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RESUMO 

  

 A progressiva demanda por água tem feito do tratamento e reutilização de efluentes 
um tema de relevância mundial. Considerando tal situação, vêm sendo realizadas 
investigações acerca do uso de materiais nanométricos para obtenção de 
nanocompostos com propriedades antibacterianas. No sentido de aperfeiçoar a 
obtenção de novos materiais, várias metodologias e técnicas de preparação têm sido 
desenvolvidas com o objetivo de controlar a forma e tamanho de partículas, o que, 
consequentemente, irá melhorar e otimizar suas propriedades. Este trabalho consiste 
na obtenção, caracterização e avaliação antibacteriológica de nanocompostos obtidos 

pela impregnação da prata (Ag) na alumina comercial (-Al2O3) e no óxido de zinco 
(ZnO) a partir de diferentes rotas de sínteses: método hidrotermal assistido por micro-
ondas, sonoquímico e associação do sonoquímico e hidrotermal, destinados a 
desinfecção de águas residuárias. Realizou-se um estudo comparativo entre as 

nanopartículas -Al2O3 e ZnO sintetizada via métodos sonoquímico e hidrotermal por 
micro-ondas, averiguando a influência da composição e distribuição do tamanho de 
partículas nas propriedades destas. Foram testadas impregnações de 4%, 8%, 12% e 

16% de Ag na -Al2O3 e no ZnO. Aplicou-se os nanopós em efluente proveniente de 
ETE compacta (Estação de tratamento de esgoto), após a etapa do tratamento 
secundário,  e em seguida, avaliou-se através de análises bacteriológicas, a eficiência 
na remoção dos indicadores patogênicos de contaminação. Os resultados referentes 
ao emprego do nanocompósito ZnO impregnado com 8% de Ag, na proporção de 
0,3g/300mL, por um tempo de contato de 30 minutos, apontaram uma eficiência de 
99,99% na remoção de coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli, 
alcançando padrões iguais ou superiores às técnicas já consagradas de desinfecção. 
Os parâmetros de rede dos nanocompostos obtidos através de DRX, juntamente com 
as técnicas de caracterizações FRX, análise granulométrica e as micrografias 
provenientes do MEV/FEG e EDS confirmaram a adequada impregnação da prata nos 
óxidos. Através da espectrometria de emissão óptica com plasma- ICP-OES foi 
revelado que todas as amostras analisadas apresentaram uma quantidade de prata 

inferior ao limite de detecção LD0,50mg/L, atendendo aos teores máximos 
estabelecidos pelas normas vigentes, quanto a toxidade à saúde e ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: nanotecnologia, materiais, alumina, óxido de zinco, prata, 
impregnação, hidrotermal por micro-ondas, sonoquímica, atividade bactericida. 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

ABSTRACT 
 
 
 
The progressive demand for water has made the treatment and reuse of effluents a 
subject of worldwide relevance. Considering this situation, the use of nanometric 
materials have been investigated in order to obtain nanocomposites with anti-bacterial 
properties. In the search for these new materials, several methodologies and 
preparation techniques have been developed with the purpose of controlling the shapes 
and the sizes of the particles to, consequently, improve and optimize their properties. 
This work consists in the achievement, characterization and antibacterial evaluation of 

nanocomposites obtained by the impregnation of silver (Ag) in commercial alumina (-
Al2O3) and zinc oxide (ZnO) by different synthesis routes: microwave-assisted 
hydrothermal method, sonochemical, and an association of sonochemical and 
hydrothermal methods, intended to the disinfection of wastewater. A comparative study 

was performed between the -Al2O3 and ZnO nanoparticles, synthesized by 
sonochemical and microwave-assisted hydrothermal methods, investigating the 
influence of the composition and the distribution of the particle size on the properties of 

these. Impregnations of 4%, 8%, 12% and 16% of Ag in -Al2O3 and in ZnO were 
tested. The nanoparticles were applied in an effluent coming from a compact WTP 
(Wastewater Treatment Plant), after the secundary treatment stage, through 
bacteriological analyzes, and then the efficiency in the removal of pathogenic indicators 
of contamination was evaluated. The results concerning the use of the ZnO 
nanocomposite impregnated with 8% Ag, in the ratio of 0,3g/300mL, for a calculated 
time of 30 minutes, showed an eficiency of 99,99% in the removal of total coliforms, 
thermotolerant coliforms and Escherichia coli, reaching standards equal or superior to 
the already established techniques of disinfection. The network parameters of the 
nanocomposites obtained through XRD, together with the FRX characterization 
techniques, particle size analysis and the micrographs from the SEM/FEG and EDS 
confirmed the adequate impregnation of silver in the oxides. The ICP-OES plasma 
optical emission spectrometry revealed that all the analyzed samples showed a silver 
quantity below the detection limit LD<0.50 mg/L, complying the maximum levels 
established by the current standards, regarding the toxicity to health and the 
environment. 
 

Keywords: nanotechnology, alumina, zinc oxide, silver, impregnation, microwave-
assisted hydrothermal, sonochemistry, bactericidal activity. 
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Na3C6H5O7 - Citrato de Sódio 

NPs - Nanopartículas 

pH  - Potencial Hidrogeniônico 

ppb – Partes por milhão 

S – Síntese Sonoquímica 

ST - Sólidos Totais (ST) 

SS- Sólidos em suspensão 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desordenamento na gestão e utilização dos recursos hídricos, sejam eles 

superficiais ou subterrâneos, tornaram-se, nos dias atuais, um dos mais preocupantes 

temas de discussões sociais, requerendo, da comunidade científica e dos órgãos 

gestores e fiscalizadores, além de soluções, direcionamento técnico e científico para a 

amenização da escassez e de todo o desequilíbrio que ele acarreta. 

Conforme Zhao et al. (2010), “o modelo atual de urbanização tem resultado na 

geração de grandes quantidades de esgotos sanitários. Por essa razão, a 

inadequação dos sistemas de esgotamento sanitário é a principal causa de doenças e 

de poluição ambiental”. 

Atualmente, existem inúmeros processos para o tratamento de esgotos, 

individuais ou combinados. A decisão pelo processo a ser empregado deve levar em 

consideração, principalmente, as condições do curso de água receptor (estudo de 

autodepuração e dos limites definidos pela legislação ambiental) e as características 

do esgoto bruto a ser lançado (MACHADO, 2012). 

A contaminação das águas naturais pode ser física – quando a contaminação 

não reage com a água, mas afeta o ecossistema; química – quando ocorre a alteração 

da composição da água, já que as substâncias reagem com a mesma; ou, ainda, 

biológica – quando microrganismos patogênicos podem afetar o ecossistema (NOVA, 

2016).  

A necessidade de identificar agentes inibidores de crescimento adequados para 

a incapacitação ou morte dos microrganismos patogênicos tem atraído interesse de 

pesquisadores na tentativa de desenvolver nanomateriais que apresentem melhor 

ação antimicrobiana para atuar no tratamento de efluentes (PANDEY et al., 2013).  

Desta forma, a busca por alternativas que promovam o tratamento de águas 

residuárias tem um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos 

recursos hídricos, funcionando como um substituto para o uso de águas destinadas a 

fins agrícolas, florestais, industriais, urbanos e ambientais. 
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Ao liberar as fontes de água de boa qualidade para abastecimento público e 

outros usos prioritários, o emprego de esgotos contribui para a conservação dos 

recursos e acrescenta uma dimensão econômica ao planejamento dos recursos 

hídricos. O reuso reduz a demanda sobre os mananciais de água devido à substituição 

da água potável por uma água de qualidade inferior. Essa prática, atualmente muito 

discutida, posta em evidência e já utilizada em alguns países, é baseada no conceito 

de substituição de mananciais. Tal substituição é possível em função da qualidade 

requerida para um uso específico (CETESB, 2010). 

Pode-se poupar grandes volumes de água potável através do reuso, com a 

utilização de água de qualidade inferior (geralmente efluentes pós-tratados) para o 

atendimento das finalidades que podem prescindir desse recurso dentro dos padrões 

de potabilidade (CUNHA, 2011). 

Métodos de tratamento de água de consumo e efluentes com base em 

processos catalíticos potencializados, como o uso da nanotecnologia, podem ser 

alternativas de baixo custo e de alta eficiência em relação aos métodos tradicionais, 

em particular, nas regiões carentes e de acesso limitado a outras técnicas. 

Sob o ponto de vista tecnológico, são muitas as possíveis aplicações de 

compostos da ordem de grandeza nanométrica. Entre elas, destaca-se a utilização de 

nanopartículas como agentes antimicrobianos e antibacteriológicos. O uso de 

nanopartículas de prata, alumina e de óxido de zinco tem sido visto como uma solução 

viável para combater microorganismos patogênicos devido a suas propriedades 

bactericidas. 

As diversas propriedades que muitos materiais apresentam quando em escala 

nanométrica, comparadas aos de dimensões micrométricas, têm como um dos 

motivos principais a alta relação entre superfície e volume, fazendo com que ocorra 

um aumento do número de átomos que estão localizados na superfície do material ao 

se comparar ao número de átomos que estão na região interna das partículas. 

De acordo com Qu et al. (2013), “as propriedades dos materiais dependem dos 

métodos de processamento, pois a estrutura cristalina, morfologia e composição do 

material podem variar dependendo do método de preparação”. Desta forma, na busca 

desses novos materiais, várias metodologias e técnicas de preparação têm sido 
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desenvolvidas, com o objetivo de controlar as formas e tamanhos das partículas e, 

consequentemente, melhorar e otimizar suas propriedades.  

O método hidrotermal, assistido por micro-ondas, tem, como vantagens, o 

aquecimento rápido, uniforme e volumétrico. Esse método tem sido utilizado de forma 

eficiente para materiais inorgânicos, pois promove a rápida cristalização no processo 

de preparação de nanopartículas (PEREIRA, 2014). 

O método sonoquímico consiste na associação entre a química e o ultrassom, 

permitindo preparar uma grande variedade de materias nanoestruturados a partir da 

irradiação de ondas ultrassônicas em um meio líquido, onde os efeitos químicos 

surgem a partir da cavitação acústica (ZENS, 2015). 

Neste trabalho, foi investigada a impregnação da prata (Ag) na alumina (-

Al2O3) e óxido de zinco (ZnO) por intermédio de diferentes rotas de sínteses: métodos 

hidrotermal assistido por micro-ondas, sonoquímico e associação do sonoquímico e 

hidrotermal para obtenção de nanocompósitos com propriedades antibacteriológicas, 

destinados a desinfecção de águas residuárias. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Estudar as diferentes rotas de sínteses químicas para a obtenção de 

nanopartículas de Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO com propriedades bactericidas, via processos 

hidrotermal por micro-ondas e sonoquímico, objetivando prover a base científica e 

tecnológica necessária para a sua aplicação no polimento de águas residuárias. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar um estudo comparativo entre as nanopartículas -Al2O3 e ZnO, sintetizadas 

via métodos hidrotermal por micro-ondas e sonoquímico, averiguando a influência da 

composição e distribuição do tamanho de partículas nas propriedades destas; 
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- Sintetizar nanopartículas de alumina comercial (-Al2O3) e óxido de zinco (ZnO) com 

prata (Ag), pelo método de impregnação nas proporções de 4%, 8%, 12% e 16%, 

através dos processos hidrotermal assistido por micro-ondas, sonoquímico e 

sonoquímico associado ao hidrotermal – e posterior caracterização do material obtido; 

- Estudar as reações de síntese das nanopartículas com propriedades bactericidas 

pelos métodos hidrotermal por micro-ondas e sonoquímico, e caracterizar o referido 

material; 

- Investigar os mecanismos de interação dos efluentes sob a ação dos compósitos 

sintetizados gerados; 

- Avaliar a atividade antibacteriana do material produzido através das análises 

bacteriológicas das águas residuárias em 02 situações: na saída das ETE`s (antes de 

passar pelo processo de desinfecção) e após polimento com as nanopartículas de 

Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO; 

- Refinar os parâmetros de processamento em escala laboratorial. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Déficit hídrico 

 

Dentre os diversos recursos naturais que atualmente sofrem degradações, a 

água merece uma atenção especial, sobretudo no que diz respeito a sua importância 

vital e a sua qualidade. Cada vez mais as reservas de água doce estão sendo 

reduzidas ou tornando-se impróprias ao consumo. Como fruto da atuação do homem 

sobre o meio ambiente, surgem problemas, como a poluição dos rios, do ar e dos 

solos.  

Segundo Dalla Nora e Netto (2016), “as fontes de poluição das águas dos rios 

resultam, entre outros fatores, dos esgotos domésticos, despejos industriais, 

escoamento da chuva das áreas urbanas e das águas do retorno de irrigação. Os 

processos de industrialização e de urbanização intensificados nos últimos anos 

aumentaram a produção de esgotos domiciliares, de lixo e de diversos tipos de 

resíduos – que são, em geral, lançados em rios. Isso afeta tanto as águas superficiais 

quanto as dos depósitos subterrâneos”. Desse modo, o grande crescimento 

populacional e o desenvolvimento industrial, além do uso, cada vez maior, de 

fertilizantes químicos e inseticidas nas lavouras, têm causado sérios danos aos rios e 

à vida do planeta. 

O Fundo de População das Nações Unidas alerta que a diminuição dos 

recursos hídricos é a questão ambiental mais frequentemente levantada nos países 

em desenvolvimento (ONU, 2011). Neste contexto, mudanças na nossa abordagem 

atual para a gestão dos recursos hídricos são urgentemente necessárias ao 

desenvolvimento e à implementação de medidas para garantir o abastecimento de 

água limpa e segura para as populações em todo o mundo (CERQUEIRA, 2016). 

 É notório que a escassez dos recursos hídricos, seja por problemas climáticos, 

seja pelo crescente consumo de água ou pela crescente deterioração de sua 
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qualidade, tem se tornado cada dia mais agravante, tanto na quantidade, quanto na 

qualidade do recurso. 

Para Hespanhol (2003), “a substituição de fontes de água é a alternativa 

plausível para satisfazer às demandas menos restritivas e liberar águas de melhor 

qualidade para o abastecimento populacional”. Esta realidade requer uma busca 

incessante por soluções eficientes de tratamento dos esgotos. A reutilização é uma 

das opções apontadas para o enfrentamento desse problema, consagrando-se 

importante instrumento de gestão ambiental (MANCUSO; SANTOS, 2003). 

Com os avanços das tecnologias de tratamento de despejos líquidos, industriais 

e domiciliares, é possível a obtenção de efluentes tratados com níveis de qualidade 

que se enquadram nos padrões de exigência mais restritivos (SILVA, 2014). 

Nesse contexto, novas abordagens estão sendo estudadas para enfrentar os 

problemas associados à qualidade das águas. A aplicação de nanopartículas no 

tratamento de água é uma área emergente, e nanocatalisadores provaram ter um 

potencial para a remoção de contaminantes orgânicos, desempenhando um papel 

importante na resolução de diversos problemas ambientais e de poluição graves 

(XIAOBO E MAO, 2007; ZARPELON, 2014).  

Desta forma, partiu-se para o desenvolvimento das nanotecnologias para 

tratamento de água e esgoto, com os propósitos de potabilizar, dessalinizar e/ou 

despoluir os cursos de água. Segundo Silveira e Foladori (2016), desde o começo 

deste século, as nanotecnologias têm sido consideradas uma alternativa importante 

para solucionar problemas chave dos países em vias de desenvolvimento – problemas 

como os de energia, água potável, saúde etc. 

Aliado às soluções de tratamento existentes, levando-se em conta a 

problemática abordada no que diz respeito ao déficit hídrico, é necessário criar 

possibilidades viáveis, que contribuam, satisfatoriamente, para o tratamento das águas 

residuárias. O desenvolvimento de novas tecnologias e produtos que promovam a 

desinfecção dos efluentes domésticos provenientes do tratamento secundário das 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE´s) reduzirá, significativamente, os riscos à 

saúde dos usuários do efluente tratado. O uso de nanomateriais para formar 



28 

 

  

 

compostos funcionais que promovam o melhoramento do polimento desses efluentes 

é o foco da presente pesquisa. 

Conforme Qu, Alvarez e Li (2013), existem diferentes métodos de tratamento da 

água a partir da utilização de nanomateriais. Os principais são, por adsorção, 

membranas de filtração, fotocatálise e desinfecção. 

Vários desses materiais estão sendo utilizados em processos de remediação e 

purificação de água. A diminuta escala e a ampla superfície externa em relação a sua 

massa favorecem a diluição, a reatividade e a adsorção, o que indica que a vantagem 

do tamanho nano também pode estar no supermagnestismo, na ressonância de 

plasma ou nos efeitos quânticos (QU, ALVAREZ, LI, 2013). 

Diante do exposto, ficou nítido que o investimento em pesquisas por inovações 

tecnológicas que visem o desenvolvimento de novos materiais e técnicas para o 

aprimoramento do tratamento das águas residuárias é indispensável para a garantia 

do futuro das próximas gerações. 

 

2.2 Nanomateriais 

 

Segundo Alencar (2015), “a nanotecnologia é um conjunto de técnicas, 

conhecimentos e processos para a preparação, caracterização e manipulação de 

átomos ou moléculas, visando o desenvolvimento de novos materiais em escala 

nanométrica, com propriedades físicas, químicas e biológicas relacionadas ao 

tamanho das partículas”. Ela vem despertando crescente interesse em todo o mundo, 

sendo caracterizada como uma convergência de diferentes disciplinas científicas e 

tecnológicas.  

As partículas exógenas de dimensões da ordem dos nanômetros são 

designadas como nanomateriais. O prefixo “nano-”, com origem na palavra grega 

νάνος (anão), indica uma medida de 10-9 unidades, sendo um nanômetro 

correspondente a 10-9 metros (LOURO, 2014). 

As áreas das nanotecnologias e nanociências têm atraído considerável atenção 

nos últimos anos, em função da expectativa do impacto que os materiais 
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nanoestruturados podem causar na melhoria da qualidade de vida e na preservação 

do meio ambiente. Atualmente, trata-se de um dos domínios tecnológicos mais 

atrativos e de maior crescimento. Espera-se que o avanço nesta área estimule não 

apenas a exploração de novos fenômenos e novas teorias, mas também conduza a 

uma revolução industrial, tornando-se a nova força motora do crescimento econômico 

neste século – já que envolve processos, materiais e produtos na escala que varia de 

1 a 100 nanômetros e permite o beneficiamento de vários segmentos (MARTINS; 

TRINDADE, 2012). 

A pesquisa e o desenvolvimento em nanotecnologia pretendem manipular 

estruturas em nanoescala e integrá-las para formar componentes e sistemas maiores. 

São inúmeras as possibilidades, e se prevê que a nanotecnologia exerça um efeito 

mais profundo na sociedade do futuro do que o causado pelos automóveis, aviões, 

televisões e computadores no século XXI. Acredita-se que muitos dos importantes 

impactos devam vir do aumento das velocidades das reações, através do uso de 

nanocatalisadores. 

A essência da nanotecnologia consiste na habilidade de se trabalhar em nível 

atômico, molecular e macromolecular, a fim de criar materiais, dispositivos e sistemas 

com propriedades e aplicações fundamentalmente novas. Assim, nanopartículas têm 

sido amplamente estudadas ao longo dos últimos anos, devido às suas propriedades, 

que permitem aplicações nas áreas da eletrônica ((ZHAO et al., 2012) e (KIM et al., 

2014)), medicina ((GILLES et al., 2014) e (KWAN et al., 2014)), ambiental ((ALVARO 

et al., 2010) e (WU et al., 2015)), materiais ((LU et al., 2013) e (MAJOUGA et al., 

2015)) e, principalmente, na catálise ((HAMASAKI et al., 2014); (HOSSEINI-SARVARI 

et al., 2014); (ZHONG et al., 2015) e (WEI et al., 2015)). 

