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RESUMO 

O crescimento das atividades industriais vem proporcionando um aumento 

na geração de efluentes, que fez com que órgãos governamentais relacionados 

ao meio ambiente propusessem a criação de marcos regulatórios para limitar a 

geração de efluentes. Os efluentes gerados pelas indústrias têxteis são de difícil 

degradação por métodos tradicionais de tratamento. Os processos oxidativos 

avançados (POAs) são uma alternativa eficiente para a degradação de poluentes 

orgânicos, como corantes (azul de metileno). Neste trabalho, partículas de 

cloreto de prata (AgCl) impregnadas com óxido de cobre (CuO) foram 

sintetizadas via método sonoquímico. Foram preparadas composições molares 

de 1:1 e 2:1 de AgCl/CuO, respectivamente. Tais composições passaram por 

três rotas de obtenção distintas. Para a caracterização das partículas, utilizou-se 

as técnicas de difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 

com emissão de campo (MEV-FEG), e espectroscopia UV-visível (UV-vis). Para 

verificar a aplicabilidade do composto foram realizados nas amostras de 

AgCl/CuO testes fotocatalíticos para degradação do corante azul de metileno e 

a atividade antimicrobiana frente às bactérias Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus. Os resultados da difração de raios-X confirmaram a formação de AgCl e 

CuO em todas as amostras, não havendo indícios de dopagem para nenhuma 

rota utilizada. Os resultados da atividade fotocatalítica indicam que o aumento 

da proporção molar de AgCl (1:1 para 2:1) acelera a degradação do azul de 

metileno em média em 25%. 

Palavras Chaves: Fotocatálise, Partículas, AgCl, CuO, Sonoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The growth of industrial activities has led to an increase in the generation of 

effluents, which led environmental agencies to propose the creation of regulatory 

frameworks to limit the generation of effluents. The effluents generated by the 

textile industries are difficult to be degraded by traditional methods of treatment. 

Advanced oxidative processes (POAs) are an efficient alternative for the 

degradation of organic pollutants such as dyes (methylene blue). In this work, 

silver chloride particles (AgCl) impregnated with copper oxide (CuO) were 

synthesized via method sonochemistry. AgCl/CuO 1:1 and 2:1 molar 

compositions, respectively, were prepared. Such compositions went through 

three distinct procurement routes. To characterize the particles, X-ray diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy with field emission (SEM-FEG), and UV-

visible (UV-vis) spectroscopy were performed. To verify the applicability of the 

compound were carried out in the samples of AgCl/CuO photocatalytic tests for 

degradation of the methylene blue dye and the antimicrobial activity against the 

bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The results of X-ray 

diffraction confirmed the formation of AgCl and CuO in all samples, with no 

evidence of doping for any route used. The results of the photocatalytic activity 

indicate that increasing the molar ratio of AgCl (1:1 to 2:1) accelerates the 

degradation of methylene blue on average by 25%. 

Keywords: Photocatalysis, Particles, AgCl, CuO, Sonochemical. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente aumento populacional acarreta maior demanda nas atividades 

industriais e, eleva a geração de efluentes, exigindo que os órgãos 

governamentais de defesa ao meio ambiente se conscientizassem para a criação 

de marcos regulatórios que limitam o nível de emissão de poluentes e, com isso, 

a procura por métodos cada vez mais eficientes e de baixo custo para o 

tratamento dos mesmos são buscados (PANIZZA, 2009). 

Os efluentes gerados pelas indústrias têxteis são de dificil tratamento, pois, 

são constituídos por corantes que são de difícil degradação pelo método 

tradicional com os processos de floculação, decantação, filtração e cloração 

(AHMED, 2011). Alguns deles são resistentes a radiação solar e são 

moderadamente oxidantes no tratamento clássico. Estes corantes geralmente 

apresentam propriedades complexas sendo tóxicos para a vida aquática, 

cancerígenos e mutagênicos para os seres humanos (MÓDENES, 2012). 

Há um grande interesse da comunidade cientifica nos processos oxidativos 

avançados (POA), por serem uma alternativa eficiente para a degradação de 

poluentes orgânicos. Já que utilizam o potencial de oxidação dos superóxidos e 

dos radicais de hidroxila (ZHANG, 2011). Vários grupos de pesquisadores 

procuram avaliar o método mais eficiente, de fácil manejo, com menor tempo de 

degradação e que preferencialmente ocorra a degradação total formando dióxido 

de carbono, água e compostos inorgânicos. É consenso que o método ideal é o 

que leva a oxidação total dos poluentes em um produto com toxidade mínima e 

ambientalmente inofensivo (MÓDENES, 2012).  

