gibson e Ashby. A literatura
mostra que o modelo teórico para espumas de células abertas, apresentado acima, não é
adequado para explicar a relação entre resistência à flexão e densidade relativa do sólido
celular com faces abertas e fechadas utilizado neste estudo (Fig. 62). A grande quantidade de
faces fechadas introduz um parâmetro não considerado no modelo teórico, afastando os dados
do presente estudo do proposto nesse modelo teórico. As curvas teórica de Gibson e Ashby
(1997) e experimental do presente estudo são apresentadas no gráfico da Fig. 70. A equação
obtida por regressão não linear apresenta considerável consistência com o modelo teórico,
entretanto, em função da grande dispersão os pontos referentes aos resultados do estudo
apresentam baixa correlação com a mesma (R2 = 0,12). Considerando que de modo geral a
resistência à compressão dos sólidos celulares cerâmicos é maior que a resistência à flexão
(RAMALHO, 2011) e que foi usado o mesmo valor de

na análise dessas duas

propriedades, a posição da curva do presente estudo acima da curva teórica parece pertinente
e, através do expoente, reflete um menor crescimento da resistência à ruptura da espuma com
o aumento da sua densidade relativa.
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Figura 70. Gráfico comparativo entre as equações do modelo teórico e a
obtida com os dados do presente trabalho de pesquisa.

(a)
(b)
Figura 71. Diagramas tensão-deformação de espécimes CONTROLE de 40 (a) e 80 ppi (b)

Os diagramas tensão-deformação das análises de flexão em quatro pontos possuem o
formato característico de sólidos celulares de materiais frágeis, apresentando um trecho inicial
elástico-linear e ruptura abrupta logo após a carga máxima ser atingida (Fig. 71) sem patamar
de colapso.
Comparando os diagramas tensão-deformação dos espécimes CONTROLE (Fig.
72(a)) com os do DC (Fig.72(b)) percebe-se que o aumento da resistência teve como
contrapartida uma redução na deformação (Tab. 15). Isso significa que a inclusão do filme
polimérico resultou no aumento da rigidez (módulo de elasticidade) da espuma.
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Figura 72. Diagramas tensão-deformação de todos os espécimes CONTROLE 40 ppi (a) e dos espécimes DC 40
ppi (b).

Tabela 15. Valores médios de deformação (%) e resistência à flexão (MPa) de espécimes dos tratamentos
CONTROLE e DC.
Deformação (%)
Resistência à flexão (MPa)
40 ppi
80 ppi
40 ppi
80 ppi
CONTROLE
16,65
16,91
0,27
0,35
DC
10,25
14,20
0,52
1,16

No tocante à resistência mecânica (compressão e flexão) o tratamento DC, que utiliza
PMMA como agente de ancoragem da prata, apresenta resultados positivos relevantes.
Formalmente o filme polimérico não poderia ser definido como reforço, visto que as
propriedades do acrílico (
alumina (

e
e

) são inferiores às da
) (GIBSON; ASHBY, 1997).

Considerando a densidade relativa, e sua relação com as propriedades mecânicas,
nota-se que a introdução do acrílico resulta em aumento significativo dessa propriedade física
(Tab. 16), refletindo, como mostrado anteriormente, no aumento da resistência à compressão
e flexão. No tocante aos tratamentos via redução química de AgNO3, que registraram
aumentos estatisticamente relevantes na resistência à compressão nos espécimes de 80 ppi
(Tab. 17), é possível afirmar que quanto maior a quantidade de prata depositada na superfície
e, mais importante, nos vazios da porosidade, tanto maior será a resistência mecânica.
Aparentemente as partículas depositadas têm efeito filler, preenchendo vazios, pois apenas na
compressão, onde esse efeito é relevante, esses tratamentos resultaram em incrementos na
resistência mecânica.
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Tabela 16. Densidade relativa de espécimes do lote CONTROLE, PVA1, PVA2 e DC.
Densidade relativa
Contagem linear de poros
CONTROLE
DC
PVA1
PVA2
40 ppi
0,0557
0,0963
0,0843
0,0864
80 ppi
0,0686
0,0988
0,0779
0,0857