Os principais aspectos científicos se referem à descoberta de: novos 

fenômenos em nanoescala; novos métodos de medidas e modelagem de um grande 

número de nano-objetos; entendimento da relação entre a nanoestrutura e a aplicação 

do material; manipulação com precisão atômica e molecular; agregação e conexão em 

nanoescala; entendimento da moderna biologia e do sinergismo com a informação 

tecnológica. Além disso, foi demonstrado o comportamento quântico à temperatura 

ambiente e o confinamento quântico dos nanomateriais (MAJOUGA et al., 2015). 
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Segundo Zanetti-Ramos e Creczynski-Pasa (2008), “a nanotecnologia é um dos 

principais focos das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em todos os 

países industrializados do mundo. Os investimentos superam dois bilhões de dólares 

por ano e o seu desenvolvimento tem sido apontado como uma nova revolução 

tecnológica, que, em ritmo acelerado de crescimento, simboliza uma área estratégica 

para economias consolidadas e emergentes – promovendo uma competição 

tecnológica mundial dentro de um mercado de um trilhão de dólares para o período 

entre 2010 e 2015. Os Estados Unido da América, o Japão, a China e a Coréia do Sul 

são os países que mais investem em programas e patentes em nanotecnologia”. 

Nesse sentido, o Brasil, através dos recursos do plano plurianual (PPA 2004-2007), 

investiu cerca de R$ 140 milhões (PASCHOALINO; MARCONE; JARDIM, 2010). 

O termo nanotecnologia foi introduzido pelo engenheiro japonês Norio Taniguchi 

para designar uma nova tecnologia que ia além do controle de materiais e da 

engenharia em microescala. Entretanto, o significado do termo atualmente se 

aproxima mais da formulação de Eric Drexler, que corresponde à metodologia de 

processamento envolvendo a manipulação átomo a átomo (MARTINS; TRINDADE, 

2012). 

Como consequência da diminuição do tamanho médio de partícula dos 

materiais a serem trabalhados, verifica-se um aumento da área superficial por volume, 

conforme Figura 1. Um exemplo, destacado por Martins e Trindade (2012), refere-se à 

área superficial de um cubo de 1 cm de lado e de 6cm2
 para um volume de 1cm3. Ao 

reduzir a aresta do cubo para 1 mm, e para um volume total de 1cm3, existem 1000 

cubos cuja área superficial totaliza 60 cm2. Se as dimensões forem expressas a uma 

escala nanométrica, isto é, admitindo que cada cubo tem 1nm de lado, existem 1021 

cubos por 1cm3 de volume total, e a área superficial daí resultante é agora de 

60.000.000cm2. Ou seja, a percentagem de átomos à superfície, relativamente ao 

número total de átomos na partícula, aumenta, quando o tamanho diminui.  
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Figura 1. Evolução da área superficial com a diminuição das dimensões de um cubo. Reproduzida da 
ref. 4, com permissão de National Nanotechnology Initiative (MARTINS; TRINDADE, 2012). 

 

Desta forma, devido ao aumento da razão entre a área e o volume do nanoma-

terial, os efeitos de superfície se tornam mais importantes, conferindo a esses 

materiais características especificas para determinadas aplicações. Por exemplo, um 

material magnético, tal como o ferro, pode não se comportar como um ímã ao ser 

preparado sob a forma de nanopartículas com tamanho da ordem de 10 nm. Por outro 

lado, as nanopartículas esféricas de sílica, presentes em um material, apesar de 

incolores, ao assumirem arranjos cristalinos bem empacotados, podem difratar a luz 

visível, tornando-se um material colorido. A atividade catalítica sobejamente conhecida 

dos químicos é um outro destaque (MARTINS; TRINDADE, 2012). 

Ferreira e Varela (2009) afirmam que, “do ponto de vista catalítico, a síntese de 

nanomateriais visa ao desenvolvimento de nanopartículas em um estado altamente 

disperso, com diâmetro de partículas menores que 10 nm. Os processos de 

preparação envolvem geralmente o uso de agentes redutores, tais como citrato de 

sódio, boridreto de sódio, hidrazinas, formaldeídos, hidroxilaminas, álcoois saturados e 

insaturados e açúcares. Dentre os açúcares, o ácido ascórbico produz as 

nanopartículas mais estáveis e mais dispersas no suporte, devido a sua forte ação 

redutora. O controle rigoroso de variáveis, tais como pH do meio reacional, 

temperatura de calcinação e dispersão das espécies químicas de interesse, é 

considerado crítico, especialmente quando se considera o controle do tamanho de 



32 

 

  

 

partícula”. Nesse contexto, tem-se investigado como os diferentes métodos de 

preparação dos catalisadores, a natureza do suporte e a interação metal-suporte 

afetam o tamanho e a forma das nanopartículas, visando a aumentar e estabilizar a 

atividade catalítica. 

Existem diferentes métodos para sintetizar nanopartículas, incluindo a 

impregnação ((DEL RÍO et al., 2014); (STAKHEEV et al., 2013)), a deposição 

precipitação ((KITTISAKMONTREE et al., 2013); (KOO et al., 2014)), a co-precipitação 

(SUBHAN et al., 2015), a redução sonoquímica ((CUBILLANA-AGUILERA et al., 

2011); (LIU et al., 2013)), a deposição química em fase vapor (GUO et al., 2015), sol-

gel ((EL DOUKKALI et al., 2013); (VOLOVYCH et al., 2014)),  as microemulsões 

((TAVASOLI et al., 2013); (CYBULA et al., 2014)) e os métodos hidrotermais e 

solvotermais (MOURÃO, 2009). 

 

 

2.3 Catalisadores 

 

Temas como meio ambiente e energia são grandes desafios do século XXI. 

Durante a última década, os avanços na ciência dos materiais levaram a grandes 

progressos em tecnologias de remediação ambiental e de energias renováveis, tais 

como oxidação fotocatalítica, processos de adsorção/separação de poluentes, 

biocombustíveis, células solares e a combustível etc. O desenvolvimento de materiais 

com propriedades químicas e físicas específicas pode tornar essas tecnologias 

economicamente mais viáveis. A aplicação de técnicas de preparação de materiais 

que permitem o controle de parâmetros, como tamanho e forma de partículas, 

composição química, interações entre os constituintes dos materiais, pode levar a um 

avanço no entendimento da relação estrutura/eficiência dos materiais. 

O aumento das velocidades das reações químicas, muitas vezes pode ser 

obtido pela presença de substâncias que não são consumidas no decorrer da reação, 

e, na maioria das vezes, nem aparecem na expressão da constante de equilíbrio. Tais 

substâncias, designadas por catalisadores, têm grande importância industrial, não 
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somente pelo aumento que causam nas velocidades de reação, mas também pelas 

baixas concentrações em que podem ser utilizados (MARTINS, 2016). 

Assim, o catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação, 

diminuindo a energia de ativação indispensável para os reagentes atingirem o 

complexo ativado – sendo essa energia a mínima necessária para que a colisão entre 

as partículas dos reagentes resulte em reação (SANCHEZ, 2009).  

Segundo Lamas (2012), “catalisadores metálicos são distribuídos nas 

superfícies de óxidos para aumentar a fração de átomos expostos na superfície do 

metal, particularmente de metais nobres, devido ao seu alto preço de mercado. Assim, 

quanto menor for o tamanho das partículas metálicas, maior será a área metálica 

exposta e, portanto, maior o número de átomos metálicos que participam da reação 

catalítica”.   

Um catalisador tem como característica não sofrer alteração permanente na sua 

massa ou na sua composição. Mesmo participando do complexo ativado, é 

integralmente recuperado no final da reação. A ação catalítica só é possível quando 

existe afinidade química entre os reagentes. Isso significa que não há catalisador que 

faça, por exemplo, a água reagir com o monóxido de carbono. O catalisador atua da 

mesma maneira na reação direta e inversa, ou seja, o catalisador não altera o 

equilíbrio da reação. A ação dos catalisadores pode ser classificada em homogênea e 

heterogênea. Catalisadores homogêneos são aqueles que estão na mesma fase das 

substâncias reagentes, enquanto os heterogêneos estão em uma fase diferente das 

espécies reagentes. Os mesmos podem ser metais (Ag, Cu, Ni, Cr, etc.) e óxidos 

(ZnO, Al2O3, TiO2, SiO2, MgO, etc.) (FAKEEHA et al., 2015). 

 Os catalisadores utilizados neste trabalho foram: o óxido de alumínio (Al2O3), 

óxido de zinco (ZnO) e a prata (Ag). 

 

2.4 Nanopartículas de alumina (Al2O3) 

 

Segundo Silva et al. (2014), o interesse constante na produção de nanopós é 

algo que cresce por parte de pesquisadores e cientistas, uma vez que essa é a chave 

do sucesso no que se refere às propriedades e, consequentemente, no 
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desenvolvimento da aplicação do material produzido. Esforços têm sido desprendidos 

no intuito de se desenvolver métodos de síntese que possibilitem a obtenção de 

nanopartículas em uma determinada fase cristalina, com tamanho e morfologia 

controlada – fatores esses que são determinantes para que um material possua 

eficiência em uma determinada aplicação. 

Atualmente, novas aplicações despertam o interesse na utilização da alumina e 

de seus derivados, sendo comum o uso desses como catalisadores e suportes, posto 

que apresentem boa resistência mecânica, elevada área superficial e química, além de 

proporcionarem uma boa dispersão de metais (IRIONDO et al., 2012). Diferentes fases 

cristalinas da alumina estão relacionadas com as diversas propriedades e aplicações. 

Apesar da aparente simplicidade da fórmula Al2O3, a alumina tem sua natureza 

consideravelmente dependente de uma série de fatores, tais como: sua forma 

cristalina, impurezas na estrutura e microestrutura (SANTOS, 2016). 

Existe uma grande variedade de óxidos de alumínio, que se encontram bem 

caracterizados, com uma ampla faixa de áreas superficiais específicas (0,5 – 600 m2. 

g- 1), tamanho e distribuição de poros e acidez. O tipo de alumina obtida depende da 

natureza do hidratado de partida. A fórmula geral do hidrato de alumina é: Al2O3.H2Ox, 

na qual x é o grau de hidratação.  

A alumina empregada como portador de catalisadores pode modificar 

notavelmente a função do catalisador, embora por si mesma tenha pouca atividade a 

respeito da reação catalisada. É necessário escolher o tipo adequado de alumina para 

determinada aplicação. Ademais, é preciso determinar a quantidade de agente ativo 

que tem de sustentar a alumina, considerando devidamente a atividade, a estabilidade 

e o custo da composição (SILVA et al., 2014). 

Estudos revelam ainda a existência de pelo menos vinte e quatro fases 

cristalográficas para aluminas calcinadas, entre elas: fases alfa, gamma, delta, eta, 

tetha, kappa e chi (MONTEIRO, 2005). A Figura 2, mostra os difratogramas de raios X 

de algumas das estruturas cristalinas da alumina. 
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Figura 2. Difratogramas de raios X de algumas das estruturas cristalinas da alumina. Fonte: 

(MONTEIRO, 2005).  

 

A alumina alfa é a mais comum e termodinamicamente estável. Esta se destaca 

pela elevada resistência ao calor, à corrosão e à mecânica. Apesar da estabilidade, 

outras fases metaestáveis são comumente presentes à temperatura ambiente. Estas 

são chamadas de alumina de transição (Figura 3) e são estabilizadas pelas suas 

baixas energias de superfície (SANTOS, 2016). 

 

Figura 3. Sequência de formação das aluminas de transição via tratamento térmico. Fonte: Adaptado de 

SANTOS (2016). 
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 As faixas de temperatura de estabilidade das aluminas de transição são 

aproximadas. No diagrama de transformações (Figura 4) são apresentadas as fases 

formadas de acordo com a temperatura de calcinação. Elas dependem da pureza dos 

materiais de partida e do tratamento térmico. Todas as aluminas de transição são 

reproduzíveis e estáveis à temperatura ambiente, mas a sequência de transformação 

não é reversível com a diminuição da temperatura (AL´MYASHEVA et al., 2005). 

 

Figura 4. Diagrama de transformações resultando em várias fases cristalinas da alumina. Fonte: 
(AL`MYASHEVA et al., 2005). 

 

A maior parte dos usos práticos da -Al2O3 depende do fato de que o material é 

invariavelmente microcristalino. A -Al2O3 apresenta uma estrutura tipo espinélio (óxido 

de magnésio e alumínio cúbico, cristalizado em octaedros), na qual os íons O2- 

formam uma estrutura cúbica de face centrada (CFC), bem definida no sítio 32(e), 

enquanto os íons Al3+ estão em um grau de desordem, ocupando ambos os 

interstícios octaédricos(16(d)) e tetraédricos (8(a)), como apresentado na Figura 5. 

Essa natureza desordenada da -Al2O3 é a base de suas várias propriedades (ZHOU; 

SNYDER,1991; BRAGA,  2015). 
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Figura 5. Estrutura cúbica de face centrada (CFC) da -Al2O3 - definida no sítio 32(e), íons Al3+, 
ocupando os interstícios octaédricos (16(d)) e tetraédricos (8(a)). Fonte: (ZHOU; SNYDER, 1991;  
BRAGA, 2015). 

 

2.5 Nanopartículas de ZnO 

 

De acordo com Li et al. (2008), o óxido de zinco (ZnO), apresenta-se sob a 

forma de pó branco insolúvel em água, e é frequentemente usado como aditivo em 

diversos materiais e produtos – nomeadamente: plástico, cerâmica, vidro, tintas, bem 

como em pomadas, creme e protetores solares. A sua elevada eficiência na absorção 

de luz ultravioleta e transparência à luz visível são duas das caraterísticas que o 

tornam particularmente interessante nessas aplicações.  

Mayrinck (2014) relata que “pesquisas sobre ZnO se intensificaram no final da 

década de 70 e vêm crescendo desde então. A Figura 6 mostra a evolução do número 

de publicações indexadas na base de dados web of Science, no período de 2004 a 

2013, relacionadas às nanoestruturas de ZnO”. 
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Figura 6. Gráfico estatístico de publicações indexadas relacionadas a nanoestruturas de ZnO, 
referentes ao período de 2004 a 2013. Fonte: (MAYRINCK, 2014). 

 
As estruturas cristalinas compartilhadas pelo ZnO são: a wurtzita, a blenda de 

zinco e a sal-gema, ilustradas na Figura 7. Em condições ambiente a fase mais 

termodinamicamente estável de cristalização para este óxido é a wurtzita; enquanto 

que a cristalização da estrutura blenda de zinco só pode ser obtida a partir do 

crescimento em substratos cúbicos; e a estrutura do tipo sal-gema só pode ser obtida 

em pressões relativamente altas (ÖZGÜR et al., 2005; SANTANA et al., 2012). 

 
Figura 7. Estruturas cristalina compartilhadas pelo ZnO: (a) wurtzita; (b) blenda de zinco; (c) sal-gema. 
Em todas as figuras os átomos de oxigênio são representados pelas esferas maiores e mais claras e os 
átomos de zinco são representados pelas esferas menores e mais escuras. Fonte: (JAGADISH; 
PEARTON (2006); COSTA, 2014). 
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A estrutura tipo wurtzita apresenta uma célula unitária hexagonal com dois 

parâmetros de rede: a=b≠c e =β=90° e  = 120° – sendo a=3,25 Å e C=5,12 Å, onde 

a razão de c/a=(8/3)1/2 = 1,633 pertencendo ao grupo espacial P63mc e fazendo parte 

da classe cristalográfica 6mm. Essa estrutura é formada por duas sub-redes 

hexagonais compactas, tendo camadas ocupadas por átomos de zinco alterados com 

camadas ocupadas por átomos de oxigênio e vice-versa. Logo, 50% dos sítios 

tetraédricos são ocupados por átomos de zinco. Sendo assim, pode-se afirmar que a 

estrutura hexagonal do tipo wurtzita é relativamente aberta, sendo, portanto, facilitada 

a incorporação de externos na célula do ZnO. Outra característica importante do óxido 

de zinco, em função da sua estrutura, é a sua superfície polar. As cargas positivas de 

zinco e as negativas do oxigênio resultam em um momento dipolar normal e uma 

polarização espontânea ao longo do eixo c. (ÖZGÜR et al., 2005; SANTANA et al., 

2012).  

O ZnO (Figura 8 (a) e (b)), trata-se de material cristalino, que se apresenta 

essencialmente sob a forma de wurtzita (JANOTTI, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 8. (a) Estrutura cristalina da forma wurtzita do ZnO (JANOTTI, 2009); e (b) Estrutura cristalina da 
forma wurtzita do ZnO. Fonte: (MAYRINCK, 2014). 

 
Conforme informa Balta (2012), “o óxido de zinco é um dos materiais usados 

enquanto antimicrobianos. O seu baixo custo, bem como a relação superfície/volume 

obtida quando ele é usado como partículas à nanoescala, fazem com que seja uma 

alternativa viável e de baixo custo”. 

Os mecanismos antibacterianos das nanopartículas de metais ou de óxidos de 

metais estão associados à alteração das propriedades da membrana celular e da 

respectiva permeabilidade, levando à penetração de partículas na célula bacteriana 
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com libertação de íons metálicos, danificando o ácido desoxirribonucleico (DNA). Por 

outro lado, no caso das nanopartículas de óxidos de metais, como o óxido de zinco, a 

produção de espécies reativas de oxigênio por fotocatálise poderá estar na origem da 

atividade antimicrobiana (RANA, 2011; VICENTE, 2016). 

Segundo Amornpitoksuk et al. (2011), “o óxido de zinco faz parte do grupo dos 

agentes inorgânicos antimicrobianos mais seguros e extremamente estáveis em 

relação aos agentes antimicrobianos orgânicos. No entanto, o verdadeiro mecanismo 

para a inibição de micróbios ainda não é claramente compreendido”. 

 

2.6 Nanopartículas de Ag 

 

Como já foi visto, o interesse acerca de materiais em forma de nanopartículas 

metálicas vem recebendo um impressionante grau de atenção (Figura 9), e a 

tendência é que ele continue aumentando nos próximos anos. Estas nanopartículas se 

destacam devido a sua atividade química relativamente mais elevada e seletividade, 

além de uma grande relação entre superfície e volume (WHITE et al., 2009). 

 
 
Figura 9. O aumento de interesse em nanopartículas metálicas. Dados coletados até abril de 2016. 
Fonte: (JUNGER, 2016). 
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Segundo Junger (2016), “a montagem das Figuras 9 e 10 foi feita a partir de 

publicações pesquisadas em bases de dados: Science Direct 

(http://www.sciencedirect.com), Royal Society of Chemistry (http://www.rsc.org), Wiley 

Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com), Springer Link (http://link.springer.com) e 

ACS Publications (http://pubs.acs.org)”.  

Apesar do grande volume de trabalhos sobre nanopartículas metálicas, ainda 

subsiste carência de conhecimento da atuação desses materiais e de técnicas 

experimentais que possam produzir materiais em larga escala, com características 

reprodutíveis. Como se observa na Figura 10, a prata (Ag) é um dos metais nobres 

com maiores percentagens de artigos publicados em jornais científicos.    

 
Figura 10. Interesse em metais nobres na preparação de nanopartículas nos anos de 2010 até 2016. 

Fonte: (JUNGER, 2016). 