Os POAs heterogêneos possuem maior capacidade de degradação em 

relação aos homogêneos, tal fator está relacionado a presença do semicondutor 

utilizado no processo. Dentre os semicondutores utilizados, o cloreto de prata 

(AgCl) e o óxido de cobre II (CuO) ganham destaque devido sua elevada 

propriedade fotocatalítica, além de suas propriedades antimicrobianas. 

O cloreto de prata (AgCl) consiste em um importante sal da química 

inorgânica e apresenta em sua estrutura um cátion, do elemento químico prata, 

e um ânion, do elemento químico cloro, monovalentes. Existe como um sólido 

branco cristalino e sua estrutura é formada a partir de fortes ligações de natureza 
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iônica, o que faz com que o sal seja conhecido no laboratório por sua 

insolubilidade em água e fotossensibilidade quando sólido (FELTRE, 2004). 

Entre os diversos óxidos metálicos, o óxido de cobre (II) (CuO) é um 

material semicondutor com excelentes propriedades físicas e químicas, que 

podem ser amplificadas pela mudança da sua nanoestrutura. Suas potenciais 

aplicações são diversas, como nos campos da catálise, sensores de gases e de 

conversão de energia solar, entre outros (PHIWDANG, 2013). 

Com a intenção de se obter melhor desempenho nos processos de 

tratamento de efluentes utilizando os processos fotoquímicos e/ou 

eletroquímicos é importante que os materiais tenham uma nanoestrutura que 

aumente a área de contato com as amostras e tenham a superfície catalítica 

otimizada, sendo esta condição obtida utilizando sistemas nanoestruturados.  

O método de síntese sonoquímica permite a preparação de uma grande 

variedade de materiais, inclusive nanoestruturados, a partir da radiação de 

ultrassom.  As ondas ultrassônicas apresentam frequência superiores as 

detectáveis pelo ouvido humano, acima de 20 KHz. Numa síntese sonoquímica, 

as reações químicas e mudanças físicas das partículas não resultam da 

interação entre as ondas sonoras e a solução, elas resultam principalmente do 

efeito da cavitação acústica, que consiste na formação, crescimento e implosão 

de bolhas em pontos localizados, aumentando a temperatura e pressão local em 

um curto intervalo de tempo (CHEN, 2012). 

Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de partículas 

de cloreto de prata (AgCl) impregnadas com óxido de cobre (II) (CuO) para 

serem utilizadas como fotocatalisadores heterogêneos em sistemas POAs 

heterogêneos e que possuam atividade bactericida. Foi empregado o método de 

síntese sonoquímica, dividido em duas diferentes proporções de AgCl x CuO e 

sintetizados em três rotas distintas. Para a caracterização do material foram 

utilizadas a técnica de microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FEG), espectroscopia na região do UV-Visível (UV-Vis) e difração 

de raios-X (DRX). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Síntese sonoquímica 

Transformações químicas e físicas podem ocorrer devido à interação da 

radiação com a matéria. Então, é importante entender o fenômeno e conhecer o 

efeito da radiação ultrassônica nestas transformações. Na figura 1 pode-se ter 

uma idéia da frequência do ultrassom em relação à sensibilidade do ouvido 

humano. A sensibilidade ao ouvido humano está na faixa de 16 Hz a 16 KHz, a 

frequência característica de ultrassom, em geral, está no intervalo de 16 KHz a 

1 MHz. Sendo frequências de 1 a 10 MHz correspondem à região de alta 

frequência (LORIMER 1987, MASON 1990). 

 

Figura 1 - Região de frequência do som. 

Para que haja propagação das ondas ultrassônicas é necessário que o 

meio de propagação tenha propriedades elásticas. Entretanto, o movimento de 

um corpo vibrando é transmitido às moléculas adjacentes, as quais, antes de 

retornarem à posição de equilíbrio, transmitem esse movimento para as 

moléculas que estão ao redor. Esse movimento periódico cria ciclos de 

compressão e expansão, característicos do fenômeno de cavitação (LORIMER, 

1990). 

As ondas ultrassônicas geram pressão acústica (LORIMER 1990) (PA) no 

meio de propagação que é dado pela equação 1: 

𝑃𝑎 = 𝑃𝐴 𝑠𝑒𝑛 2𝜋 𝑓 𝑡          (1) 

Com:  Pa = pressão adicional à pressão hidrostática ambiente. 