Tabela 17. Porcentual de aumento da resistência à compressão em comparação com CONTROLE.
DC
PVA1
PVA2
40 ppi
80 ppi
40 ppi
80 ppi
40 ppi
80 ppi
Resistência Fratura na Compressão
143 %
414 %
52 %
90 %
Resistência Fratura na Flexão
121 %
226 %
-

A estrutura da espuma usada nesta pesquisa, com filamentos de elevada porosidade
(Fig. 73(a)), favorece a penetração do PMMA nos vazios na estrutura sólida (Fig. 73(b)).
Adicionalmente o acrílico (1) recobre a superfície das espumas, fechando quase totalmente as
fissuras longitudinais dos filamentos, inerentes ao processo de fabricação, (Fig. 73(c)) e as
trincas introduzidas pelo processamento mecânico ou as pré-existentes e (2) penetra nos
vazios triangulares recobrindo as superfícies internas dos filamentos (Fig. 73(d)).
Com o exposto acima, pode-se considerar que a ação do acrílico no aumento da
resistência mecânica da espuma cerâmica pode ser explicada por três mecanismos: efeito
filler, aumento da área resistente da seção transversal dos filamentos e ação como adesivo nas
trincas e fissuras exigindo um maior aporte de energia para a propagação das mesmas, bem
como, para o surgimento de novos defeitos.
De acordo com a literatura (GIBSON; ASHBY, 1997) em baixas temperaturas, T <
0,8 Tg, os polímeros falham por fratura frágil. Percebe-se que, conforme esperado, o PMMA
submetido a tração na flexão falhou de modo frágil, sem expressiva deformação plástica
prévia (Fig. 73(d)).
Considerando as propriedades do PMMA e a redução do tamanho de célula causada
pela inclusão do filme desse material, o incremento na resistência mecânica tem como
contrapartida (1) uma significativa diminuição da temperatura de trabalho (temperatura de
transição vítrea do PMMA ~ 105 °C), (2) perda de característica de inércia química e (3)
considerável perda de permeabilidade resultante da redução da porosidade causada pelo filme
de PMMA sobre a superfície cerâmica.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 73. Imagens obtidas por MEV destacando: a elevada porosidade dos filamentos da espuma (a); boa
impregnação do sólido poroso com PMMA em região próxima de superfície de ruptura (b); preenchimento de
fissura de filamento por PMMA (c); e superfície de fratura de filamento destacando recobrimento interno do
filamento e tipo de fratura do polímero.

4.7 Análise preliminar de eficiência antibacteriana

4.7.1 Definição dos espécimes aptos à análise de eficiência antibacteriana
Os critérios avaliados para encaminhar os corpos-de-prova para a análise de
eficiência antibacteriana foram (1) a interferência da deposição na permeabilidade, (2) a
disponibilidade de prata para atuar com agente antimicrobiano e (3) estado de agregação das
nAg, verificados por microscopia eletrônica de varredura, mapeamento por EDS e
difratometria de raios-X.
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Os resultados da análise de permeabilidade apresentados na seção 4.5 (Fig. 53 e Fig.
54), indicam relevantes perdas de permeabilidade resultante da deposição pela rota DC. Nesse
tratamento, fruto do filme de PMMA, observou-se uma redução no diâmetro dos poros e
consequente redução na permeabilidade.
O mapeamento por EDS indica a eficiência nos processos químicos de deposição,
PVA1 e PVA2 (Fig. 52), e, apenas superficialmente, da deposição via sputtering, SDC (Fig.
43). Nas rotas químicas observou-se uma distribuição uniforme do elemento Ag, com uma
maior intensidade no tratamento PVA2. Os resultados de refinamento pelo Método Rietveld
confirmam a maior presença de Ag0 nesse tratamento (Fig. 49). Percebe-se, no mapa químico
para Ag da amostra S81 do tratamento SDC (Fig. 43), uma maior densidade de pontos na
superfície com decaimento em direção ao interior da amostra, indicando heterogeneidade de
distribuição ao longo da seção transversal da amostra, mas as imagens por MEV (Fig. 42)
indicaram boa presença de Ag superficial com distribuição homogênea.
Considerando as análises acima, discutidas nas seções anteriores, foram considerados
aptos à análise de eficiência antibacteriana os espécimes dos tratamentos PVA1, PVA2 e
SDC.