 

 As nanopartículas de Ag apresentam, como principais propriedades, elevada 

condutividade, estabilidade química e atividade antibacteriana. Com essas 

propriedades, esse tipo de nanopartícula se apresenta como um interessante 

candidato na investigação de materiais em sensores colorimétricos, catalisadores, 

produtos anti-falsificações e produtos antibacterianos. Contribuem, significativamente, 

para o reforço da atual prevenção de infecções e terapias anti-virais devido a sua 

http://pubs.acs.org/
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eficácia em pequenas quantidades, mínima toxicidade e efeitos secundários 

(VICENTE, 2016). 

 Nanopartículas de Ag também vêm sendo estudadas para desinfecção de água 

potável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo menos um 

bilhão de pessoas não têm acesso seguro à água (PRADEEP, 2009). A contaminação 

da água e o surto crescente de doenças transmitidas pela água são a principal causa 

de morte em muitos países em desenvolvimento. Portanto, há uma enorme 

necessidade de tratamentos eficientes para controlar a contaminação microbiana da 

água e diminuir o número de doenças transmitidas pela mesma. 

A elevada eficiência das nanoparticulas de Ag, enquanto agentes 

antimicrobianos, se deve a sua elevada área superficial, permitindo maior contato com 

os microrganismos. Portanto, nanopartíulas de menores dimensões são mais 

desejáveis, por possuirem maior área superficial, isto é, maior área disponível para 

interação. Conforme Mecha (2014), “estudos demonstraram que partículas com 

dimensões iguais ou inferiores a 10 nm são mais tóxicas para bactérias como 

Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Por este motivo, a agregação deve ser 

prevenida”. Por outro lado, a sua distribuição no substrato deve ser homogênea, 

favorecendo o contato e a reação com os microrganismos. As propriedades 

antimicrobianas das nanopartículas de prata dependem também da sua concentração 

e da taxa de libertação dos íons (FERNÁNDEZ  et al., 2009). 

Segundo Nova (2016), “a aplicação de nanopartículas de Ag está diretamente 

ligada à morfologia e ao tamanho das partículas. A Figura 11 ilustra uma imagem de 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) de nanopartículas de Ag com diferentes 

formas e com tamanho de 10 nm”. 
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Figura 11. MET de nanopartículas de Ag: (a) cubos, (b) triângulos, (c) nanofios, (d) nanofios alinhados. 

Fonte: (BEHRA et al., 2013, apud  NOVA, 2016). 

 

As nanopartículas de Ag, com morfologias de cubos, triângulos, nanofios e 

nanofios alinhados, apresentam ação biocida. A eficiência das partículas está 

diretamente ligada ao método de aplicação escolhido e à concentração utilizada.  

As mesmas propriedades e características que tornam as nanopartículas de Ag 

tão atrativas, como pequeno tamanho, morfologia e alta área superficial, podem 

também ser responsáveis por desequilíbrios ambientais e efeitos nocivos aos 

organismos vivos, resultando em impacto negativo, tanto para o ambiente quanto à 

saúde pública. Apesar da toxicidade do metal Ag ser conhecida, bem como de outros 

metais pesados, não existe evidência de que o homem é afetado pelas nanopartículas 

contidas em produtos comercializáveis (NOGUEIRA; PAINO; ZUCOLOTTO, 2013). 

 Apesar das excelentes propriedades das nanopartículas de prata como possível 

agente antibacteriano, as nanopartículas apresentam algumas limitações. Por 

exemplo, o seu pequeno tamanho e a sua elevada área superficial podem levar à 

agregação das partículas, tornando a manipulação física das nanopartículas difícil em 

formas líquidas e secas. Esta agregação pode levar à perda de propriedades 

relacionadas com a natureza das partículas à escala nanométrica (LARA, 2011). 
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2.6.1 Atividade antibacteriana 

 

 De acordo com Hajipour (2012), a atividade antimicrobiana relaciona-se com os 

compostos que possuem efeito antimicrobiano sem que sejam tóxicos para os tecidos 

adjacentes. Frequentemente, os agentes antimicrobianos resultam da modificação 

química de compostos naturais. São exemplos: b-lactanos, cefalosporinas ou 

carbapenemos. Também existem produtos naturais, tais como aminoglicosídios; além 

de antibióticos sintéticos, como sulfonamidas. Tais agentes podem ser classificados 

como bactericidas ou bacteriostáticos, matando ou tornando mais lento o seu 

crescimento, respetivamente. Um dos problemas que advêm do uso excessivo dos 

referidos agentes é o desenvolvimento de uma resistência por parte das bactérias, o 

que gera uma consequente perda de sua eficácia. Através dos processos de 

transferência de genes por conjugação, transdução ou transformação, a resistência 

pode ser geneticamente herdada. Este fenômeno poderá resultar, inclusive, na 

emergência de patologias que já terão sido anteriormente controladas. 

Os mecanismos de ação das nanopartículas ainda não foram completamente 

compreendidos. Estes dependem de vários fatores, tais como a composição, a 

modificação superficial, propriedades intrínsecas e a espécie bacteriana em causa 

(GARCIA, 2011). 

 As nanopartículas podem interagir eletrostaticamente com a membrana 

bacteriana, causando a sua destruição. O stress oxidativo, provocado pela formação 

de espécies reativas de oxigênio (ROS), e a internalização das nanopartículas causam 

alterações ao nível celular (Figuras 12 e 13) – nomeadamente, ao nível do transporte 

de elétrons, das proteínas e do DNA, levando à morte celular (FERNÁNDEZ, 2009; 

(KOGA; KITAOKA, 2010; MACHADO et al., 2012). 
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Figura 12. Mecanismo da atividade antimicrobiana dos íons de prata e zinco. Fonte: (DANKOVICH et 
al., 2012). 
 

 
Figura 13. Representação esquemática da atividade antimicrobiana da prata. Fonte: (MORONES, 2005 apud 
MACHADO et al., 2012). 

 

 Segundo Li et al. (2008), a avaliação do potencial antimicrobiano dos 

nanomateriais enquanto possível alternativa a outros desinfetantes no tratamento da 

água é feita em comparação com os desinfetantes convencionais. Estudos 
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demonstraram que os íons de prata possuem atividade antimicrobiana igual e, em 

certos casos, superior à de determinados desinfetantes convencionais. Portanto, 

podem ser utilizados como alternativa ou em conjunto com as tecnologias já existentes 

para aumentar a eficiência do procedimento.  

Outra possibilidade apontada nessa pesquisa relaciona-se à associação entre 

os catalisadores apresentados. Serão estudadas diferentes rotas de síntese para a 

formação dos compostos Ag/Al2O3 e Ag/ZnO. 

 

2.6.2 Limitações do uso de nanopartículas no tratamento da água/efluente 

 

A eficácia da utilização de nanopartículas enquanto agentes antimicrobianos é 

comprovada. No entanto, a sua utilização no tratamento da água apresenta alguns 

desafios no que diz respeito à retenção dos nanomateriais e da sustentabilidade da 

atividade antimicrobiana (DOSOKY et al., 2015; VICENTE, 2015). 

De acordo com Dosoky et al. (2015), “o aumento da utilização de produtos que 

contêm nanopartículas faz aumentar o risco de contaminação das fontes de água 

potável. Apesar do tratamento da água, prevê-se que uma concentração significativa 

de nanopartículas não seja removida. Os riscos ambientais são consideráveis, pois é 

possível que as nanopartículas sejam consumidas pelos organismos aquáticos; 

também devido à sua dissolução ou pela agregação, obtendo aglomerados”. Essa 

formação de aglomerados é favorecida pela presença de sais, sendo menos frequente 

em água pura. O nível de agregação, a dimensão final das nanopartículas e a 

interação com a matéria orgânica são alguns fatores que afetam a eficiência da sua 

remoção da água de consumo (VICENTE, 2016). 

 Pesquisa realizada por Giovanni et al. (2015), aponta que “a citotoxicidade é 

observada a partir de 100 mg/L, sendo as nanopartículas de ZnO potencialmente mais 

tóxicas do que às de Ag. A uma concentração de 10 mg/L, as nanopartículas de ZnO, 

apesar de não apresentarem citotoxicidade, podem elevar o stress oxidativo 

intracelular”. Os autores afirmam que as concentrações máximas para as 

nanopartículas, sem que se observe o efeito citotóxico, são muito superiores às 

permitidas para os respectivos metais ou óxidos de metais. Com base nestes 
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resultados, conclue-se que o teor de nanopartículas estimado em águas de consumo 

não acarreta riscos para a saúde humana (DANKOVICH et al, 2011; GIOVANNI et al., 

2015). 

Assim, a aplicação proposta nesta pesquisa foi o uso das nanopartículas 

apresentadas para a produção de compostos através de diversas rotas de síntese, 

com a finalidade de desinfecção das águas residuárias provenientes do tratamento 

secundário de ETE. 

 

2.7 Métodos de síntese  

 

 Os métodos mais utilizados em laboratório para síntese de pós que estão 

publicados na literatura são: sol-gel hidrolítico, métodos hidrotermais e solvotermais 

(MOURÃO, 2009); reação por combustão (COSTA et al., 2009); método dos 

precursores poliméricos (COSTA et al., 2006); e sonoquímico (COSTA, 2014). Nesta 

pesquisa, serão abordados os dois métodos descritos abaixo. 

 

2.7.1 Método Hidrotermal por microondas 

 

O método hidrotérmico pode ser definido como um processo de formação e 

crescimento de cristais por meio de reações químicas que ocorrem em um reator de 

aço inox fechado contendo uma solução aquosa que é aquecida acima da sua 

temperatura de ebulição, atingindo, assim, pressões superiores a 1 atm (BYRAPPA, 

2001; VICENTE, 2016). Para a síntese, são adicionados reagentes em soluções 

aquosas, géis ou suspensões, que são denominados de precursores. Pode-se 

adicionar à solução mineralizadores, com o intuito de alterar o pH do sistema e auxiliar 

a solubilização dos precursores, bem como a cinética da reação. Para o controle da 

dispersão e da morfologia das partículas, podem ser adicionados outros reagentes, 

tais como surfactantes (KATAOKA, 2011). 

A síntese por microondas representa um dos maiores avanços na Química 

Sintética dos últimos anos, oferecendo novas formas de sintetizar compostos químicos 



48 

 

  

 

(HAYES, 2002). Como a energia dos fótons de microondas (0,037 kcal mol-1) é mais 

baixa que a energia geralmente necessária para quebrar as ligações químicas (80-120 

kcal mol-1), ela apenas excita as moléculas, aumentando sua energia cinética. 

As microondas são radiações eletromagnéticas não-ionizantes, cuja região no 

espectro eletromagnético é a faixa de comprimento de onda que vai de 1mm a 1m e 

frequência de 30GHz a 300MHz, estando, assim, entre a radiação de infravermelho e 

as frequências de rádio e tendo a vantagem de possuir algumas propriedades de 

ondas curtas e outras de ondas longas (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Espectro Eletromagnético – Faixa de abrangência das ondas eletromagnéticas. Fonte: 
http://www.labcisco.com.br  

 
Um aparelho de microondas típico consiste de seis componentes básicos: 

magnetron, guia de ondas, cavidade ressonante das microondas, agitador (para 

espalhar as ondas), circulador e um exaustor de ar. As microondas são produzidas por 

uma magnetron, propagadas através do guia de ondas e inseridas diretamente dentro 

da cavidade do forno, onde o agitador as distribui em diferentes direções.  

 O aquecimento por micro-ondas se deve à habilidade de certas substâncias de 

transformarem energia eletromagnética em calor, sendo bem diferente dos processos 
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usuais (condução, irradiação e convecção). Conforme Padovini et al. (2014), “o uso 

das micro-ondas permite transferir a energia diretamente para dentro do material, onde 

é convertida em calor, através da interação dos átomos e moléculas com o campo 

eletromagnético, em processos de condução iônica, relaxação dipolar, interação fóton-

fônon”. 

  Assim, com micro-ondas é possível um aquecimento volumétrico do material, o 

que resulta na possibilidade de aplicação de altas taxas de aquecimento. Portanto, o 

aumento na cinética de cristalização em até duas ordens de magnitude é conseguido 

devido ao superaquecimento localizado na solução, provocado pelas micro-ondas, 

reduzindo significativamente os tempos de processamento. Essas vantagens fazem a 

tecnologia de micro-ondas muito atrativa, em virtude de seus potenciais econômicos e 

benefícios tecnológicos.  

 Segundo Wanderley (2011), “o método de irradiação de micro-ondas tem sido 

estudado em sínteses, não apenas de moléculas orgânicas, mas também de materiais 

inorgânicos, incluindo várias zeólitas, peneiras moleculares e nanopartículas”. Devido 

ao curto tempo gasto durante o processo de cristalização desses materiais, sínteses 

por micro-ondas provêm métodos sintéticos de materiais porosos, com economia de 

tempo de reação, dentro de alguns minutos, oferecendo seletividade de etapas e 

facilidade no controle da morfologia”. Estudos nesta área promovem um amplo campo 

interdisciplinar, que vem crescendo rápido e constantemente, uma vez que as redes 

metalorgânicas apresentam promissoras aplicações em armazenamento, separação e 

sorção de gases, catálise, liberação de fármacos, fases estacionárias para 

cromatografia, entre outras. 

 Portanto, o uso de métodos hidrotermais promovido por micro-ondas para 

impregnação de nanopartículas de prata (Ag) na -Al2O3 e no ZnO, constituiu-se como 

uma boa estratégia de síntese para o estudo dos parâmetros que influenciam na 

química de obtenção dos compostos nanoestruturados. 
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2.7.2 Método sonoquímico 

 

 O método sonoquímico consiste na síntese química assistida por ultrassom, e é 

uma técnica que permite preparar uma grande variedade de materiais 

nanoestruturados a partir da irradiação de ondas ultrassônicas em um meio líquido 

(SUSLICK; PRICE, 1999 apud COSTA, 2014). 

 A síntese sonoquímica é um método que tem sido bastante explorado por 

pesquisadores na obtenção de materiais de única fase ((JUNG et al., 2007); 

(BEDEKAR et al., 2009); (NGUYEN; KIM, 2015)) e compósitos ((WENYUAN et al., 

2010); (AMIRI et al., 2014); (HOU; WANG, 2014)). Este método se baseia na cavitação 

acústica, resultante da formação contínua, crescimento e colapso implosivo de bolhas 

em um líquido (BEDEKAR et al., 2009). 

 Segundo Santos (2016), nessa técnica, sons de alta intensidade (de 20 kHz a 

15 MHz) são gerados quando a energia elétrica é empregada para causar o 

movimento de uma superfície sólida, como uma cerâmica piezoelétrica. Esses 

materiais se expandem e se contraem quando um campo elétrico é aplicado. Para que 

seja gerado o ultrassom, uma corrente elétrica alternada de alta frequência é aplicada 

a um material piezoelétrico conectado à parede de um recipiente metálico, geralmente 

titânio. A Figura 15 mostra um esquema com um sistema típico de sonoquímica. 

 

Figura 15. Sistema típico utilizado em síntese sonoquímica. Fonte: BANG, 2010. 
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 Quando o ultrassom é irradiado em um líquido, o ciclo de expansão das ondas 

exerce uma pressão negativa no líquido, fazendo com que as moléculas se afastem 

umas das outras. Se o ultrassom é suficientemente intenso, o ciclo de expansão pode 

criar cavidades no líquido. Uma vez formadas, as pequenas bolhas de gás irradiadas 

com ultrassom absorvem a energia das ondas sonoras e crescem. Após esse 

processo, a cavidade, tanto a baixas quanto a altas intensidades sônicas, não pode 

mais absorver energia tão eficientemente. Então o líquido das vizinhanças exerce uma 

pressão, provocando a implosão da cavidade, que pode fornecer as condições 

necessárias para que reações químicas ocorram (MESQUITA, 2013). O diagrama da 

Figura 16 mostra esse processo de cavitação no decorrer do tempo. 

 

Figura 16. Esquema das etapas do processo de cavitação acústica. Fonte: (JUNG, et al., 2007; 
MESQUITA, 2013). 

  

 A compressão das cavidades, quando implodem em líquidos sob irradiação, é 

tão rápida que pouco calor se desprende durante o colapso. O líquido ao redor da 

cavidade rapidamente irá absorver o calor da cavidade. Assim, é gerada uma fonte de 

calor localizada, que é a fonte da sonoquímica homogênea. Esta fonte de calor atinge 

temperaturas em torno de 5.000 ºC, uma pressão de 1.000 atm, um tempo de vida 
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menor que um microssegundo e velocidades de aquecimento e resfriamento perto de 

1010 K s-1 (MASON, 1997).   

De acordo com Nguyen e Kim (2015), “durante o processo de irradiação 

ultrassônica em suspensões líquido-sólido – principalmente para aquelas em que o 

soluto é caracterizado por ser um material frágil, como muitos sulfetos inorgânicos ou 

óxidos –, a cavitação e as ondas de choque criadas podem acelerar as partículas 

sólidas a altas velocidades, fazendo com que estas colidam umas com as outras, o 

que pode promover modificações na morfologia, composição e reatividade de sua 

superfície, além de induzir a fragmentação destas partículas – o que pode aumentar, 

substancialmente, a área de superfície das mesmas. Adicionalmente, a propagação 

das ondas de choque pode induzir também à sinterização entre partículas sólidas do 

soluto em um sistema líquido-sólido, a partir da colisão entre as mesmas em ângulos 

diretos”. A Figura 17 ilustra este efeito para partículas de zinco metálico, onde é 

possível observar claramente o crescimento de pescoço entre as mesmas. 

 

 

Figura 17. Microscopia eletrônica de varredura para partículas de Zn em pó, após irradiação 
ultrassônica em uma solução de decano (solvente orgânico). Fonte: (SUSLICK; PRICE, 1999 apud 
COSTA, 2014). 

 
Muitos trabalhos vêm sendo publicados relatando as vantagens da técnica 

sonoquímica em relação a outros métodos de síntese, resultado das condições únicas 

alcançadas durante o fenômeno de cavitação acústica, tais como: possibilidade de 
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obtenção de diversas morfologias em nanoescala e, principalmente, em relação ao 

tempo de síntese das amostras (SUSLICK; PRICE, 1999 apud SANTOS, 2016). 

Com relação à síntese do ZnO através do método sonoquímico, Jung et al. 

(2008) relata que “o método é uma alternativa promissora para a obtenção de 

nanoestruturas de ZnO sob condições ambiente, pois se trata de uma técnica simples, 

rápida, conveniente, econômica e ambientalmente amigável. A partir dessa técnica, foi 

possível obter nanoestruturas de ZnO de alta cristalinidade, com as seguintes 

morfologias: nanohastes, nanocopos, nanodiscos, nanoflores e nanoesferas”. Uma 

morfologia porosa, esférica e oca foi obtida por Nguyen e Kim (2015) na síntese 

sonoquímica de ZnO com a utilização de mistura dos solventes dimetilsulfóxido e 

água, em variadas percentagens. Segundo estes últimos autores, a nucleação do ZnO 

e a rápida evolução morfológica poderiam ser atribuídas à alta temperatura e à 

pressão na interface entre uma bolha em colapso e a solução, a qual presumiu-se 

acelerar a hidrólise, a pirólise e a condensação do precursor. Um esquema ilustrando 

as diferentes morfologias obtidas por estes autores é apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18. Representação esquemática para os mecanismos de controle de crescimento de um núcleo 
de ZnO, proporcionando a obtenção de diferentes morfologias. Fonte: (JUNG, et al., 2008; MESQUITA, 
2013). 
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 Com essa técnica, são sintetizados produtos com uma variedade de tamanhos, 

formas, estruturas, amorfos ou cristalinos, mas sempre em tamanhos nanométricos 

(GEDANKEN, 2004). Muitos calcogenetos (S2-, Se2- e Te2-), por possuírem 

propriedades semicondutoras e potencial para uma série de aplicações, foram 

sintetizados pelo método sonoquímico, a exemplo de ZnS (YIN et al., 2003), Sb2S3 

(ZHANG et al., 2003), SnS2 (MUKAIBO et al., 2003), CuS (QIU et al., 2003), CdSe (LI 

et al., 2003) e CdS (KRISTL et al., 2010). 