PA = pressão de amplitude máxima da onda; 

f = frequência da onda (> 16 KHz); 
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t = tempo. 

A intensidade (LORIMER 1990) (I) é dada pela equação 2: 

𝐼 = 𝑃𝐴
2/2𝜌𝑐         (2) 

Com: p = densidade do meio; 

  c = velocidade do som no meio. 

A propagação das ondas ultrassônicas é atenuada devido à vibração das 

moléculas do meio de propagação, como consequência ocorre o abaixamento 

da energia dessas ondas (LORIMER 1990). A atenuação é dada pela equação 

3: 

𝐼 = 𝐼0exp (−2 ∝/)        (3) 

Com: I = intensidade atenuada; 

  Io = intensidade da fonte de radiação; 

  α = coeficiente de absorção; 

  / = distância da fonte de radiação. 

A produção de ultrassom é um fenômeno físico baseado no processo de 

criar, aumentar e implodir cavidades de vapor e gases, denominando cavitação, 

em um líquido promovendo efeitos de ativação em reações químicas. Durante a 

etapa de compressão a pressão é positiva, enquanto que a expansão resulta em 

“vácuo”, chamado de pressão negativa, constituindo-se em um ciclo de 

compressão-expansão que gera as cavidades (SUSLICK, 1989). 

Em um líquido com partículas sólidas dispersas, os gases são adsorvidos 

nos poros das partículas (SUSLICK, 1986) como ilustrado nas figuras 2 e 3. Na 

etapa de compressão os gases ou vapores, no interior da cavidade, são 

comprimidos para o interior da partícula, figura 2a; e na etapa de expansão esses 

gases ou vapores são dirigidos para fora da partícula, figura 2b. A cavidade 

aumenta de tamanho em direção ao interior do líquido, separa-se da partícula 

permanecendo um núcleo na cavidade (SUSLICK, 1989), figura 3. 
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A origem da cavitação se deve ao fato que, durante a expansão, os gases 

adsorvidos no líquido ao redor da cavidade ou na interface, evaporam-se 

resultando na expansão da cavidade. 

 

Figura 2 - Efeito da pressão no gás aprisionado na fenda (poro) de uma particula: 

(a) pressão positiva; (b) pressão negativa (LORIMER, 1987). 

 

Figura 3 - Nucleação da cavidade acústica (SUSLICK, 1986). 

Durante a etapa de compressão estes gases ou vapores não retornam 

completamente ao líquido, resultando num aumento efetivo da cavidade. Ciclos 

periódicos de compressão e expansão causam aumento do tamanho da 

cavidade. A cavidade ao atingir um tamanho critico implode-se, liberando grande 

quantidade de calor e pressão num curto período de tempo, da ordem de 

microssegundos, e em pontos localizados do líquido (LORIMER, 1987). Estas 

etapas são mostradas na figura 4. 
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Figura 4 – Crescimento de bolha e implosão num líquido irradiado com ultrassom 

(SUSLICK, 1989). 

A temperatura e a pressão exatas, durante a implosão, não são fáceis de 

ser calculada teoricamente ou medida experimentalmente (LORIMER, 1990). No 

ultrassom a precisão do termômetro é comprometida devido ao tempo de 

alcance do equilíbrio térmico entre o termômetro e o meio líquido de propagação. 

Portanto, o termômetro estima a média do aquecimento da compressão e de 

resfriamento da expansão. A temperatura de implosão é determinada 

indiretamente baseando-se na dependência da cinética de reações conhecidas 

em função da temperatura. 

A sonoquímica começou, cerca de 70 anos atrás, como um estudo dos 

efeitos dos ultrassons sobre soluções aquosas homogêneas, sendo a sonólise 

da água o primeiro caso estudado (GEDANKEN, 2004). 

Os efeitos causados pelos ultrassons podem ser atribuídos a três 

fenômenos diferentes. Inicialmente, há um rápido movimento de fluido causado 

pela variação da pressão sônica que sujeita o líquido a períodos de compressão 

e rarefacção. O segundo fenômeno, de longe o mais importante, é a cavitação. 