4.7.2 Contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) do inoculo
A quantidade de UFC contadas nas placas de Petri com diluição 1/106 foram 150, 151
e 145 e nas placas com diluição de 1/107 foram contadas 18, 15 e 13 UFC (Fig. 74).
Considerando esses valores as médias por diluição foram:

Figura 74. Placas de Petri das diluições 106 e 107 com
indicações de contagem de UFC.
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Diluição 1/106

UFC

Diluição 1/107

Estimativa de UFC/mL:
Diluição 1/106

UFC/mL

Diluição 1/107

UFC/mL

Pelo método utilizado neste trabalho, estimou-se que o inoculo preparado para
contaminar a solução salina a ser utilizada no ensaio de eficiência antibacteriana apresentava
uma densidade de UFC de 1,5 x 109 UFC/mL.

4.7.3 Eficiência antibacteriana
A Fig. 75 apresenta imagens das Placas de Petri das amostras iniciais que foram
coletadas sem passar pelos filtros com nAg. Conforme esperado em todas as placas se
observou a presença de superpopulação de UFC. Esse fato confirma que a solução salina
inoculada, preparada para a análise de eficiência antibacteriana, apresentava elevados índices
de contaminação por E. coli.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 75. Imagem das placas de Petri das amostras de solução salina inoculada sem passar pelo procedimento
de filtração dos tratamentos CONTROLE (a),SDC (b), PVA1 (c) e PVA2 (d).

Na Fig. 76 são mostradas as Placas de Petri, após incubação em estufa tipo banhomaria a 44,5 °C por 48 horas. Os resultados da contagem de UFC das amostras coletadas após
ensaio (escoamento por quinze minutos em circuito fechado passando pelos plugues) mostram
a ausência de UFC nas placas dos tratamentos PVA1 e PVA2. Nas placas do tratamento SDC
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foram contabilizadas 1140 e 12 UFC nas amostras de 40 e 80 ppi, respectivamente. Esse fato
é coerente com o observado no mapeamento por EDS que verificou que a deposição por
sputtering se concentra preferencialmente na superfície da amostra. A maior eficiência das
amostras de 80 ppi provavelmente se explica pelo maior tempo de contato do fluido com as
nAg e tortuosidade propiciados pela amostra de maior contagem linear poros. A presença de
qualquer quantidade de UFC em 100 mL de água descredencia a amostra para o consumo
humano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N.º 518, 25/03/2004 ).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
Figura 76. Imagem das placas de Petri apresentando ausência de UFC das amostras A1 (PVA2 40 ppi) (a), A4
(PVA2 80 ppi) (b), A7 (PVA1 80 ppi) (c), A10 (PVA1 40 ppi) (d), A13 (SDC 80 ppi) (e), A16 (SDC 40 ppi) (f),
A25 (CONTROLE 80 ppi) (g) e A28 (CONTROLE 40 ppi) (h)

Conforme esperado as amostras coletadas do tratamento CONTROLE apresentaram
grandes quantidades de UFC. A amostra de 80 ppi apresenta superpopulação de UFC, mas a
amostra de 40 ppi apresenta apenas 196 UFC/100 mL. Essa aparente atividade contra E. coli
resulta provavelmente de ineficiente limpeza ou eliminação do álcool 70 % do circuito. Com
isso nAg ou álcool remanescentes podem ter agido contra as bactérias do inoculo. Reforça
essa tese o fato de não se ter notícia na literatura consultada de atividade tóxica da alumina
contra E. coli.
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4.7.4 Avaliação da perda de prata pelos filtros
Os dados de contagem de prata por espectrofotometria de absorção atômica
identificam a presença de prata em todas as amostras coletadas (Tab. 18), sendo a quantidade
de prata nas amostras proporcional à quantidade de prata depositada. A presença de prata nas
amostras retiradas dos tratamentos CONTROLE reforça a hipótese, enunciada na seção 4.7.3,
de que o processo de limpeza do circuito experimental foi ineficiente. A presença de prata nas
amostras desse tratamento só pode ter origem de tratamentos analisados antes do
CONTROLE.