 

2.8 Histórico do uso de nanopartículas Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO como agente 

bactericida  

 

Longo (2008) buscou obter retenção de microorganismos através da invenção 

de um processo de microfiltração tangencial em estruturas microporosas à base de -

alumina e prata metálica, mediante impregnação por solução portadora de 

nanopartículas de prata, objetivando o desenvolvimento de tecnologia relevante para 

melhorar o desempenho do processo de tratamento de águas residuárias com a 

retenção de microorganismos. No processo de separação, utilizaram-se tubos 

microporosos de -alumina e membranas comerciais de tamanho médio de poros no 

valor de 0,80 a 1,2m. Os tubos microporosos cerâmicos foram sinterizados à 

temperatura de 1350 e 1500°C, os quais foram caracterizados pela técnica de 

porosimetria por intrusão de mercúrio, constatando o tamanho médio de 0,3 a 0,5m. 

Após a sinterização, os tubos foram sujeitos à impregnação com citrato de prata 

(material bactericida). Posteriormente à análise de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) nas estruturas cerâmicas, constatou-se que o método de impregnação de prata 

foi eficiente, uma vez que se observou uma distribuição homogênea de nanopartículas 

de prata pelo suporte microporoso de -alumina. A presença de prata nas estruturas 

cerâmicas também se mostrou eficaz na eliminação das bactérias analisadas.  

Santana (2012) desenvolveu um trabalho que consiste na obtenção, 

caracterização e avaliação antimicrobiana de nanopartículas de prata e Ag/ZnO 

nanoestruturado. As nanopartículas de prata foram obtidas através de uma nova rota, 
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utilizando AgNO3 como sal precursor e citrato de amônio como agente redutor. Sobre 

óxido de zinco comercial foram impregnadas nanopartículas de prata, por meio do 

método hidrotermal de micro-ondas em diferentes tempos de síntese. As amostras 

Ag/ZnO nanoestruturado foram caracterizadas através das técnicas de difração de 

raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS). As nanopartículas de prata coloidais obtidas durante os processos 

foram caracterizadas por meio da espectroscopia óptica na região do ultravioleta e 

visível (UV-Vis).  

Procederam-se ensaios de atividade antimicrobiana para o Ag/ZnO 

nanoestruturado e para as nanopartículas de prata coloidal. Foram incluídas seis 

espécies bacterianas e seis espécies fúngicas. Análises da atividade tóxica e 

citotóxica foram procedidas para as nanopartículas de prata coloidal sobre alevinos de 

Poecilia Reticulata e sobre Artemia salina. Os resultados demostram que o método de 

síntese escolhido se mostrou eficaz para a síntese da prata, bem como no processo 

de impregnação das nanopartículas de prata sobre o óxido de zinco comercial. Os 

testes biológicos revelaram significativa atividade antimicrobiana das nanopartículas 

de prata sobre os micro-organismos analisados e a sua baixa toxidade (SANTANA, 

2012). 

Machado (2012) abordou os problemas relacionados com a qualidade da água 

e as novas tecnologias para sua desinfecção. Fez uma revisão bibliográfica sobre a 

água e sua nova legislação, nanotecnologia, nanopartículas de prata, métodos de 

caracterização de nanopartículas, além de técnicas microbiológicas para avaliação 

destas.  Realizou impregnação de nanopartículas de prata em suporte inorgânico 

(sílica) e EVA (etileno vinil acetato) e a avaliação da atividade antimicrobiana. A 

preparação das nanopartículas de prata foi feita por meio da adição lenta de um 

agente redutor, nesse caso, o NaBH4, à solução de um sal de prata com um 

estabilizante.  

A caracterização das nanopartículas foi realizada por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (MET), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espalhamento 

Dinâmico de Luz (DLS) e Espectrofotometria de UV-Visível. Os testes mostraram a 

eficácia da impregnação de nanopartículas em sílica e EVA. Avaliou a atividade 
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antimicrobiana dos pellets com nanopartículas de prata frente a três tipos de água: 

água ultrapura, água subterrânea (de poço artesiano) e água de processo de uma 

indústria de alimentos. Os micro-organismos testados foram Staphylococcus aureus 

ATCC 3825, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, Enterococcus faecalis ATCC 4200 e 

Escherichia coli ATCC 8739. Os ensaios microbiológicos foram baseados no Standard 

Test Method for Determining the Antimicrobial Activity of Immobilized Antimicrobial 

Agents Under Dynamic Contact Conditions (ASTM E-2149). Foram utilizados 10g e 

20g de pellets de EVA com nanopartículas de prata nos tempos de 1 minuto (tempo 

zero), 1 hora, 12 horas e 24 horas (MACHADO, 2012). 

Para avaliar a necessidade de contato entre o micro-organismo e a prata foi 

construído um modelo de filtro para desinfecção de água. Dessa forma, foi adaptada a 

metodologia da ASTM E-2149 para a utilização nesse filtro, neste caso, sem o contato 

dinâmico entre as nanopartículas e o micro-organismo. Foram realizados os testes de 

lixiviação de prata também nas amostras de água (MACHADO, 2012). 

Os resultados microbiológicos foram avaliados por análise estatística, utilizando 

o teste de Tukey e regressão linear. Em geral, observou-se que as nanopartículas de 

prata foram efetivas na redução dos micro-organismos; no entanto, ocorreu lixiviação 

de prata na água acima do estabelecido pela legislação. Frente a isso, as 

nanopartículas de prata desempenham um importante papel nas aplicações 

relacionadas a desinfecções – por sua eficácia, durabilidade e liberação controlada de 

íons prata, com especial atenção focada na solução do problema de purificação de 

água (MACHADO, 2012). 

Moço (2013) estudou a impregnação de dois tipos distintos de papel (papel de 

Filtro de café e papel Whatman) com nanopartículas de prata (NPsAg), nanopartículas 

de óxido de zinco (NPsZnO) e nanopartículas de óxido de cobre (NPsCuO). As 

propriedades anti-bacterianas dos papéis impregnados com NPs foram testadas 

contra três tipos diferentes de bactérias: Escherichia coli DH5α, Staphylococcus 

aureus NCTC8325 e Staphylococcus aureus COL. Os melhores resultados obtidos 

foram: contra a bactéria Escherichia coli DH5α, o papel filtro de café impregnado com 

nanopartículas de prata sintetizadas via citrato de sódio, com baixa concentração (0,1 

mM); e contra as bactérias Staphylococcus aureus NCTC8325 e Staphylococcus 
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aureus COL, o mesmo tipo de papel impregnado com nanopartículas de prata, com 

uma concentração mais elevada (1,0 mM). Todos os substratos de papel que 

apresentaram atividade anti-bacteriana funcionaram a baixas temperaturas (25 ºC), o 

que permite várias aplicações – por exemplo: na área da medicina, o uso de papel de 

parede impregnado com nanopartículas para unidades hospitalares que requerem 

zonas esterilizadas, o desenvolvimento de produtos específicos que promovam um 

tratamento adequado a dermatites; na área desportiva, a impregnação de têxteis com 

nanopartículas; na área alimentar, o uso em filtros de água e embalagens alimentares, 

entre outros. 

D’água et al. (2015) pesquisou sobre “o desenvolvimento de tecidos com 

propriedades antibacterianas, para aplicação em batas ou resguardos de camas 

hospitalares, bem como de compressas. Para tal, os têxteis foram funcionalizados com 

nanopartículas de óxidos de zinco e com nanopartículas de prata sintetizadas in situ, 

uma vez que estas são as mais utilizadas nestes tipos de aplicações. A atividade 

antibacteriana dos têxteis funcionalizados foi avaliada através de método de difusão 

em agar e através de absorção ISSO 20743:2013(E) nas estirpes Escherichia coli 

(ATCC8739), Staphylococus aereus (ATCC6538), Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC9027) e RN4220, Enterococcus faecalis (ATCC29212) e Candida aldicans 

(ATC10231).  

Através da metodologia de difusão em agar, verificou-se que as nanopartículas 

de prata funcionaram como agente antimicrobiano apenas contra C. albicans 

(ATCC10231), enquanto as nanopartículas de óxido de zinco funcionaram como 

agente antimicrobiano contra a RN4220. A partir do método de absorção, verificou-se 

que as amostras funcionalizadas com nanopartículas de óxidos de zinco sintetizados a 

50°C foram eficientes no controle do crescimento de duas estirpes de S. aureus 

testadas. O tamanho das nanopartículas pode ter sido um fator determinante para os 

resultados obtidos nestes ensaios. Os testes realizados com peróxido de hidrogênio 

sugerem que a atividade antimicrobiana das nanopartículas de óxido de zinco envolva 

a produção de espécies reativas de oxigênio (D’ÁGUA, 2015). 

Machado (2015) apresentou o desenvolvimento de membranas de alumina 

anódica porosa (AAP) para ultrafiltração de água, através da anodização de folhas de 
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alumínio (Al) 1050 de baixo custo (99,5% de pureza). O alumínio não oxidado e a 

camada de óxido barreira de alumina foram removidos após a última etapa de 

anodização, em uma área reduzida para suportar a membrana de AAP em uma base 

de alumínio metálico. As membranas foram caracterizadas por microscopia eletrônica 

de varredura, a partir da qual foram obtidos os valores do diâmetro do poro e também 

a espessura das membranas. Medidas de permeabilidade, utilizando gás N2, foram 

realizadas para estimar o fluxo líquido através das membranas, utilizando a lei de 

Forchheimer e as equações de Darcy. No planejamento fatorial 2³, três respostas 

foram estudadas: o diâmetro dos poros, a espessura das membranas e o fluxo líquido. 

Observou-se que os efeitos mais importantes para a obtenção de um diâmetro de poro 

adequado foram a densidade de corrente e o tipo de eletrólito, e, para obter um bom 

fluxo de líquido, através das membranas, o fator mais importante foi a relação entre a 

densidade de corrente e o tipo de eletrólito.  

A segunda parte desse trabalho consistiu na deposição de nanopartículas de 

prata dentro dos poros das membranas de AAP. Escherichia coli, um contaminante 

bacteriano comum na água, foi removido utilizando as membranas de AAP obtidas, 

sendo que a taxa de retenção obtida foi 100%, com ou sem a presença das 

nanopartículas de prata, que agrega às membranas efeito bactericida (MACHADO, 

2015). 

Fundamentado no embasamento teórico sobre as propriedades, características, 

técnicas de síntese e aplicações das nanopartículas de -Al2O3, ZnO e Ag, com 

atuação bactericida, partiu-se para a definição dos adequados materiais e métodos a 

serem utilizados no presente estudo: polimento de águas residuárias, utilizando 

diferentes rotas de sínteses químicas para a obtenção de nanopartículas de Ag/-Al2O3 

e Ag/ZnO. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia do trabalho, que foi subdividida 

em seis etapas, conforme apresentado na Figura 19, abaixo: 

 

Figura19. Fluxograma dos Materiais e Métodos da pesquisa. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS  

E  

MÉTODOS  

ETAPA 01 

Impregnação da 

prata (Ag) na  

-Al2O3 e ZnO 

através de Síntese 

Hidrotermal por 

micro-ondas. 

ETAPA 02 

Impregnação da 

prata (Ag) na  

-Al2O3 e ZnO 

através de Síntese 

Sonoquímica  

ETAPA 03 

Impregnação da 

prata (Ag) na 

 -Al2O3 e ZnO 

através da 

associação dos 

métodos 

Sonoquímico e 

Hidrotermal.   

ETAPA 04 

Análises dos 

compostos 

produzidos pela 

associação dos 

métodos 

Sonoquímico e 

Hidrotermal por 

micro-ondas. 

ETAPA 05 

 Análise do tempo 

de concentração 

dos compostos no 

tratamento de 

águas residuárias. 

ETAPA 06 

Análise do 

percentual de Ag 

existente em cada 

amostra. 
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3.1 Materiais 

 

3.1.1 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados para o processo de impregnação da prata (Ag) na 

alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco (ZnO) através das diferentes rotas de sínteses 

(hidrotermal por micro-ondas, sonoquímica e sonoquímica associada com a 

hidrotermal), estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Reagentes utilizados na impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e óxido de zinco 
(ZnO) através das diferentes rotas de síntese: hidrotermal por micro-ondas, sonoquímica e sonoquímica 
associada a hidrotermal.  
 

Reagentes Fórmula Molecular Fornecedor Pureza (%) 

Hidróxido de Alumínio 
(Boemita) 

Al(OH)3 Aldrich 99,0 

Nitrato de Prata AgNO3 Aldrich 99,9 

Oxido de Zinco ZnO Neon 99,9 

Hidróxido de Amônio NH4OH Aldrich 99,0 

Citrato de Sódio (Na3C6H5O7) Êxodo Científica 99,0 

 
 

3.1.2 EB – Efluente Bruto (proveniente do tratamento secundário de ETE) 

 

Também foram utilizados como material as águas residuárias provenientes de 

uma estação de tratamento de esgoto (ETE), instalada em um condomínio residencial 

multifamiliar, composto por 400 unidades habitacionais, situado em Parnamirim/RN. As 

coletas ocorreram no período de abril de 2016 a março de 2017. 

A ETE, conforme diagrama de bloco do processo (Figura 21), é um conjunto de 

tratamento de esgoto com reatores associados em série, que inclui: reator anaeróbio 

de manto de lodo, composto por duas câmaras sequenciais; filtro biológico aerado 

submerso, composto por três câmaras (aeróbica, anóxica, aeróbica); decantador 

secundário; e câmara de desinfecção, com pastilhas de cloro, sendo elas com fluxo 

hidráulico ascendente.  
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Figura 20. ETE com ponto de coleta do EB (Efluente bruto - proveniente do tratamento secundário). 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

  

 

Contudo, com o intuito de analisar as propriedades bactericidas dos compostos 

produzidos, o ponto de coleta do efluente destacado nas Figuras 20 e 21 foi a jusante 

do tratamento secundário (antes da desinfecção). Foi utilizado o APHA (2012), norma 

que determina os procedimentos adequados ao exame da água, considerando os 

parâmetros mais comuns para análises de esgotos, o recipiente, o volume de amostra 

   

Ponto de coleta do EB 

Ponto de coleta do 

EB 

Figura 15. Diagrama de Bloco do processo de tratamento de ETE com o posicionamento do ponto de coleta 
do EB. Fonte: Fornecedor da ETE. 
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necessário para as análises, o tipo de amostragem, a forma de conservação, bem 

como o período admissível entre a coleta e a análise. 

Dos organismos patogênicos existentes no esgoto doméstico, foram analisados 

os indicadores de contaminação por coliformes termotolerantes, coliformes 

termotolerantes e Escherichia Coli.  

Os métodos utilizados para a determinação das análises bacteriológicas foram 

os das Membranas Filtrantes, realizado no Laboratório de Bacteriologia da EMPARN, 

e da Fermentação em Tubos Múltiplos, no NAAE – Núcleo de Análise de Águas, 

Alimentos e Efluentes da FUNCERN – IFRN – Campus Natal/RN. Esse último foi 

aplicado para ratificar os resultados obtidos no primeiro método. 

Através dos métodos, acima descritos, foi realizada a caracterização do efluente 

proveniente do tratamento secundário da ETE, antes da desinfecção, nomeado como 

efluente bruto - “EB”, sendo determinados os parâmetros do mesmo (Figura 22). Essa 

caracterização foi necessária para todas as coletas constantes nessa pesquisa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 22. Fluxograma dos Parâmetros do EB – (Efluente bruto - proveniente do tratamento secundário 
da ETE). Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 
 

3.1.3 Equipamentos 

 

 Para a realização das sínteses constantes na presente pesquisa, se fez 

necessária a utilização dos equipamentos descritos a seguir, conforme procedimentos 

a serem realizados. 

 

EB  

Coliformes Totais (CT) 

Coliformes Termotolerantes(CTT) 

 

Parâmetros do 

Efluente (EB) 

ETE 

 

Escherichia Coli (EC) 
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3.1.3.1 Calcinação 

 

Para a obtenção da alumina (-Al2O3) a partir do hidróxido de alumínio – Al(OH)3 

(Boemita), foi indispensável a utilização de um forno convencional, da marca 

FORTELAB, modelo FE50RPN (Figura 23) para a realização da calcinação. 

 

 
 

Figura 23. Forno convencional, da marca FORTELAB, modelo FE50RPN. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.3.2 Separação e retirada do precipitado 

 

 Após cada síntese, as soluções obtidas foram conduzidas a uma centrífuga da 

marca Eppendorf, modelo Centrifuge 5804 (Figura 24), para separação e retirada do 

precipitado. 
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Figura 24. Centrífuga da marca Eppendorf, modelo Centrifuge 5804. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.3.3 Secagem do precipitado 

 

Para todas as sínteses efetuadas, após separação e retirada do precipitado, foi 

fundamental a secagem do mesmo em uma estufa convencional, marca MEDCLAVE, 

modelo 5, conforme Figura 25 (a) e (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. (a) Estufa convencional, marca MEDCLAVE, modelo 5, vista frontal fechada e (b) vista frontal 
aberta. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

3.1.3.4 Sínteses Hidrotermais por micro-ondas 

 

Para as sínteses realizadas empregando o método hidrotermal por micro-ondas, 

foi utilizado um sistema de micro-ondas doméstico da marca ELECTROLUX (2,45 

GHz, potência máxima de 800 W) – Figura 26 (a) e (b). A esse sistema foi adicionado 
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um controlador externo de temperatura e uma célula de hidrotermalização. Essa célula 

é constituida de uma cela reacional, um manômetro, para monitoramento da pressão, 

e um termopar, para verificação da temperatura do meio reacional. A parte inferior da 

célula e o copo reacional são feitos de teflon, material transparente a radiação de 

micro-ondas, resitente a altas temperaturas (acima de 300°C) e praticamente inerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. (a) Sistema Hidrotermal e (b) partes constituintes.  Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 

3.1.3.5 Sínteses Sonoquímicas 

 

Para as sínteses realizadas pelo método sonoquímico, foi empregado o 

processador ultrassônico Branson Digital Sonifier – Figura 27 (a) e (b). A preparação 

das amostras assistidas por este equipamento foi realizada sem controle da 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 27. (a) Representação esquemática da montagem do processador Branson Digital Sonifier para 
síntese das amostras – vista frontal e (b) Vista interna. Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 

 

Célula de Hidrotermalização 

Copo reacional 

Teflon Sistema Hidrotermal 
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O equipamento utilizado permite programar a amplitude das ondas emitidas 

pela ponta ultrassônica a um nível pré-selecionado, de modo que a irradiação das 

ondas na solução possa ser controlada. Por exemplo, o ajuste a um valor fixo de 

amplitude de 40% determina que 40% da potência nominal do equipamento seja 

utilizada, o que é garantido a partir de uma rede de sensores que monitora, 

continuamente, as condições de saída e ajusta, automaticamente, a energia para 

manter a amplitude no nível pré-selecionado. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 ETAPA 01 – Impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e óxido de zinco 

(ZnO) através da síntese hidrotermal por micro-ondas. 