Geralmente, é aceito que a formação e o colapso de microbolhas são os 

responsáveis pela maioria dos efeitos químicos observados. As microbolhas 

produzidas pela sujeição de um líquido as energias ultrassônicas podem ser 

estáveis e oscilar em torno de um tamanho médio, ou instáveis por crescerem 
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até um determinado tamanho antes de implodirem violentamente e gerarem 

ondas de choque que algumas vezes produzem radiação eletromagnética e 

gases luminescentes (GEDANKEN, 2004). São estas microbolhas instáveis as 

principais responsáveis pelos efeitos sobre as reações químicas. A implosão 

cria, momentaneamente, pressões locais de vários GPa e temperaturas no 

centro da bolha entre os 104 e 106 K. Um terceiro fenômeno tem a ver com o 

transporte acústico devido a existência de uma grande quantidade de energia 

vibracional num pequeno volume (BRAGA, 1997).  

2.2. Fotocatalisadores 

A eficiência de um fotocatalisador é medida em termos de número de 

reações ocorridas por fóton absorvido, o que depende da taxa de geração, 

destino de migração do fóton e dos níveis de energia do par de elétron/buraco 

foto-excitados. A taxa em que esse par de elétron/buraco é gerado é 

primeiramente determinada por condições de irradiação, tais como os fluxos e 

energias de fótons e, por outro lado, pelas características de absorção óptica das 

partículas do fotocatalisador, tais como sua energia de bandgap, tamanho e área 

superficial das partículas (WADE, 2005). Além disso, de acordo com Suri, et al. 

(1993) a atividade do fotocatalisador pode ser influenciada pela morfologia do 

cristal, capacidade de adsorção e a baixa capacidade de recombinação do par 

elétron buraco. 

Atualmente, apenas os materiais com estruturas cristalinas são 

considerados com características fotocatalíticas promissoras. A existência da 

zona proibida (zona entre as duas bandas) em suas estruturas garante 

separação eficiente dos portadores de carga (e-, h+) e os protege da 

recombinação imediata (CHIS et al., 2005). A figura 5 ilustra o esquema da 

Bandgap, assim como as bandas de valência e condução. 

De acordo com Alberici et al. (1998) semicondutores como o TiO2, CdS, 

ZnO, WO3, ZnS, Fe2O3 podem agir nos processos fotocatalíticos, nas reações 

de oxidação e redução, com a incidência de luz, devido à sua estrutura 

eletrônica.  
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Figura 5 – Esquematização das bandas de valência e condução, assim como a 
Bandgap. 

Dióxido de titânio (TiO2), também conhecido como titânia, é o 

fotocatalisador mais comumente utilizado devido às suas características 

superiores, tais como: a alta atividade fotocatalítica, a estabilidade química e 

baixo custo. As vacâncias ou lacunas fotogeradas na superfície do TiO2 são 

altamente oxidantes e não são considerados tóxicos (CHIS et al. 2005; 

NOGUEIRA e JARDIM, 1998). 

Recentemente, começaram a ser desenvolvidos uma série de novos 

fotocatalisadores, híbridos, baseando-se na ressonância plasmônica de 

superfície graças a partículas metálicas na superfície do material (AWAZU, 

2008). Os sistemas típicos incluem M/TiO2 (M=Au, Ag), Ag/AgX (X=Cl, Br, I) e 

suas estruturas compósitas associadas com óxidos (H2WO4, CuO). Estes 

fotocatalisadores atuam de forma estável e decompõem corantes orgânicos em 

curtos períodos de tempo (ZHANG, 2011). 

2.2.1. Cloreto de prata (AgCl) 

A síntese do cloreto de prata (AgCl) a partir do cloreto de sódio (NaCl) e 

nitrato de prata (AgNO3) presta-se muito bem didaticamente para a compreensão 

de uma reação química, que é um sistema no qual há alteração da natureza da 

matéria entre os envolvidos. Partindo de dois sais, que são comumente 

encontrados em um laboratório de química, parte-se de duas soluções 

(AgNO3(aq) + NaCl(aq)), visto que ambos são hidrossolúveis. Entretanto, quando 

em contato em sua forma aquosa, tais sais irão formar um composto químico de 

natureza diferente, de baixíssima hidrossolubilidade, turvando completamente o 
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meio de reação, em um aspecto muito diferente do inicial. A figura 6 ilustra a 

microestrutura para o cloreto de prata (AgCl). 

 

Figura 6 – Ilustração da microestrutura do cloreto de prata, com os cátions 
oriundos da prata em azul e os ânions oriundos do cloro em verde. 