Tabela 18. Contagem de prata por espectrofotometria de
Absorção Atômica.
Amostra
Contagem (µg/mL)*
A2 (PVA2 40 ppi)
0,664
A5 (PVA2 80 ppi)
0,663
A8 (PVA1 80 ppi)
0,234
A11 (PVA1 40 ppi)
0,354
A14 (SDC 80 ppi)
0,188
A17 (SDC 40 ppi)
0,118
A26 (CONTROLE 80 ppi)
0,027
A29 (CONTROLE 40 ppi)
0,031
* Média de duas leituras.

Panacek et al. (2006) indicaram valores de concentração mínima inibitória para E.
coli entre 3,38 e 27,0 µg/mL. Esses valores estão acima das leituras obtidas neste trabalho.
Considerando os valores de contagem de prata (abaixo dos indicados acima) na solução salina
e a inativação total de E. coli nos tratamentos PVA1 e PVA2, é possível concluir que houve
ação antibacteriana da prata incorporada nos filtros cerâmicos.

4.8 Custo dos filtros por impregnação via redução química de AgNO3
A Tab. 19 apresenta estimativa de custo dos filtros PVA1 e PVA2, considerados os
mais eficientes nas condições analisadas nesta pesquisa. Nessa estimativa foram considerados
os custos de matérias primas, visto que os demais componentes dependem de escala de
produção. Os preços dos reagentes químicos, exceto o do PVA, são preços pagos na ocasião
da compra, sendo a data informada na tabela ao lado da descrição do reagente.
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Tabela 19. Estimativa orçamentária para a confecção dos filtros confeccionados por redução química.
Reagente
Preço
Tratamento PVA1
Tratamento PVA2
PVA
R$ 846,00/kg
0,044 g
R$ 0,04
0,044 g
R$ 0,04
AgNO3 (19/8/2011)
R$ 968,00/kg
0,342 g
R$ 0,33
0,685 g
R$ 0,66
Espuma Cerâmica
R$ 200,00/ placa
R$ 0,91
R$ 0,91
(11/4/2011)
220 filtros
TOTAL UNITÁRIO
R$ 1,28
R$ 1,61
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05 CONCLUSÕES
A análise dos resultados obtidos nas condições propostas da presente pesquisa permite
enunciar as seguintes conclusões:


As rotas via redução química de AgNO3, na presença de PVA como fraco agente
redutor, resultaram em deposições com distribuição homogênea de partículas de prata
metálica. Através dessas rotas obteve-se uma grande dispersão nos tamanhos das
partículas;



Nas rotas via redução química de AgNO3 a concentração molar do sal precursor
influenciou o tamanho e a morfologia das partículas. Nas condições experimentais
desta pesquisa, com a concentração de 0,4 mol/L obtiveram-se nanopartículas
esféricas e com concentração molar de 0,8 mol/L, foram obtidas partículas cúbicas
maiores;



O método de impregnação por capilaridade se mostrou eficiente e de baixo custo para
a impregnação de espumas cerâmicas confeccionadas pelo processo da réplica;



A incorporação do filme polimérico fruto do tratamento via dip coating, DC,
influenciou positivamente as propriedades mecânicas da espuma cerâmica e, em
contrapartida, reduziu significativamente a sua permeabilidade;



Os filtros confeccionados pela redução química de AgNO3 mostraram potencial para
serem usados na desinfecção de água contaminada com Escherichia Coli, promovendo
a eliminação total desse microrganismo em 15 minutos de circulação em circuito
fechado;



Os filtros de maior contagem linear de poros, 80 ppi, propiciaram um maior tempo de
contato e, portanto, apresentam maior eficiência na desinfecção de água.
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