  

A obtenção da alumina (-Al2O3) e óxido de zinco (ZnO) impregnados com prata 

(Ag) foi realizada através do método hidrotermal por micro-ondas, como apresentado 

nos fluxogramas (Figuras 28 a 34) a seguir: 

 

3.2.1.1 Tratamento térmico do hidróxido de alumínio – Al(OH)3 (boemita) como 

precursor para a síntese de alumina (-Al2O3) 

 

Inicialmente, para a obtenção da alumina (-Al2O3), utilizou-se o hidróxido de 

alumínio – Al(OH)3 (boemita). O material foi calcinado (Figura 28) para a produção da 

alumina (-Al2O3). Esse processo térmico ocorreu em um forno convencional, da 

marca FORTELAB, modelo FE50RPN (Figura 23), temperatura de 600°C, taxa de 

aquecimento de 10°C/minutos e por um período de 240 minutos. A temperatura foi 

estabelecida em função da escala de temperatura, apresentada no diagrama de 

transformações de fase, representada na Figura 4. 
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Figura 28. Fluxograma do tratamento térmico da Boemita como precursor para a síntese de Alumina (-
Al2O3). Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2.1.2 Impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) através de síntese hidrotermal 

por micro-ondas 

 

Em um becker contendo 90 mL de água destilada foi adicionada a alumina (-

Al2O3), sob agitação e aquecimento, a uma temperatura de 50°C, por 10 minutos. Em 

seguida, adicionou-se o percentual de nitrato de prata (AgNO3), deixando-o em 

agitação por 10 minutos. As quantidades de alumina (-Al2O3), hidróxido de amônio 

(NH4OH) e impregnante (Ag) foram estabelecidas de acordo com parâmetros 

estequiométricos. Para a precipitação da solução, foi adicionado o hidróxido de 

amônio (NH4OH), até que o pH atingisse 9, sendo mantida a agitação constante por 

mais 10 minutos. 

A solução foi transferida para o reator hidrotérmico, a uma temperatura 

constante de 140°C, por um período de tempo de 30 minutos e pressão em torno de 

4Kgf/cm2. Tais condições foram controladas pelo programa CNT supv 1.6 Hidro-. 

Posteriormente à estabilização da temperatura, deu-se início à contagem do tempo. 

Após o término dos 30 minutos, deixou-se esfriar e levou-se o produto para a 

centrífuga, da marca Eppendorf, modelo Centrifuge 5804 (Figura 24), para retirada do 

precipitado. O precipitado foi transferido para a estufa convencional, marca 

MEDCLAVE, modelo 5 (Figura 25), a 100°C, por 12h. Em seguida, o pó obtido foi 

caracterizado por diferentes técnicas, tais como: Análise de Granulométrica a laser, 

Difração de raios X (DRX), Análise química por fluorescência de raios x por energia 

dispersiva (FRX), Microscopia eletrônica de varredura (MEV/FEG), Espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) e também para avaliação antimicrobiana. O fluxograma 

(Figura 29) ilustra o processo de obtenção dos pós de alumina (-Al2O3) impregnada 

com diferentes percentuais de prata (Ag). 

Hidróxido de 

Alumínio – Al(OH)3 

(Boemita) 

Calcinação 600°C 

(4h-10°C/min)  

 

Alumina  

(-Al2O3)
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A síntese levou em conta os parâmetros estequiométricos, e as proporções 

foram de 4%, 8%, 12% e 16% em mol do impregnante (Ag), nomeadas de P1, P2, P3 e 

P4, respectivamente. Segundo Nova (2016), tais percentuais foram determinados em 

função de pesquisas realizadas sobre a toxidade da prata (Ag) e outros metais 

pesados – responsáveis por desequilíbrios ambientais e efeitos nocivos aos 

organismos vivos, resultando em impacto negativo tanto para o ambiente quanto à 

saúde pública. O propósito foi de averiguar se o EPTS tratado com os nanopós 

produzidos atendesse às disposições, condições e padrões para lançamento, 

estabelecidos por CONAMA, RESOLUÇÃO N. 430, (2011). 

 

 
 
Figura 29. Fluxograma da impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) através da síntese 
hidrotermal por micro-ondas. Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Após a produção dos nanocompósitos, passou-se à análise de suas 

propriedades bactericidas.  

As amostras foram preparadas após coleta do EB na ETE (procedimento 

descrito no item 3.1.2). Para isso, em um becker, foi utilizado 300mL de EB com 0,30g 
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de cada composto produzido (-Al2O3 e -Al2O3 impregnada com os percentuais de 

Ag). A mistura ocorreu sobre placa de agitação, por 20 minutos, em temperatura 

ambiente (Figuras 30 e 31). Em seguida, as amostras seguiram para a realização das 

análises bacteriológicas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 31. Fluxograma do polimento do EB com -Al2O3 impregnada com 8%, 12% e 16% de prata (Ag). 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Com a finalidade de investigar novos materiais, além da alumina (-Al2O3) foi 

testado o óxido de zinco (ZnO), material já consagrado na literatura por suas 

propriedades antibacterianas. 

 

 

 
 

 
Figura 30. Preparo das amostras para análises bacteriológicas. Fonte: elaborada pelo autor. 
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 8%Ag 

16%Ag  

 12%Ag 

20 min 
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3.2.1.3 Impregnação da prata (Ag) no óxido de zinco (ZnO) através de síntese 

hidrotermal por micro-ondas. 

 

Em um becker com 90mL de água destilada em agitação constante e 

aquecimento, foi feita a dispersão do óxido de zinco (ZnO), a uma temperatura de 

50°C, por 10 minutos. Em seguida, adicionou-se o percentual de nitrato de prata 

(AgNO3), deixando-o em agitação, também, por 10 minutos. Para a precipitação da 

solução, foi acrescentado o hidróxido de amônio (NH4OH), até que o pH atingisse 9, 

sendo necessária a continuidade da agitação por mais 10 minutos. 

A solução foi transferida para o copo de teflon que compõe o reator hidrotermal 

de micro-ondas (Figura 26), a uma temperatura constante de 140°C, por um período 

de tempo de 30 minutos e pressão de 4Kgf/cm2. Tais condições foram controladas 

pelo programa CNT 400 supv 1.6 Hidro-, 2,45 GHz, potência máxima de 800 W. 

Depois da estabilização da temperatura, deu-se início à contagem do tempo. Após o 

término dos 30 minutos, finalizou-se o programa, deixou-se a solução esfriar e levou-

se o produto para a centrífuga da marca EPPENDORF, modelo 5804 (Figura 24), para 

retirada do precipitado. Esse último seguiu para a estufa convencional (Figura 25), 

marca MEDCLAVE, modelo 5, a 100°C, por 12h. Ao ser retirado, o material foi 

macerado, para obtenção de nanopós, e encaminhado para a realização das diversas 

técnicas de caracterização (Figura 32). 
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Figura 32. Impregnação da prata (Ag) no óxido de zinco (ZnO) através da síntese hidrotermal por micro-
ondas. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

  

A fim de verificar a eficiência dos compostos, foram realizadas, primeiramente, as 

análises bacteriológicas nas seguintes condições. 

 

a. Condição 01 

 

Como já mencionado, primeiramente, foi efetuado a caracterização do EB, 

sendo determinados os parâmetros do mesmo – de acordo do a Figura 21. 

 Na primeira condição, para o polimento do EB foi empregado um becker, no 

qual colocou-se 300mL do efluente, uma barra magnética e levou-se a uma placa de 

agitação por 20 minutos, mantendo-se à temperatura ambiente. Seguidamente, 

adicionou-se o composto ZnO impregnado com 8% de Ag (menor percentual de 
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impregnante testado na Etapa 01). A variação estequiométrica se deu em relação à 

quantidade utilizada de nanopós 0,30 e 0,60g. Realizou-se, também, um comparativo, 

com a utilização do catalisador alumina (-Al2O3), de acordo com a Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Fluxograma comparativo da ação bactericida dos nanocompostos ZnO e -Al2O3 
impregnados com 8% de Ag, com variações estequiométricas 0,30g e 0,60g. Fonte: elaborada pelo 
autor. 

 

b. Condição 02  

 

Na segunda condição, foi praticado um comparativo da variação 

estequiométrica do percentual de impregnante (Ag) nos óxidos (-Al2O3 e ZnO). Foram 

testadas as taxas de 8%, 12% e 16% de Ag para se analisar qual catalisador e 

quantidade de impregnante seria mais eficiente no polimento dos organismos 

patogênicos presentes no EB (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 34. Fluxograma comparativo da ação bactericida dos nanocompostos ZnO e -Al2O3, com 

impregnação de 8%, 12% e 16% de prata (Ag). Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Com o intuito de obter o melhoramento da remoção de coliformes totais, 

coliformes termotolerantes e Escherichia coli, partiu-se para o estudo de novas rotas 

de síntese: sonoquímica e sonoquímica associada à hidrotermal por micro-ondas. 

 

3.2.2 ETAPA 02 – Impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco 

(ZnO) através de síntese sonoquímica 

 

Para a impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco 

(ZnO), através de síntese sonoquímica, foram utilizados os reagentes descritos na 

Tabela 1 e o processador ultrassônico Branson Digital Sonifier, anteriormente ilustrado 

na Figura 27. 

 Preparou-se uma suspensão aquosa, misturando-se 90mL de água destilada e 

ZnO ou -Al2O3 em uma placa de agitação e aquecimento por 10 minutos, a uma 

temperatura de 50°C (Figura 35). Esta suspensão foi submetida a um processador 

ultrassônico Branson Digital Sonifier (Figura 27) por 60 minutos. Para que o efeito 

sonoquímico fosse mais efetivo em toda a suspensão, manualmente, foram feitas 

movimentações periódicas do becker durante o processo. Após completados os 60 

minutos, a solução voltou para a placa de agitação e temperatura, por 10 minutos – 

onde foi acrescentado o percentual de Ag. Para a precipitação da solução, foi 

adicionado o hidróxido de amônia (NH4OH), até que o pH atingisse 9. O material 

voltou para a ponteira ultrassônica, para a repetição do processo, mantendo-se os 

mesmos parâmetros adotados para primeira fase (T=60 minutos, amplitude de 40%). 

Finalmente, a suspensão foi seca em estufa convencional (Figura 25), a uma 

temperatura de 100°C, por 12 horas. O material sólido resultante foi macerado e 

acondicionado em Eppendorfes com a respectiva identificação. 
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Figura 35. Fluxograma da Impregnação da prata (Ag) na -Al2O3 e no ZnO através de síntese 
sonoquímica. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

3.2.3 ETAPA 03 – Impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco 

(ZnO) pela associação das sínteses sonoquímica e hidrotermal por micro-ondas 

 

Para a impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco 

(ZnO) pela associação das sínteses sonoquímica e hidrotermal por micro-ondas, foram 

empregados os reagentes descritos na Tabela 1. 

 Os equipamentos utilizados na associação das sínteses sonoquímica e 

hidrotermal são os ilustrados nas Figuras 24 a 27.  

Seguindo o mesmo procedimento da Etapa 02, para a síntese de estruturas de 

ZnO ou -Al2O3 com impregnação com prata (Ag) a partir do método sonoquímico 

(Figura 36), preparou-se uma suspensão aquosa misturando-se 90mL de água 

destilada e ZnO ou -Al2O3 em uma placa de agitação e aquecimento, por 10 minutos 

a uma temperatura de 50°C. Esta suspensão foi submetida a uma ponteira 
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ultrassônica Branson Digital Sonifier (Figura 27), fixando-se o tempo de permanência 

dentro do banho em 60 minutos. Depois de completado esse tempo, a solução voltou 

para placa de agitação e temperatura por 10 minutos, onde foi acrescentado o 

percentual de Ag. Para a precipitação da solução, foi adicionado o hidróxido de 

amônio (NH4OH) até que o pH atingisse 9, sendo necessária a continuação da 

agitação por mais 10 minutos. 

Diferentemente da segunda etapa, a solução seguiu para o copo de Teflon, o 

qual foi transferido para o reator, sendo hermeticamente fechado; e, em seguida, foi 

levado ao forno de micro-ondas doméstico (Figura 26). Dentro do reator, houve um 

aumento de pressão, ficando em torno de 4Kgf/cm2 (sendo fornecida energia 

necessária para obtenção do precipitado). O processo ocorreu à temperatura 

constante de 140°C, por um período de tempo de 30 minutos. Tais condições foram 

controladas pelo programa CNT 400 supv 1.6 Hidro-. A suspensão foi seca em estufa 

convencional (Figura 25) à temperatura de 100°C, por 12 horas. O material sólido 

resultante foi macerado e guardado em Eppendorfes com a respectiva identificação. 

 

 

 

 
Figura 36. Fluxograma da impregnação da prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no óxido de zinco (ZnO) 
pela associação das sínteses sonoquímica e hidrotermal por micro-ondas. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Para a determinação da síntese ideal, foi realizado um estudo comparativo 

utilizando como base o composto ZnO + 8% Ag. 

 

3.2.4 ETAPA 04 – Estudo comparativo da impregnação da prata (Ag) no ZnO através 

da síntese hidrotermal por micro-ondas, sonoquímica e sonoquímica associada ao 

hidrotermal 

 

Para o estudo comparativo da impregnação da prata (Ag) no ZnO através da 

síntese hidrotermal por micro-ondas e sonoquímica associada a hidrotermal, foram 

utilizados os reagentes relacionados na Tabela 1, efluente e equipamentos descritos 

nos itens 3.1.2 e 3.1.3, respectivamente. 

O estudo para a determinação da rota de síntese que resultasse na produção 

de compostos com melhor eficiência bactericida foi realizado tomando-se como base o 

material formado por ZnO impregnado com 8% de Ag. Após a obtenção dos 03 

compostos pelas variadas rotas de síntese já descritas, os mesmos foram aplicados 

ao EB. Conforme Figura 37, cada amostra foi preparada em um becker com 300mL de 

EB e 0,30g dos compostos 01, 02 e 03 (01- Sintetizado pelo método hidrotermal por 

micro-ondas, 02 – Sintetizado pelo método sonoquímico, e 03 – Sintetizado pelo 

método sonoquímico para o ZnO e o método hidrotermal para a impregnação da 

prata). Em uma placa de agitação foi feita a diluição dos distintos nanopós no efluente, 

em temperatura ambiente, por 20 minutos. Em seguida, as amostras foram levadas 

para análises bacteriológicas, 

Repetindo o procedimento realizado nos estudos anteriores, foi feita, 

primeiramente, a caracterização do EB que serviu como parâmetro comparativo para 

ação bactericida do composto, apresentado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Fluxograma do estudo comparativo da impregnação da prata (Ag) no ZnO através das 
síntese hidrotermal por micro-ondas, sonoquímico associado ao hidrotermal. Fonte: elaborada pelo 
autor. 
 

Assim, verificou-se que a síntese mais eficiente foi a combinação da 

sonoquímica com hidrotermal por micro-ondas. No entanto, após a caracterização, 

verificou-se, através de DRX, MEV/FEG e EDS, que a prata (Ag) não impregnou 

satisfatoriamente. O percentual impregnado foi irrisório à proposição do presente 

estudo. Com o objetivo de promover o melhoramento da aderência do impregnante, 

substituiu-se o hidróxido de amônio (NH4OH) pelo complexante citrato de sódio 

(Na3C6H5O7), de acordo com a Figura 38. 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Fluxograma da síntese sonoquímica associada à hidrotermal por micro-ondas utilizando o 
complexante citrato de sódio (Na3C6H5O7). Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os resultados das análises bacteriológicas, após a alteração ocorrida, foram 

bastante relevantes, pois a eficiência do nanocomposto aumentou significativamante. 

Assim, partiu-se para uma nova investigação (Figura 39) dos compostos sintetizados 

pela associação dos dois métodos (hidrotermal e sonoquímico) utilizando os 

catalisadores -Al2O3 e ZnO, onde o parâmetro estudado foi a variação 

EB 

(300mL) 

 

ZnO impregnado com 

8% de Ag (0,30g) 

 

 (CT) 

 (CTT) 

(EC) 

01 – Hidrotermal (H) 

 

02 – Sonoquímico (S) 

03 – (S) + (H) 

20 min 

EB 

(300mL) 

 

ZnO impregnado com 

8% de Ag (0,30g) 

 

 (CT) 

 (CTT) 

(EC) 

 (S) + (H)  

(Citrato de Sódio) 

20 min 

Análise 

Bacteriológica 

) 

20 min 
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estequiométrica do percentual de prata (Ag) a ser impregnado – sendo fixado o tempo 

de concentração de cada composto no efluente em 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Fluxograma do polimento do efluente pelos compostos obtidos pela síntese sonoquímica 
associada à hidrotermal por micro-ondas com adição do complexante citrato de sódio (Na3C6H5O7). 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Posteriormente, partiu-se para uma nova etapa da determinação do melhor 

tempo de concentração do nanocompósito no efluente analisado, já que o mesmo 

constitui um dos fatores que interfere, diretamente, na eficiência da desinfecção do 

efluente. 

 

3.2.5 ETAPA 05 – Análise do tempo de concentração dos compostos no tratamento de 

águas residuárias 

 

A morte de microorganismos pela ação de um desinfetante, é proporcional à 

concentração do desinfetante e ao tempo de reação. Deste modo, pode-se utilizar 

altas concentrações e pouco tempo, ou baixas concentrações e um tempo elevado. Os 

desinfetantes químicos necessitam ser uniformemente dispersos no efluente, para 

garantir uma concentração uniforme; portanto, a agitação favorece a desinfecção 

(FERREIRA; LUZ; BUSS, 2016). Com base em pesquisas na área de tratamento de 

efluentes por técnicas de desinfecção já consagradas, como cloro e dióxido de cloro, 

EB (300mL) 

 

-Al2O3 (0,30g)  

 

ZnO (0,30g) 

 

 (CT) 

 (CTT) 

(EC) 

 4%Ag 

12%Ag  

 4%Ag 

 12%Ag 

 8%Ag 

 8%Ag 

(S) + (H) 

Citrato de Sódio 

20min. 

20 min. 
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nas análises realizadas nas etapas de 01 a 04, adotou-se 20 minutos como tempo de 

contato. 

  Com o objetivo de aprimorar e otimizar a técnica de polimento de efluentes 

com os compostos produzidos, procurou-se determinar qual o tempo ideal de 

concentração do nanopó no EB para alcançar melhor eficiência. Para o estudo, 

utilizou-se o ZnO impregnado com 8% de Ag, obtido através da associação das 

sínteses sonoquímica e hidrotermal. Assim, nesta quinta etapa, foram testados os 

novos tempos de 30, 40 e 60 minutos (Figura 40).  

O procedimento foi realizado colocando-se, num Becker, 300mL de EB e 0,30g 

do composto. Levou-se à placa de agitação para diluição, pelos tempos acima citados, 

em temperatura ambiente. Após cada aplicação, o efluente tratado foi acondicionado 

em recipientes autoclavados, fornecidos pelos laboratórios de bacteriologia. Em 

seguida, os mesmos foram encaminhados para as análises bacteriológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Fluxograma da análise da análise do tempo de concentração dos compostos no tratamento 
de águas residuárias. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Encontrado o melhor tempo de concentração (Tc) foi realizado a repetição das 

análises bacteriológicas dos compostos e seus respectivos percentuais de 

impregnação com prata (Ag), obtidos pela associação das sínteses sonoquímica e 

hidrotermal (Figura 41). 
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3.2.6 ETAPA 06 – Análise do percentual de prata (Ag) existente em cada amostra 

 

Com o objetivo de quantificar a prata total presente nos compostos produzidos 

pela impregnação do ZnO e -Al2O3 por síntese sonoquímica associada a hidrotermal 

e, posteriormente, comparar o valor encontrado com os teores de prata total lixiviada 

nos testes com as águas residuárias provenientes de ETE, as amostras foram 

submetidas a uma análise por Espectrometria de emissão óptica com plasma ICP-

OES, realizada no CTGÁS. 