Recentemente Chen et al. (2012) sintetizaram nanopartículas de prata e 

cloro Ag/AgCl e os resultados indicaram que os materiais obtidos são excelentes 

fotocatalisadores para aplicações de purificação ambientais sob a luz solar ou 

irradiação de luz visível. Sintetizando amostras Ag/AgCl por uma reação de troca 

iônica, seguida por redução fotoinduzida na presença de alaranjado de metila 

(MO). Sun et al. (2011) informaram um processo poliol térmico de várias etapas 

para sintetizar AgCl/Ag fotocatalisadores plasmonicos com bom desempenho de 

fotodegradação na presença de luz visível para o azul de metileno (MB). Zhang 

et al. (2015) desenvolveram um processo de poliol assistido por microondas para 

crescer em escala micrométrica partículas Ag/AgCl. No entanto, nestas vias de 

síntese geralmente são necessários vários passos e a temperaturas elevadas. 

Além disso, foi observado que o tamanho e a morfologia dos produtos são 

difíceis de controlar, devido à cinética de crescimento rápido de cristais de 

Ag/AgCl. Assim, rotas eficientes para sintetizar rapidamente fotocatalisadores 

plasmonicos com tamanho de partícula e morfologia controláveis são desejáveis 

para um bom desempenho. 

2.2.2. Óxido de Cobre  

Os óxidos metálicos são os materiais mais comuns e mais diversos em 

relação às suas propriedades estruturais, físicas e químicas. Quando 

comparados com outros materiais, os óxidos metálicos possuem uma estrutura 
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cristalina e eletrônica mais complexa, originada por uma grande variedade de 

estados de oxidação, número de coordenação (RODRIGUEZ; FERNANDEZ-

GARCIA, 2007).  

O cobre é classificado como um elemento de transição com estados de 

oxidação típicos +1 e +2, formando dois óxidos binários, óxido de cobre (I) 

(Cu2O) e óxido de cobre (II) (CuO). Vijaya Kumar et al. (2011) sintetizaram Cu2O 

e cobre amorfo via sonoquímica partindo de acetato de cobre em solução de 

anilina. Liu et al. (2012) sintetizou nanopartículas de CuO, via método 

hidrotérmico, e obteve estrutura monoclínica com os seguintes parâmetros: 

a=4,6869, b=3,4243, c=5,1413 e β=99,4037. 

O óxido de cobre ocorre na natureza como o mineral tenorita. Sua estrutura 

apresenta átomos de cobre (II) rodeados por quatro átomos de oxigênio com 

geometria quadrado planar (WOLD; DWIGHT, 1993). A figura 7 ilustra a estrutura 

do Cobre (II). 

 

Figura 7 - Estrutura do óxido de cobre II (Wold e Dwight, 1993). 

Historicamente, o cobre e seus compostos têm sido aplicados como 

agentes de esterilização da água, evitando a proliferação de microrganismos e 

os problemas associados a eles. Suas características antimicrobianas são 

asseguradas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) 

que classifica o cobre e suas ligas como responsável por eliminar 99,9% das 
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bactérias em um período de 2h quando aplicados em superfícies sólidas 

(ANANTH et al., 2014). Radovanovic et al. (2014) sintetizaram hidroxiapatita 

dopada com cobre via método hidrotérmico para analisar a atividade 

antimicrobiana e biocompatibilidade das partículas e obtiveram partículas com 

boas atividades antimicrobianas frente as bactérias S. aureus, K. pneumoniae e 

C. albicans. 

A forma e o tamanho das partículas têm grande influência no seu efeito 

como material antimicrobiano. E a presença de cargas positivas na superfície da 

mesma facilita a ligação com a superfície das bactérias, que é negativa, e pode 

resultar em melhor efeito bactericida (DIZAJ et al., 2014). De modo geral, a 

distribuição e a absorção das mesmas em sistemas biológicos dependem do seu 

tamanho e as interações preferenciais com as moléculas orgânicas são 

determinadas pela sua forma (ANANTH et al., 2014). 

Os dois mecanismos propostos com mais frequência para explicar a 

atividade antimicrobiana das nanopartículas metálicas são: (I) a dissolução de 

metais da superfície das nanopartículas formando íons livres do metal e; (II) 

reações de oxidação provocadas pela geração de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) na superfície das nanopartículas. Os diversos mecanismos propostos são 

ilustrados na figura 8 (DIZAJ, et al., 2014). 

 

Figura 8 - Diversos mecanismos propostos para a atividade antimicrobiana das 

nanopartículas metálicas (adaptado de Dizaj et al., 2014). 



28 
 

Dizaj et al. (2014) afirmam que nanopartículas de CuO são capazes de 

atravessar a membrana celular de bactérias e danificar enzimas vitais para o 

funcionamento do micro-organismo. São efetivas e contra bactérias gram-

positivas e gram-negativas, tem alta estabilidade e também atividade fungicida. 