O ICP-OES (Figura 42) é uma técnica analítica que quantifica elementos 

(metais, semi-metais e terras raras) em diversos tipos de amostras. Baseia-se na 

detecção da radiação eletromagnética emitida por átomos neutros ou íons excitados 

nas regiões do espectro eletromagnético visível e ultravioleta. 

O princípio fundamental da espectrometria de emissão atômica consiste na 

propriedade dos átomos emitirem radiação eletromagnética quando submetidos a 

determinadas condições. Neste caso, a ionização dos elementos a serem 

analisados será feita pelo plasma indutivo de argônio. 

EB (300mL) 

 

 -Al2O3(0,30g)  

 

ZnO (0,30g) 

 

 (CT) 

 (CTT) 

(EC) 

 4%Ag 

12%Ag  

 4%Ag 

 12%Ag 

 8%Ag 

 8%Ag 

(S) + (H) 

Citrato de Sódio 

Melhor Tc 

Figura 41. Fluxograma da desinfecção das águas residuárias, pela aplicação dos compostos e 
variação de percentuais de impregnante (Ag), obtidos pela associação das sínteses sonoquímica e 
hidrotermal, e melhor tempo de concentração (Tc). Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Melhor Tc 
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3.3 Caracterização dos nanocompósitos 

 

Contudo, em cada etapa da metodologia utilizada para desenvolvimento da 

presente pesquisa, descrita no item 3.2 e subitens 3.2.1 a 3.2.5, fez-se necessário, 

para a determinação da eficiência dos nanopós produzidos, além das análises 

bacteriológicas, a caracterização destes através das seguintes técnicas.  

 

3.3.1 Difração de raios X (DRX) 

 

A técnica da difração de raios X (DRX) permite determinar os parâmetros 

cristalográficos e os arranjos atômicos na rede cristalina dos materiais. Os materiais 

foram submetidos à análise em forma de pó, com granulometria de 200 mesh, e secos 

em estufa por 24 horas, à temperatura de 110°C. As análises foram executadas por 

um equipamento denominado difratômetro modelo XRD-7000 Shimadzu, radiação 

CuKα, tubo de alvo de cobre, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA no laboratório 

de caracterização de materiais por raios X do Departamento de Engenharia de 

Figura 42. ICP-OES. Fonte: http://www.ceunes.ufes.br 
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Materiais (DEMAT/ UFRN). As fases foram indexadas por intermédio da ficha 

cristalográfica JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) de números 

80-956 (-Al2O3), 79-2205 (ZnO) e 87-717 (Ag). O tamanho médio das partículas do 

material foi calculado usando o método de refinamento de Rietveld com auxílio do 

software MAUD. 

 

3.3.2 Análise Granulométrica a laser  

 

A Distribuição Granulométrica é uma técnica que tem como finalidade mapear o 

tamanho de partículas existentes em um sistema, realizando um estudo comparativo 

entre os tamanhos médios de partículas e a possibilidade da formação de 

aglomerados – fator este que influencia de forma direta as propriedades finais do 

material. 

As análises foram executadas em um granulômetro a laser CILAS-920, no 

Laboratório de Física - LMCME (UFRN). 

 

3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV/FEG) 

 

O princípio da microscopia eletrônica de varredura consiste em utilizar um feixe 

de elétrons através de filamento de tungstênio na superfície da amostra. O feixe de 

elétrons varre a área em análise e permite a obtenção de uma imagem ampliada e 

tridimensional. O MEV convencional com filamento de tungstêni permite obtenção de 

imagens com ampliação de até 50.000 X e espectros de EDS (microanálise química 

semiquantitativa por níveis de energia dispersiva de raios X). O MEV/FEV de alta 

resolução com emissão de elétrons por um canhão de aplicação de um campo elétrico 

(“Field Emission Gun”) permite obtenção de imagens com ampliação de até 500.000 X 

e espectros de EDS. 

A microscopia eletrônica de varredura dos compostos foi obtida através de um 

microscópio modelo TM 3000 da Hitachi, utilizando uma tensão de 15 kV. A análise foi 

realizada no DEMAT. 
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3.3.4 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Este tipo de análise, denominado espectroscopia de energia dispersiva (EDS), 

permite a análise composicional dos materiais, sendo possível a quantificação dos 

elementos presentes em porcentagem atômica ou em peso. O detector de energia 

dispersiva funciona a partir da emissão dos raios X característicos (NECKEL, 2009).  

A análise por EDS foi realizada com o auxílio do MEV, utilizando um 

espectrômetro de energia dispersiva de raios X modelo Hitachi Swift ED 3000, com 

detector de silício, resolução de 161 eV, com tensão de 15 kV. A análise ocorreu no 

DEMAT. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1. Resultados referentes a ETAPA 01 – Impregnação da prata (Ag) na alumina 

(-Al2O3) e óxido de zinco (ZnO) através da síntese hidrotermal por micro-ondas 

 

4.1.1. Análise bacteriológica            

  

Para dar início à investigação da eficiência dos nanocompósitos produzidos, foi 

feito, um estudo da caraterização biológica do esgoto (Tabela 02), fornecida pela 

empresa responsável pela implantação e monitoramento do sistema. As amostras de 

esgoto foram coletadas na saída dos sistemas de tratamento secundário, antes da 

desinfecção (EB), com a finalidade de avaliar as características do efluente e obter, 

assim, os parâmetros para avaliar o tratamento do mesmo com os nanocompósitos 

produzidos.  

 

Tabela 2. Caracterização bacteriológica do EB (Efluente bruto - proveniente do tratamento secundário 
da ETE, antes da desinfecção). Fonte: elaborada pelo autor. 

 

PARÂMETROS UNIDADE TÉCNICA UTILIZADA RESULTADOS 

Coliformes Totais UFC/100mL Membrana Filtrante 2,1x107 

Coliformes Termotolerantes UFC/100mL Membrana Filtrante 1,5x107 

METODOLOGIA APLICADA: APHA et al. (2012). Standard Methods for the Examination 
of Water and Wastewater.21th Washington DC: American Public Health Associations, 
2005. 

 

Na etapa 01 do trabalho, foram produzidos, através da síntese hidrotermal por 

micro-ondas, os nanopós -Al2O3 e ZnO impregnados com 8%, 12% e 16% de Ag. 

Após coletas na ETE, realizaram-se análises bacteriológicas dos indicadores 

patogênicos coliformes totais (CT), coliformes termotolerantes (CTT) e Escherichia coli 

(EC), no laboratório da EMPARN, pelo método de membranas filtrantes. 

Primeiramente, efetuou-se o polimento do EB com -Al2O3 impregnado com 8%, 12% 

e 16% de Ag, conforme Tabela 3.  
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Tabela 3. Resultados das análises bacteriológicas referentes ao polimento do efluente com -Al2O3 

impregnada com 8%, 12% e 16% de Ag (0,30g/300mL), obtidos por síntese hidrotermal. Fonte: 
elaborada pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados de cada uma das amostras, polidas com os nanopós, 

apresentaram redução na ordem de 2 log na quantidade de microrganismos 

analisados, mesmo tendo sido aumentado o percentual de prata no processo de 

impregnação. Dessa forma, com o objetivo de aprimorar o polimento do EB, partiu-se 

para uma nova síntese hidrotermal por micro-ondas, substituindo o catalisador -Al2O3 

por ZnO. A escolha foi pautada no fato do ZnO vir se destacando na literatura por suas 

propriedades antibacterianas e antifúngicas. Zhang et al. (2011) investigou a atividade 

AMOSTRAS*** (UFC*/100mL) ** 

 

AMOSTRA 01 – EB  

CT- 7,9x108 

CTT- 4,9 x 107 

EC- 4,0 x107 

 

AMOSTRA 02 – ET c/ Al2O3 + 8% de Ag  

CT- 5,4x105 

CTT- 1,7 x 105 

EC- 1,4 x105 

 

AMOSTRA 03 - ET c/ Al2O3 + 12% de Ag  

CT- 5,3x105 

CTT- 1,5 x 105 

EC- 1,2 x105 

 

AMOSTRA 04 - ET c/ Al2O3 + 16% de Ag  

CT- 5,2x105 

CTT- 1,2 x 105 

EC- 1,1 x105 

 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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antibacteriana do ZnO em tamanhos nano e micrométricos, verificando que ambos 

apresentam a capacidade de inibir o crescimento de bactérias.  

 Após a obtenção do ZnO impregnado com 8%, 12% e 16% de Ag, efetuaram-se 

novas análises bacteriológicas. Observou-se que os resultados (Tabela 4) foram 

semelhantes aos do primeiro estudo. 

 

Tabela 4. Resultados das análises bacteriológicas referentes ao polimento do efluente com ZnO 
impregnado com 8%, 12% e 16% de Ag (0,30g/300mL), obtidos por síntese hidrotermal. Fonte: 
elaborada pelo autor. 
 

AMOSTRAS*** (UFC*/100mL) ** 

 

AMOSTRA 01 - EB 

CT- 9,8x107 

CTT- 6,4x 107 

EC- 2,9 x107 

 

AMOSTRA 02 - ET c/ ZnO + 8% de Ag 

CT- 3,4x105 

CTT- 2,7 x 105 

EC- 1,8 x105 

 

AMOSTRA 03 - ET c/ ZnO + 12% de Ag 

CT- 3,2x105 

CTT- 2,5 x 105 

EC- 1,5 x105 

 

AMOSTRA 04 - ET c/ ZnO + 16% de Ag 

CT- 2,9x105 

CTT- 2,2 x 105 

EC- 1,3 x105 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Nessa etapa 01, foi utilizada uma concentração de 0,30g de nanopó produzido 

para 300mL de efluente a ser tratado. Segundo Nogueira (2010), a faixa de aplicação 

de catalisadores é de 0,1 a 0,5 g, em 100 mL de efluente. Já Pereira (et al., 2015) 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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utiliza intervalo de concentração de catalisador de 0,5 a 2,0g para 1L de efluente. 

Fundamentando-nos nesses estudos, passou-se a uma nova investigação com 

relação à influência da quantidade de nonocompósitos utilizados no tratamento do EB.  

 Assim, ainda na etapa 01 da pesquisa, foi criada uma primeira condição: teste 

da eficiência do ZnO (impregnado com 8% de Ag), com variação estequiométrica em 

relação à quantidade utilizada (0,30 e 0,60g para 300mL de efluente) e confronto com 

a da -Al2O3, também impregnada com 8% de Ag. 

Na tabela 5, verificou-se uma remoção de, aproximadamente, 2 log, 

correspondente a uma eficiência em torno de 99% para os indicadores contaminantes. 

Percebeu-se um discreto aumento na remoção dos microorganismos do EB para as 

amostras tratadas com o catalisador ZnO.  

 

Tabela 5. Resultados das análises bacteriológicas referente às amostras do efluente polido com -
Al2O/ZnO, impregnado com 8% de Ag, com variação estequiométrica de 0,30g/300mL e 0,60g/300mL. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

AMOSTRAS *** (UFC*/100mL) ** 

AMOSTRA 01 – EB 

 

CT- 2,1 x 107 

CTT- 1,7 x107 

AMOSTRA 02 - ET c/ ZnO + 8% de Ag (0,30g) CT- 1,7x105 

 CTT- 1,5x105 

AMOSTRA 03 - ET c/ ZnO + 8% de Ag (0,60g) CT- 1,6x105 

 CTT- 1,4x105 

AMOSTRA 04 - ET c/ -Al2O3 + 8% de Ag (0,30g) CT- 1,8x105 

 CTT- 1,4 x105 

AMOSTRA 05 – ET c/ -Al2O3 + 8% de Ag (0,60g) CT- 1,9x105 

 CTT- 1,3x105 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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Baseado nas análises (Tabela 5) executadas em réplica, verificou-se, também, 

que, ao dobrar-se a quantidade dos nanocompostos aplicados ao efluente (de 0,30 

para 0,60g/300mL), praticamente não houve interferência no beneficiamento do 

processo de desinfecção, não sendo vantajosa a sua aplicação. A utilização de 0,30g 

de ZnO impregnado com 8% de Ag, em 300mL de efluente, foi o resultado mais 

vantajoso, principalmente em se tratando do custo-benefício. 

Continuando na etapa 01 da metodologia, em uma segunda condição, foram 

testados os percentuais de 8%, 12% e 16% em mol de Ag para a determinação do 

catalisador mais eficiente e percentual de impregnante adequado à ação pretendida. 

Analisando a Tabela 6, notou-se uma remoção de coliformes totais e 

termotolerantes, na ordem de 2log, em todas as combinações empregadas. 

 

Tabela 6. Resultados das análises bacteriológicas referentes às amostras do efluente polido com 

0,30g/300mL de -Al2O3/ZnO, impregnado com 8%, 12% e 16% de Ag. Fonte: elaborada pelo autor. 

AMOSTRAS*** (UFC*/100mL) ** 

AMOSTRA 01 - EB CT- 1,6x107 

CTT- 1,4 x107 

AMOSTRA 02 - ET c/ ZnO + 8% de Ag  

 

CT- 3,8x105 

CTT- 3,3x105 

AMOSTRA 03 - ET c/ ZnO + 12% de Ag  CT- 3,5x105 

CTT- 3,0x105 

AMOSTRA 04 - ET c/ ZnO + 16% de Ag 

 

CT- 2,8x105 

CTT- 2,3x105 

AMOSTRA 05 - ET c/ Al2O3 + 8% de Ag  

 

CT- 4,4x105 

CTT- 3,6 x105 

AMOSTRA 06 - ET c/ Al2O3 + 12% de Ag  CT- 4,1x105 

CTT- 3,4x105 

AMOSTRA 07 - ET c/ Al2O3 + 16% de Ag CT- 3,5x105 

CTT- 3,2x105 

 
 
 

 
 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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 Todavia, o aumento no percentual de impregnante (Ag) não resultou na 

elevação gradual do efeito do composto. Diante dessa circunstância, suspeitou-se que 

o percentual de prata a ser impregnado nos óxidos, através da síntese hidrotermal, foi 

perdido em alguma das etapas do processo de produção, possivelmente na lavagem e 

retirada do precipitado. 

Após interpretação dos resultados das análises bacteriológicas desta primeira 

etapa da pesquisa, partiu-se para a realização das seguintes caracterizações. 

 

4.1.2 Difração de raios X da calcinação da boemita 

 

A figura 43 ilustra o difratograma de raios X da calcinação da boemita a 600°C. 

Observe-se que todos os picos de difração são referentes à formação da fase -Al2O3 

(alumina de transição). A escolha da mesma para as sínteses se deu em função de 

todas as aluminas de transição serem reproduzíveis e estáveis a temperatura 

ambiente (AL’ MYASHEVA et al., 2005) e estabilizadas pelas suas baixas energias de 

superfície (SANTOS, 2016). 
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Figura 43. Difratograma da calcinação da boemita. Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.1.3 – Difração de raios X das estruturas do -Al2O3 e ZnO impregnadas com 8%, 

12% e 16% de Ag, obtidas por síntese hidrotermal 

 

As figuras 44 e 45 ilustram os resultados das análises de difração de raios X 

dos nanocompósitos Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO obtidos pela síntese hidrotermal por micro-

ondas, utilizando hidróxido de amônio (NH4OH). Os tamanhos médios das partículas 

dos nanocompostos produzidos foram calculados usando o método de refinamento de 

Rietveld com auxílio do software MAUD. 

 

a. Difração de raios X das estruturas de -Al2O3 

 

 A Figura 44 mostra o resultado da difração de raios X da -Al2O3 e Ag/-Al2O3, 

onde se pode observar a formação da fase cristalina da -Al2O3, seguida de uma 

discreta formação da fase do impregnante (Ag), nas proporções de 8%, 12% e 16%. Foi 

verificada, em todas as amostras, fase preponderante -Al2O3 de estrutura cúbica (ficha 

cristalográfica JCPDS 2-1420). 

 Em todas as amostras (P1, P2 e P3) houve, também, a formação de diminutos 

picos da fase prata metálica (Ag0). A mesma foi identificada (ficha cristalográfica JCPDS 

87-717 e Grupo Espacial Fm-3m) como cúbica. Constatou-se também uma terceira fase 

identificada como hidróxido de amônio (NH4OH) que pode ser junstificada pela 

presença do mesmo na composição do nanocomposto. 
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Figura 44. Difratogramas da -Al2O3 e Ag/-Al2O3 obtidos via síntese hidrotermal por micro-ondas, nas 

concentrações 8%, 12% e 16% de impregnante (a)P1, (b)P2 e (c)P3, respectivamente. Fonte: elaborada 
pelo autor. 

 

O aumento da adição de prata (Ag) ao óxido -Al2O3 provocou um modesto 

aumento na intensidade dos picos referentes à formação da prata (Ag0). Indicando, 

assim, que uma sucinta parcela de prata foi impregnada na superfície do -Al2O3. 

 

b. Difração de Raios X das estruturas de ZnO 

 

 A Figura 45 apresenta os difratogramas de raios X das amostras de ZnO puro e 

ZnO impregnado com 4%, 8% e 12% de prata, amostras P1, P2 e P3, respectivamente. 

Reparou-se, em todas as amostras, fase majoritária ZnO de estrutura hexagonal (ficha 

cristalográfica JCPDS 79-2205 e Grupo espacial P63mc), com reflexões 

correspondentes aos planos indicados nos difratogramas. O tamanho médio das 

partículas do material foi calculado usando o método de refinamento de Rietveld, com 

auxílio do software MAUD. 
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Figura 45. Difratogramas do ZnO e Ag/ZnO obtidos via síntese hidrotermal por micro-ondas, nas 
concentrações 8%, 12% e 16% de impregnante (a)P1, (b)P2 e (c)P3, respectivamente. Fonte: elaborado 
pelo autor. 

 

 Nas três amostras (P1, P2 e P3) houve, além de uma da fase majoritária ZnO, a 

formação de uma diminuta fase reconhecida como prata (Ag0). A mesma foi identificada 

(ficha cristalográfica JCPDS 87-717 e Grupo Espacial Fm-3m) como cúbica.  

 O ínfimo aparecimento da fase de Ag0 foi decorrente da impregnação por 

processo hidrotermal, que ocorreu à temperatura de 140°C (30 minutos).  Esperava-se 

que, na medida em que houvesse o aumento do percentual de prata (Ag) incorporado 

na síntese, fosse observado o crescimento dos picos correspondentes. Contudo, esses 

picos permaneceram quase que imperceptíveis. Assim, tais constatações confirmam os 

resultados das análises bacteriológicas, em que os compostos revelaram moderada 

eficiência na remoção dos microorganismos patogênicos coliformes totais, 

termotolerantes e E. Coli. 

A Tabela 7 apresenta os padrões cristalográficos das amostras de ZnO (P1, P2 e 

P3) e a amostra comercial. São indicados os valores teóricos de parâmetro de rede e de 

volume da célula unitária a partir das fichas padrões expostas abaixo:  
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Tabela 7. Padrões Cristalográficos para e ZnO – refinamento Estrutural de Maud. Fonte: elaborada pelo 
autor. 

PADRÕES CRISTALOGRÁFICOS PARA ZnO - REFINAMENTO ESTRUTURAL DE MAUD. 

Amostras Fixa 
Cristalográfica 

JCPDS 

Parâmetros de Rede (nm) Volume 
HC(nm) 

a c 

ZnO 79-2205 0,3250 0,5208 0,1429 

P1- ZnO+8%Ag 79-2205 0,3250 0,5208 0,1429 

P2- ZnO+12%Ag 79-2205 0,3250 0,5207 0,1429 

P3-ZnO+16%Ag 79-2205 0,3250 0,5207 0,1429 

 

 

Os parâmetro de rede e volume de célula unitária foram invariáveis para todas 

as amostras estudadas, demostrando que não houve interação química entre ZnO e 

Ag.  

 

4.2 Resultados referentes à ETAPA 02 – Impregnação da prata (Ag) na alumina 

(-Al2O3) e no ZnO através de síntese sonoquímica e ETAPA 03 – Impregnação da 

prata (Ag) na alumina (-Al2O3) e no ZnO pela associação das sínteses 

sonoquímica e hidrotermal por micro-ondas 

 

 Nesta fase, ocorreu apenas a produção dos nanocompostósitos pelas várias 

rotas de síntese. A caracterização dos mesmos, foi realizada no estudo comparativo 

ocorrido na etapa 04, a seguir. 

 

4.3 Resultados referentes a ETAPA 04 – Estudo comparativo da impregnação da 

prata (Ag) no óxido de zinco (ZnO) através da síntese hidrotermal por micro-

ondas (H), sonoquímica (S) e sonoquímica associado ao hidrotermal (S+H) 

 

Na busca do aprimoramento da remoção de coliformes totais, coliformes 

termotolerantes e Escherichia coli, partiu-se para a experimentação de outras rotas de 

síntese, descritas na segunda e terceira etapa da presente pesquisa. Dessa forma, 

tomou-se como parâmetro o catalisador ZnO, com o percentual de 8% de impregnante 
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(composto anteriormente testado). Foram realizadas as sínteses sonoquímica, 

hidrotermal e sonoquímica associada à hidrotermal. 

 

4.3.1 Análises Bacteriológicas 

 

Os resultados (Tabela 8) comprovaram que a associação das sínteses 

sonoquímica e hidrotermal, aplicada ao ZnO para impregnação da prata (Ag), 

apresentou maior eficiência, possivelmente pela integração dos benefícios de cada 

processo. 

 

Tabela 8. Resultados das análises bacteriológicas referentes ao EB polido com ZnO impregnado com 
8%, obtido pelos métodos sonoquímico, hidrotermal e sonoquímica associada ao hidrotermal. Fonte: 
elaborada pelo autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Segundo Kataoka (2011), “a síntese hidrotérmica tem como vantagens a 

cristalização direta sem etapas de calcinação, granulometria uniforme e morfologia 

controlada, o baixo custo, além da utilização de reagentes de fácil eliminação e 

AMOSTRAS *** (UFC*/100mL) ** 

AMOSTRA 01 - EB CT- 2,0 x 108 

CTT- 1,8 x108 

AMOSTRA 02 - ET c/ ZnO + 8% de Ag (0,30g) (S+ H)  CT-  6,7x106 

CTT- 5,9x106 

AMOSTRA 03 - ET c/ ZnO + 8% de Ag (0,30g) - (H) CT- 7,4x106 

CTT- 6,3x106 

AMOSTRA 04 - ET c/ Al2O3 + 8% de Ag (0,30g) (S) CT- 8,2x106 

CTT- 6,9x106 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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descarte, tendo em vista a importância de novas tecnologias que visam à preservação 

do meio ambiente”. 

Já a ação das ondas ultrassônicas desempenhou um papel importante na 

mudança morfológica das partículas do ZnO, aumentando a sua reatividade. Almeida 

(2014) descreve que a dinâmica do ultrassom está baseada na propagação da onda 

no meio irradiado, deslocando as espécies químicas de uma região do sistema para 

outra, promovendo cavitação acústica. Tal fenômeno possibilita a obtenção de 

variadas morfologias em nanoescala. Quando o ultrassom é irradiado, as partículas 

sólidas dispersas no líquido provocam efeitos mecânicos de grande importância, como 

transferência de massa, ativação da superfície sólida e melhor dispersão do material 

particulado. 

Assim, a síntese sonoquímica, preliminarmente aplicada aos óxidos, promoveu 

a diminuição e uniformização do tamanho de partículas dos mesmos (-Al2O3 e ZnO), 

aumentando suas áreas superficiais e favorecendo uma melhor impregnação da prata 

(Ag) através da síntese hidrotermal – aplicada, posteriormente, ao método 

sonoquímico. Consequentemente, houve um beneficiamento na aderência superficial 

do impregnante.  Devido a uma maior área metálica exposta e, portanto, maior número 

de átomos metálicos participando da reação, ocorreu um avanço no polimento do EB, 

pela ação dos nanopós produzidos. 

Ainda na etapa 04, no intuito de aprimorar a eficiência dos compostos 

produzidos, partiu-se para o estudo do aperfeiçoamento da impregnação da prata (Ag) 

no catalisador. Modificou-se, então, o estabilizador de pH de hidróxido de amônio 

(NH4OH) para o complexante citrato de sódio (Na3C6H5O7). 

 Realizou-se nova síntese sonoquímica associada à hidrotermal por micro-

ondas, utilizando ZnO e 8% de Ag. A adição de eletrólitos, como o citrato de sódio, na 

solução coloidal de nanopartículas de prata provoca uma mudança na força iônica do 

meio reacional, minimizando as forças eletrostáticas repulsivas criadas pela camada 

de íons boroidreto e, consequentemente, possibilitando a agregação das 

nanopartículas (VAN HYNING et al., 2001; MELO JR, et al., 2012). 

De acordo com a Tabela 9, a mudança proposta surtiu melhores resultados, 

comparados as análises anteriores, pois a remoção de coliforme totais passou de 2 log 
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para 5 log, e, no caso dos coliformes termotolerantes, de 2 log para 6 log, 

representando um avanço na eficiência do nanocompósito utilizado. A otimização do 

processo indicou que o citrato de sódio (Na3C6H5O7) interferiu favoravelmente na 

impregnação dos percentuais de prata (Ag) nos catalisadores (-Al2O3 e ZnO). 

 

Tabela 9. Resultados das análises bacteriológicas referentes ao polimento do EB com ZnO impregnado 

com 8%, obtido pelos métodos (S), (H) e (S+H) com uso do citrato de sódio (Na3C6H5O7). Fonte: Elaborada 
pelo autor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 Dando sequência à pesquisa, testou-se a ação dos nanocompósitos 

sintetizados pela associação dos dois métodos (hidrotermal e sonoquímico), utilizando 

os dois catalisadores (-Al2O3 e ZnO), com substituição do hidróxido de amônio 

(NH4OH) pelo citrato de sódio (Na3C6H5O7) e uma variação estequiométrica do 

percentual de prata (Ag) a ser impregnado (4%, 8% e 12%). Essa nova variação 

estequiométrica foi estabelecida em função de os melhores resultados obtidos até esta 

fase do trabalho estarem relacionados ao material impregnado com 8% de Ag. A partir 

desse ponto, averiguou-se a eficiência dos compostos com um percentual menor e 

maior do que 8%. 

AMOSTRA*** (UFC*/100mL) ** 

AMOSTRA 01 - EB CT- 1,71x108 

CTT- 1,59 x108 

AMOSTRA 02 – ET c/ 0,30g de ZnO + 8% Ag (S+H) CT- 4,5x103 

CTT- 6,3x102 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  

** Análises realizadas em réplica. 

*** Tempo de concentração de 20 minutos 

Obs.: Foi utilizado o citrato de sódio (Na3C6H5O7) no 

lugar do hidróxido da amônia (NH4OH). 

EB – Efluente Bruto (proveniente de tratamento 
secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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Os valores encontrados (Tabela 10) dos indicadores de contaminação 

mostraram que os compostos ZnO impregnado com 8% Ag e ZnO impregnado com 

12% de Ag apresentaram maiores eficiências na remoção dos organismos 

patogênicos, enquanto que os demais resultados foram menos expressivos. 

 

Tabela 10. Resultados das análises bacteriológicas referentes ao polimento do EB com -Al2O3/ZnO 

impregnado com uma variação de 4%, 8% e 12% de Ag, obtido pelo método (S+H) com uso do citrato 
de sódio. Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRA *** (UFC*/100mL) ** 

AMOSTRA 01 -EB CT- 1,3x108 

CTT-  2,0 x 107 

EC- 1,7 x 107 

AMOSTRA 02 - ET c/ ZnO + 4% Ag  

 

CT- 3,3x105 

CTT- 1,3 x 105 

EC- 1,1 x 105 

AMOSTRA 03 - ET c/ ZnO + 8% Ag  

 

CT- 2,5x103 

CTT- 1,8x102 

EC-1,3X10² 

AMOSTRA 04 - ET c/ ZnO + 12% Ag 

 

CT- 2,0x103 

CTT- 1,4x102 

EC-1,1X10² 

AMOSTRA 05 - ET c/ Al2O3 + 4% Ag  

 

CT- 3,5x107 

CTT- 1,7 x 107 

EC- 1,4 x 107 

AMOSTRA 06 - ET c/ Al2O3 + 8% Ag  

 

CT-  1,3x107 

CTT- 7,8 x 106 

EC- 6,8 x 106 

AMOSTRA 07 - ET c/ Al2O3 + 12% Ag 

 

CT- 1,1x107 

CTT- 7,9 x 106 

EC- 4,0 x 106 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  

** Análises realizadas em réplica. 

*** Tempo de concentração de 20 minutos 

Obs.: Foi utilizado o citrato de sódio 

(Na3C6H5O7) no lugar do hidróxido da amônia 

(NH4OH). 

EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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4.3.2 Difração de raios X – DRX 

 

Na etapa 04, foram realizadas análises de difração de raios X dos 

nanocompósitos Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO, obtidos pela associação das síntese 

sonoquímica e hidrotermal, utilizando citrato de sódio (Na3C6H5O7). A escolha dos 

mesmos se deu após realização das análises bacteriológicas, nas quais foi 

evidenciado que essa rota de síntese apresentou maior eficiência na desinfecção das 

águas residuárias.  

Assim como na etapa 01, os tamanhos médios das partículas dos 

nanocompostos produzidos foram calculados usando o método de refinamento de 

Rietveld, com auxílio do software MAUD. 

 

a. DRX das estruturas do -Al2O3  

  

 A técnica de difração de raios X promoveu a detecção da formação das fases 

cristalinas da -Al2O3 e a formação da fase do impregnante prata (Ag) de acordo o 

método sonoquímico, com 40% de amplitude, durante 01 hora, e hidrotérmico utilizado 

a temperaturas de 140°C, por um tempo de processamento de 30 minutos. 

 A Figura 46 mostra o resultado da difração de raios X da -Al2O3 e Ag/-Al2O3, 

onde se pode observar a formação da fase cristalina da -Al2O3 seguida da formação da 

fase do impregnante Ag, nas proporções de 4%, 8% e 12%. Foram verificadas, em 

todas as amostras, fase preponderante -Al2O3 de estrutura cúbica (ficha cristalográfica 

JCPDS 2-1420), semelhante aos resultados do DRX realizado na etapa 01 desta 

pesquisa. 

 Em todas as amostras (P1, P2 e P3), houve, também, a formação da fase prata 

metálica (Ag0). A mesma foi identificada (ficha cristalográfica JCPDS 87-717 e Grupo 

Espacial Fm-3m) como cúbica. Contudo, os picos identificados nessas amostras da 

etapa 04 são proeminentes, quando comparados aos encontrados no DRX da etapa 01. 
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Figura 46. Difratogramas da -Al2O3 e Ag/-Al2O3 obtidos via associação dos métodos sonoquímicos e 

hidrotermal, nas concentrações 4%, 8% e 12% de impregnante (a)P1, (b)P2 e (c)P3, respectivamente. 

 

A síntese sonoquímica, aplicada a -Al2O3, promoveu diminuição e 

homogeneização do tamanho de suas partículas. Observa-se a presença de ruído, o 

que indica que a estrutura apresenta baixa cristalinidade. 

No pico correspondente a 39 graus, é possível verificar a formação de fase 

prata metálica (Ag0). Essa fase mais expressiva no difratograma pode ser atribuída à 

impregnação, via processo hidrotermal, que ocorreu a temperatura de 140°C (30 

minutos). O aumento da adição de prata (Ag) ao composto -Al2O3 provocou um 

aumento na intensidade dos picos referentes à formação da Ag. Indicando, assim, que 

quanto maior o percentual de prata introduzida durante a síntese, maior a 

probabilidade de formação de fase de Ag. Além disso, é possível observar que, além 

do pico de maior intensidade referente à impregnação da Ag, verificam-se traços de 

prata em picos menos intensos, confirmando adequada impregnação no composto - 

Al2O3.  
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b. DRX das estruturas do ZnO e refinamento de Rietveld com auxílio do 

software MAUD 

 

Na etapa 04, a Figura 47 apresenta os difratogramas de raios X das amostras 

de ZnO puro e ZnO impregnado com 4%, 8% e 12% de prata, amostras P1, P2 e P3, 

respectivamente. Foram observadas, em todas as amostras, fase majoritária ZnO de 

estrutura hexagonal (ficha cristalográfica JCPDS 79-2205 e Grupo espacial P63mc), 

com reflexões correspondentes aos planos indicados nos difratogramas. O tamanho 

médio das partículas do material foi calculado usando o método de refinamento 

Rietveld, com auxílio do software MAUD, em conformidade com o procedimento da 

etapa 01. 

 

 

Figura 47. Difratogramas do ZnO e Ag/ZnO obtidos via associação dos métodos sonoquímico e 
hidrotermal, nas concentrações 4%, 8% e 12% de impregnante (a)P1, (b)P2 e (c)P3, respectivamente. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Em todas as amostras (P1, P2 e P3) houve, além da fase majoritária ZnO, a 

formação de uma segunda fase: a prata (Ag0). Da mesma maneira da etapa 01, foi 

identificada (ficha cristalográfica JCPDS 87-717 e Grupo Espacial Fm-3m) como cúbica. 

 Assim como no caso da -Al2O3, foi possível atentar que a síntese sonoquímica 

aplicada ao ZnO promoveu diminuição e homogeinização do tamanho de partículas, 

consequentemente, aumento de sua cristalinidade, fato indicado pelos picos bem 

definidos e estreitos.  

 A formação da fase de Ag0 também foi decorrente da impregnação por processo 

hidrotermal, que ocorreu a temperatura de 140°C (30 minutos). Com o aumento da 

quantidade de prata (Ag) adicionada à síntese, foi possível observar elevação da 

intensidade dos picos de Ag. No entanto, por se tratar de uma segunda fase, esses 

picos não se apresentaram tão intensos quanto os do ZnO. 

Contatou-se, ainda, que a amostra P3 (ZnO+12% Ag) apresentou uma outra 

fase -acetato de sódio (C2H3NaO2), de estrutura ortorrômbica (ficha cristalográfica 

JCPDS 29-1158 e Grupo Espacial pmnm). Essa fase foi decorrente do uso do citrato 

de sódio (Na3C6H5O7) na preparação da solução de ZnO com o percentual de Ag – 

antes de seguir para o reator hidrotermal. A mesma pode ser percebida de forma 

discreta nas demais amostras. 

A tabela 11 apresenta os padrões cristalográficos das amostras de ZnO (P1, P2 e 

P3) e a amostra comercial. São indicados os valores teóricos de parâmetro de rede e de 

volume da célula unitária a partir das fichas padrões expostas abaixo:  

 

Tabela 11. Padrões Cristalográficos para e ZnO – refinamento Estrutural de Maud. Fonte: elaborada 
pelo autor. 

PADRÕES CRISTALOGRÁFICOS PARA ZnO - REFINAMENTO ESTRUTURAL DE MAUD. 

Amostras Fixa 
Cristalográfica 

JCPDS 

Parâmetros de Rede (nm) Volume 
HC(nm) 

a c 

ZnO 79-2205 0,3250 0,5208 0,1429 

ZnO+4%Ag 79-2205 0,3250 0,5208 0,1429 

ZnO+8%Ag 79-2205 0,3250 0,5207 0,1429 

ZnO+12%Ag 79-2205 0,3250 0,5207 0,1429 
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Como ocorreu na etapa 01, os valores de parâmetro de rede e volume de célula 

unitária foram os mesmos para todas as amostras avaliadas, o que confirma que a 

prata impregnou nas superfícies do composto ZnO, não adentrando a sua estrutura 

cristalina. 

 

4.3.3 Distribuição Granulométrica 

 

A Distribuição Granulométrica é uma técnica que tem como finalidade mapear o 

tamanho de partículas existentes em um sistema, realizando um estudo comparativo 

entre tamanhos médios de partículas e a possibilidade da formação de aglomerados, 

fator este que influencia de forma direta as propriedades finais do material. 

A Figura 48 apresenta a distribuição granulométrica das amostras de -Al2O3 

impregnadas com Ag, nas proporções de 4%, 8% e 12%. Ela também indica curvas, 

com distribuições largas e, em sua maioria, simétricas e bimodais – com exceção da 

amostra P2 (multimodal e assimétrica), com diâmetros médios de aglomerados 34,75; 

15,45; 2,44 e 2,98m, respectivamente. 
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Figura 48. Distribuição granulométrica das amostras de -Al2O3 e de -Al2O3 impregnada com P1 (a) 4%, 

P2 (b) 8% e P3 (c) 12% de Ag. Fonte: elaborada pelo autor. Fonte: Fornecida pelo LMCME – Laboratório 
de Física (UFRN). 
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A Figura 49 mostra a distribuição granulométrica das amostras ZnO impregnadas 

com Ag, nas proporções de 4%, 8% e 12%. Prevalecem curvas com distribuição larga, 

bimodais e simétricas (P1 e P3), com exceção da curva do ZnO puro (trimodal e 

assimétrica) e P2 (multimodal e assimétrica), com diâmetros médios de aglomerados 

134,60; 11,38; 2,13 e 13,42m, respectivamente. 
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As amostras que apresentaram menores diâmetros proporcionaram, também, 

maior eficiência na desinfecção das águas residuárias, constatada nas análises 

bacteriológicas. Como consequência da diminuição do tamanho médio de partículas 

dos materiais a serem trabalhados, verificou-se um aumento da área superficial por 

volume, fazendo com que ocorresse uma elevação do número de átomos localizados 

na superfície do material ao se comparar ao número de átomos que estão na região 

interna das partículas. Assim, com esta homogeneização do tamanho das partículas 

 

Figura 49. Distribuição granulométrica das amostras de ZnO puro e ZnO impregnado com P1 (a) 4%, 
P2 (b) 8% e P3 (c) 12% de Ag. Fonte: Fornecida pelo LMCME – Laboratório de Física (UFRN). 
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constituintes, em especial do catalisador (-Al2O3 ou ZnO) ocorreu o favorecimento da 

impregnação da Ag em sua superfície. De acordo com Mu e Chen (2011), não existe 

consenso no que concerne a uma possível relação entre a dimensão das 

nanopartículas e a sua atividade antibacteriana. Se, por um lado, existem estudos que 

afirmam que a toxicidade é tanto maior quanto menores forem as nanopartículas de 

ZnO, por outro, autores afirmam não ter observado qualquer relação entre a dimensão 

e o efeito das mesmas. 

Quanto às nanopartículas de prata (Ag), Lara (2011) retrata que o seu pequeno 

tamanho e a sua elevada área superficial promovem maior eficiência. Contudo, isso 

também pode levar à agregação das partículas, tornando a manipulação física das 

nanopartículas difícil, em formas líquidas e secas. Esse fator pode levar à diminuição 

ou perda de suas propriedades. 

 Com relação ao aumento do tamanho médio observado na amostra P3 (ZnO 

impregnado com 12% de Ag), ele pode ser decorrente de aglomeração entre partículas 

no momento da disposição da amostra para mapeamento. 

 

4.3.4 Microscopia eletrônica de Varredura (MEV/FEG) e Espectroscopia de Energia 

dispersiva (EDS) 

 

As análises por MEV/FEG abaixo (Figuras 50 a 54) foram realizadas na quarta 

etapa da pesquisa, visando o estudo comparativo da impregnação da prata (Ag) no 

ZnO através das três diferentes rotas de sínteses: sonoquímica, sonoquímica 

associada à hidrotermal e hidrotermal por micro-ondas. 

As imagens são do ZnO puro e do ZnO impregnado com Ag. Não foi detectada, 

através do EDS, a presença de nanopartículas de prata nas regiões analisadas, o que 

levou a crer que a prata (Ag) não impregnou adequadamente. O percentual de Ag 

aderido ao ZnO foi irrelevante, não sendo possível a análise composicional e a 

quantificação desse metal em porcentagem atômica ou em peso. 
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a) 

b) 

Figura 50 (a) e (b).  Análise por MEV/FEG do ZnO puro (comercial). Fonte: Fornecidas pelo 
Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
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Figura 51 (a) e (b). Análise por MEG/FEG do ZnO submetido a exposição por 60 minutos ao 
processador ultrassônico Branson Digital Sonifier. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia 
Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 

 

a) 

b) 



111 

 

  

 

 
 

 

a) 

b) 



112 

 

  

 

 

 

Figura 52 (a), (b) e (c). Análise por MEV/FEG do ZnO impregnado com 8% de Ag obtido por síntese 
hidrotermal. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de 
Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

c) 

a) 
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Figura 53 (a) e (b). Análise por MEV/FEG do ZnO impregnado com 8% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de 
Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

. 

 

 

b) 

a) 
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Figura 54 (a) e (b). Análise por MEV/FEG do ZnO impregnado com 8% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada à hidrotermal. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do 
Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

Para o ZnO impregnado com 8% de Ag através da síntese hidrotermal por 

micro-ondas, também foi feita a análise EDS, de uma área específica, através do 

MEV, utilizando um espectrômetro de energia dispersiva de raios X, modelo Hitachi 

Swift ED 3000, com detector de silício, resolução de 161 eV, com tensão de 15 kV – 

conforme Figuras 55 e 56, a seguir. 

 

b) 
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Figura 55. EDS da Região 01 do ZnO impregnado com 8% e Ag através de Síntese hidrotermal de 
micro-onda Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de 
Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
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Figura 56. EDS da Região 02 do ZnO impregnado com 8% e Ag através de Síntese hidrotermal de micro-ondas. Fonte: 
Fornecidas pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
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Todavia, no EDS, através da análise pontual acima, pode-se confirmar o que as 

imagens obtidas pelo MEV/FEG já haviam revelado: a prata não impregnou 

suficientemente nas superfícies analisadas do ZnO. 

Diante desses primeiros resultados, ainda na quarta etapa da pesquisa, houve o 

direcionamento para substituição do hidróxido de amônio pelo citrato de sódio, que, 

nesse caso, apresentou dois papéis distintos e complementares: agente redutor e 

estabilizante. 

Dessa forma, foram produzidos novos compostos com o uso do citrato de sódio 

e, consequentemente, novas análises por MEV/FEG e EDS. As amostras analisadas 

foram: 01 (ZnO + 4% de Ag); 02 (ZnO + 8% de Ag); 03 (ZnO + 12% de Ag); 04 (-Al2O3 

+ 4% de Ag); 05 (-Al2O3 + 8% de Ag) e 06 (-Al2O3 + 12% de Ag). 

As Figuras de 57 a 62, a seguir, ilustram as amostra 01 a 03, referentes às 

estruturas do ZnO impregnado com 4%, 8% e 12% de prata (Ag). Constata-se, de 

forma nítida, a distribuição das nanopartículas de prata sobre a superfície do óxido de 

zinco. Observa-se também que a morfologia das nanopartículas de prata é cilíndrica, 

de coloração esbranquiçada. Já a do ZnO possui formas retangulares, assimétricas, 

com contornos arredondados.  

As análises por EDS, realizadas em áreas específicas de cada amostra, exibem 

uma elevação gradativa da quantificação da prata, em porcentagem atômica ou em 

peso, na medida em que foi acrescido um maior percentual do impregnante na 

produção dos nanocompostos. Os valores experimentais obtidos diferem dos valores 

teóricos, de acordo com a estequiometria aplicada para as amostras em cada síntese. 

As amostras 01, 02 e 03 deveriam apresentar concentrações 4%, 8% e 12% de Ag; e 

foram encontradas 7,72%, 10,01% e 11,72% de Ag (% normalizado). A 

desconformidade detectada pode ser resultante da heterogeneização do material na 

área selecionada, impossibilitando a análise composicional precisa dos materiais 

presentes. 
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Figura 57 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 01 (ZnO impregnado com 4% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada a hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

Figura 58. Análise por EDS da amostra 01 (ZnO impregnado com 4% de Ag obtido por síntese sonoquímica 
associada a hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório de Microscopia 
Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
 

 

a) 

b) 

68,90% 

7,72% 

23,38% 
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Figura 59 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 02 (ZnO impregnado com 8% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 
 
 

a) 

b) 

Figura 60. Análise por EDS da Amostra 02 (ZnO impregnado com 8% de Ag obtido por síntese sonoquímica 
associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório de Microscopia 
Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
 

 

50,76% 

10,01% 

39,24% 
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Figura 61 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 03 (ZnO impregnado com 12% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

Figura 62. Análise por EDS da amostra 03 (ZnO impregnado com 12% de Ag obtido por síntese sonoquímica 
associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório de Microscopia 
Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
 

 

a) 

b) 

42,07% 

11,71% 

46,22% 
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As Figuras de 63 a 68 demonstram as estruturas das amostras de 04 a 06 de -

Al2O3 impregnadas com 4%, 8% e 12% de prata (Ag). Verifica-se uma disposição de 

nanopartículas de prata sobre a superfície da -Al2O3. Como visto nas amostras de 01 

a 03, a morfologia das nanopartículas de prata, encontrada nos nanopós analisados, é 

cilíndrica e de coloração esbranquiçada, e a -Al2O3 tem estrutura constituída de grãos 

de diferentes tamanhos, formas irregulares e, normalmente, apresenta porosidade em 

sua superfície. 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 04 (-Al2O3 impregnado com 4% de Ag obtido 
por síntese sonoquímica associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas 

pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

 

a) 

b) 
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Figura 65 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 05 (-Al2O3 impregnado com 8% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada à hidrotermal)  com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas pelo Laboratório de 
Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 

 
 
 

a) 

b) 

Figura 64. Análise por EDS da amostra 04 (-Al2O3 impregnado com 4% de Ag obtido por síntese sonoquímica associada 
à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório de Microscopia Eletrônica do 
Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
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4,66% 
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Figura 66. Análise por EDS da amostra 05 (-Al2O3 impregnado com 8% de Ag obtido por síntese sonoquímica 
associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório de Microscopia 
Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
 

 

 

 

 

a) 
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Figura 67 (a) e (b). Análise por MEV/FEG da amostra 06 (-Al2O3 impregnado com 12% de Ag obtido por 
síntese sonoquímica associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecidas pelo 

Laboratório de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT). 
 

 

 

Figura 68. Análise por EDS da amostra 06 (-Al2O3 impregnado com 12% de Ag obtido por síntese 
sonoquímica associada à hidrotermal) com utilização do citrato de sódio. Fonte: Fornecida pelo Laboratório 
de Microscopia Eletrônica do Departamento de Engenharia dos Materiais (DEMAT) e adaptada pelo autor. 
 
 

b) 

36,04% 

7,56% 

56,39% 
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Outrossim, as análises por EDS realizadas nas amostras de -Al2O3 (04 a 06) 

também exibem uma elevação gradativa da quantificação da prata, em porcentagem 

atômica ou em peso, na medida em que foi adicionado um maior percentual do 

impregnante na formação dos nanopós. Da mesma forma como ocorreu nas amostras 

de ZnO, os valores práticos obtidos diferem dos valores conceituais, de acordo com os 

quantitativos de materiais aplicados. As amostras 04, 05 e 06 teriam que exibir 

concentrações 4%, 8% e 12% de Ag. No entanto, foram identificados 4,66%, 5,76% e 

7,56% de Ag (% normalizado). Tal desacordo pode ser decorrente da não 

uniformização do material na área escolhida, não sendo possível a análise 

composicional correta dos materiais existentes. 

 

4.4 Resultados referentes a ETAPA 05 – Análise do tempo de concentração dos 

compostos no tratamento de águas residuárias 

 

Nesta quinta etapa da metodologia, passou-se à investigação para 

determinação do melhor tempo de concentração dos nanocompostos no processo de 

desinfecção das águas residuárias. 

 

4.4.1 Análise Bacteriológicas 

 

Como já mencionado, o tempo de concentração do nanocompósito no efluente 

analisado (EPTS) constitui um dos fatores que interfere, diretamente, na eficiência da 

desinfecção do efluente. Assim, foram avaliados os tempos de concentração (Tc) 30, 

40 e 60 minutos, utilizando o nanocomposto ZnO impregnado com 8% de Ag 

sintetizado pela associação das sínteses sonoquímica com hidrotermal. Em todas as 

análises das etapas de 01 a 04 foi adotado um tempo de contato de 20 minutos. 

Assim, o mesmo não será aferido novamente, por se entender que os resultados 

obtidos anteriormente foram suficientes para permitir um comparativo com os novos 

tempos ora testados.  

Todos os tempos de contato analisados promoveram redução total da 

quantidade de microrganismos patogênicos, conforme Tabela 12.  
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Tabela 12. Resultados das análises bacteriológica (coliformes totais e termotolerantes) referentes às 
amostras do efluente polido com ZnO impregnado com 8% de Ag, obtido pelo método (S+H) com uso 
do citrato de sódio. Variação do tempo de contato (Tc) em 30, 40 e 60 minutos. Fonte: elaborada pelo 
autor. 

 

AMOSTRAS (UFC*/100mL) ** 

 AMOSTRA 01 - EB CT- 1,71 x 108 

CTT-1,54 x108 

AMOSTRA 02 - ET c/ 0,30g de ZnO + 8% Ag (S+H)  –  (Tc = 30 min.) CT - AUSENTE 

CTT - AUSENTE 

AMOSTRA 03 – ET c/ 0,30g de ZnO + 8% Ag (S+H)  –  (Tc = 40 min.) CT- AUSENTE 

CTT - AUSENTE 

AMOSTRA 04 – ET c/ 0,30g de ZnO + 8% Ag (S+H)  –  (Tc = 60 min.) CT- AUSENTE 

CTT- AUSENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logo, como a partir de 30 minutos de tempo de contato dos nanopós no EB foi 

atingida uma eficiência de 99,99% na remoção dos indicadores de contaminação 

coliformes totais e termotolerantes, entende-se que esse seja o tempo ideal 

necessário ao adequado polimento de águas residuárias, já que em nenhum dos 

resultados anteriores (tempo de contado de 20 minutos) alcançou-se remoção total 

dos microorganismos patogênicos ora estudados. 

Contudo, o nanocomposto com maior desempenho foi o ZnO impregnado com 

8% de Ag, obtido pela associação da síntese sonoquímica com hidrotermal por micro-

ondas, aplicado ao efluente por 30 minutos, numa proporção de 0,30g/300mL.  

Para a validação dos resultados obtidos, foram realizadas, ainda, 03 coletas, 

em datas distintas, sendo que, em cada uma delas, foram preparadas 04 amostras, 

permitindo a realização de tréplica. A amostra 01 constituiu-se de EB, e as 02, 03 e 04, 

de ET – efluente tratado com o composto mais eficiente (ZnO com 8% de Ag obtido 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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pela associação da síntese sonoquímica com hidrotermal de micro-ondas, aplicado ao 

efluente por 30 minutos, numa proporção de 0,30g/300mL). Assim, encontrou-se os 

seguintes resultados, conforme Tabela 13, abaixo. 

 

Tabela 13. Resultados das análises bacteriológica a) coliformes totais e b) termotolerantes, referentes 
às amostras do efluente polido com ZnO impregnado com 8% de Ag, obtido pelo método (S+H) com uso 
do citrato de sódio e tempo de contato 30 minutos. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

AMOSTRAS 

(UFC*/100mL) *** 

16.03.2017 

(UFC*/100mL) *** 

22.03.2017 

(UFC*/100mL) *** 

27.03.2017 

AMOSTRA 01 - EB CT- 2,96 X108 CT- 3,53 X108 CT- 3,85X108 

CTT-  9,0 X 107 CTT-  2,10 X 106 CTT-  9,8 X 107 

AMOSTRA 02 – ET c/ 0,30 g de ZnO com 

8% de Ag (S+H) -  TC = 30 minutos 
CT - AUSENTE CT - AUSENTE CT - AUSENTE 

CTT- AUSENTE CTT- AUSENTE CTT- AUSENTE 

AMOSTRA 03 - ET c/ 0,30 g de ZnO com 

8% de Ag (S+H) - TC = 30 minutos 
CT - AUSENTE CT - AUSENTE CT - AUSENTE 

CTT- AUSENTE CTT- AUSENTE CTT- AUSENTE 

AMOSTRA 04 – ET c/ 0,30 g de ZnO com 

8% de Ag (S+H) - TC = 30 minutos 
CT - AUSENTE CT - AUSENTE CT - AUSENTE 

CTT-AUSENTE CTT-AUSENTE CTT-AUSENTE 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tais resultados ratificam a real eficácia do nanocompósito produzido. É 

importante ressaltar que o EB (efluente bruto proveniente do tratamento secundário da 

ETE), em todas as análises, apresentou valores muito altos de coliformes totais, 

termotolerantes e E. coli – em torno de 107 e 108. 

Segundo Metcalf (1991), os padrões de concentrações dos microorganismos no 

esgoto bruto doméstico são: coliformes totais - 107 a 108, e coliformes termotolerantes 

– 106 a 107. 

LEGENDA:  
 
* UFC – Unidade formadora de colônias  
** Análises realizadas em réplica. 
*** Tempo de concentração de 20 
minutos 
EB – Efluente Bruto (proveniente de 
tratamento secundário de ETE) 
ET – Efluente Tratado 
CT – Coliformes Totais 
CTT – Coliformes Termotolerantes 
EC – Escherichia Coli 
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De acordo com Souza (2015), os valores dos indicadores de contaminação, 

após tratamento secundário de estações de tratamento de esgoto (ETE), ficam em 

torno de 104 e 103 para os coliforme totais e coliformes termotolerantes. 

Sendo assim, considerando a eficiência 99,99% do composto produzido, e 

analisando, exclusivamente, os parâmetros coliformes termotolerantes, totais e E. Coli, 

o efluente tratado poderia ser destinado a diversos fins, tais como: retorno aos cursos 

d´água e reuso (irrigação, recreação, descargas de bacias sanitárias, lavagem de piso, 

reserva técnica de incêndio etc.). Nesta quinta etapa não foram realizadas as 

caracterizações dos nanocompósitos, pois todas elas foram estabelecidas na etapa 04 

da presente pesquisa.  

   

4.5 Resultados referentes a ETAPA 06 – Análise do percentual de prata (Ag) 

existente em cada amostra 

 
Na sexta etapa dos materiais e métodos do presente trabalho, foi realizada a 

análise do percentual de prata (Ag) através da Espectrometria de emissão óptica com 

plasma - ICP-OES, realizada no CTGÁS-ER. 

A contaminação por metais pesados representa um enorme risco à saúde 

pública, posto que seja difícil de eliminar e acumular no organismo. Logo, pode-se 

ressaltar a importância do uso dos nanocompósitos, produzidos nesta pesquisa, para 

a desinfecção das águas residuárias. Os mesmos não provocarão efeito nocivo à 

natureza e aos seres vivos, já que a quantidade de prata contida na impregnação está 

adequada aos limites máximos estabelecidos pelas normas vigentes. 

Todas as amostras analisadas apresentaram uma quantidade de prata inferior 

ao limite de detecção LD0,50mg/L. Além disso, a quantidade de prata lixiviada para 

as amostras foi muito baixa, sendo igual a 3,0 ppb ao término do ensaio, o que 

representa um valor abaixo da quantidade máxima de prata permitida (0,1mg/L) pela 

Resolução nº 430/2011 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSÕES  

 

 O estudo da impregnação de nanopartículas de prata (Ag) nos óxidos -

Al2O3/ZnO nanoparticulados, através da associação dos métodos de síntese 

sonoquímico e hidrotermal, promoveu a obtenção de nanocompostos com 

atividades antibacterianas, objetivo desta pesquisa; 

 Para as situações avaliadas, o nanopó ZnO impregnado com 8% de Ag 

apresentou 99,99% de eficiência na remoção dos organismos patogênicos 

(coliformes totais, termotolerantes e Escherichia Coli) das águas residuárias 

provenientes de ETE compacta (Estação de tratamento de esgoto), coletadas 

após a etapa do tratamento secundário, estando no mesmo ou superior padrão 

de eficiência de remoção das técnicas de desinfecção já consagradas, tais 

como: UV, cloro, dióxido de cloro, ozônio, dentre outras;  

 O uso do agentes redutor, citrato de sódio, otimizou a impregnação da prata nos 

óxidos, sendo um dos fatores que contribuíram para a elevada eficiência do 

composto;  

 Os melhores resultados de desinfecção das águas residuárias foram verificados 

para 30 minutos de tempo de contato entre o nanocompósito bactericida e o 

efluente ora testado (EPTS); 

 Os parâmetros cristalográficos das amostras sintetizadas, obtidos através de 

DRX, não apresentaram alterações, o que comprova que a prata não entrou na 

estrutura cristalina dos óxidos -Al2O3/ZnO; 

 A diminuição do tamanho de partículas das amostras sintetizadas e o 

consequente aumento de área superficial e volume do nanomaterial promoveu 

a impregnação da prata pela ação da associação das sínteses sonoquímica e 

hidrotermal;  

 Quanto menor o tamanho das partículas metálicas, maior a área metálica 

exposta e, portanto, maior o número de átomos metálicos que participam da 
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reação catalítica. A diminuta escala das nanopartículas metálicas de prata (Ag) 

e a ampla superfície externa em relação a sua massa favoreceram a diluição, a 

reatividade e a adsorção dos nanopós no polimento dos efluentes; 

 As micrografias dos nanocompósitos -Al2O3/ZnO impregnados com Ag, obtidas 

por MEV/FEG e EDS, confirmaram a impregnação da prata (Ag) na superfície 

dos óxidos, ratificando a ação bactericida dos mesmos sobre os organismos 

patogênicos presentes no EPTS, apontadas pelas análises bacteriológicas; 

Assim, pode-se ressaltar a originalidade do trabalho, no qual foram 

produzidos nanocompostos eficazes, empregando nanotecnologia simples e 

catalisadores adequados, constituindo inovação tecnológica para a busca 

incessante de alternativas que promovam o tratamento de efluentes, objetivando 

minimizar o déficit hídrico mundial. 

 

 

5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

 Estudo para reutilização dos nanocompósitos Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO após 

polimento de efluente para aplicação em novos ciclos de desinfecção com 

determinação da vida útil do mesmo; 

 Estudo da aplicação prática do polimento de efluentes em ETE compacta; e 

 Análise da viabilidade financeira da implantação da desinfecção das águas 

residuárias com o uso de nanocompósitos Ag/-Al2O3 e Ag/ZnO. 
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