E seu efeito é dependente do tamanho da partícula e da sua concentração. 

2.3. Processos Oxidativos Avançados (POAs) 

Esses processos se caracterizam por transformar a grande maioria dos 

contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, 

através de reações de degradação que envolvem espécies transitórias 

oxidantes, principalmente os radicais hidroxila. Esses radicais têm potencial de 

oxidação de 2,8V, menor apenas que o do flúor, que é de 3,03V, como é 

mostrado na tabela 1 (DOMENECH, 2001). São processos limpos e não 

seletivos, podendo degradar inúmeros compostos, independentemente da 

presença de outros. Além disso, podem ser usados para destruir compostos 

orgânicos tanto em fase aquosa, como em fase gasosa ou adsorvidos numa 

matriz sólida. 

Tabela 1 - Potencial redox de alguns materiais  

Espécie Potencial Redox (V) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxila 2,80 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Iodo 0,54 

 

Os radicais hidroxila podem ser gerados através de reações envolvendo 

oxidantes fortes, como ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), 

semicondutores, como dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e 

irradiação ultravioleta (UV) (MANSILLA, 1997). Os processos que contam com a 
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presença de catalisadores sólidos são chamados heterogêneos, enquanto os 

demais são chamados homogêneos. Os principais sistemas de POA são 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Sistemas típicos de processos oxidativos avançados (HUANG, 1993) 

SISTEMAS HOMOGÊNEOS 

COM IRRADIAÇÃO 

O3/UV 

H2O2/UV 

FEIXE DE ELÉTRONS 

Ultrassom (US) 

H2O2/US 

UV/US 

SEM IRRADIAÇÃO 

O3/H202 

O3/OH- 

H2O2/FE2+ (FENTON) 

SISTEMAS HETEROGÊNEOS 

COM IRRADIAÇÃO 

TIO2/O2/UV 

TIO2/H2O2/UV 

SEM IRRADIAÇÃO 

ELETRO-FENTON 

 

Os POAs apresentam uma série de vantagens, podendo-se citar: 

 Mineralizam o poluente e não somente transferem-no de fase; 

 São muito usados para compostos refratários a outros tratamentos; 

 Tem forte poder oxidante, com cinética de reação elevada; 

 Geralmente não necessitam de um pós tratamento ou disposição 

final; 

 Geralmente melhoram as qualidades organolépticas da água 

tratada. 
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2.3.1. Sistemas homogêneos 

Nos sistemas homogêneos, onde não existe a presença de catalisadores 

na forma sólida, a degradação do poluente orgânico pode ser efetuada por dois 

mecanismos distintos: fotólise direta com ultravioleta (UV) e geração de radical 

hidroxila (TEIXEIRA, 2004).  

Na fotólise direta com ultravioleta, a luz é a única fonte capaz de produzir a 

destruição do poluente. A fotólise direta, em comparação com processos 

envolvendo geração de radicais hidroxila, tem, geralmente, uma eficiência mais 

baixa. Assim, a maioria dos estudos são feitos para quantificar a contribuição da 

fotólise da matéria orgânica em processos de oxidação em que ela atua de forma 

conjunta, por exemplo: H2O2/UV. Além da aplicabilidade na degradação de 

poluentes, a irradiação pode ser utilizada para outros fins (TEIXEIRA, 2004).  

A degradação por geração de radical hidroxila tem alto poder oxidante, vida 

curta o qual é o responsável pela oxidação dos compostos orgânicos. A sua 

geração pode ocorrer devido à presença de oxidantes fortes combinados ou não 

com irradiação. Além disso, radicais hidroxila também podem ser gerados pela 

oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons, ultrassom e plasma 

(TEIXEIRA, 2004). 

2.3.2. Sistemas heterogêneos 

Os sistemas heterogêneos diferenciam-se dos homogêneos devido à 

presença dos catalisadores semicondutores, substancias que aumentam a 

velocidade da reação para se atingir o equilíbrio químico sem sofrerem alteração 

química. As reações feitas na presença de tais substâncias são chamadas 

reações catalíticas (TEIXEIRA, 2004). 

Semicondutores que atuam como fotocatalisadores possuem duas regiões 

energéticas: a região de energia mais baixa é a banda de valência (BV), onde os 

elétrons não possuem movimento livre e a região de energia mais alta é a banda 

de condução (BC), onde os elétrons são livres para se moverem através do 

cristal, produzindo condutividade elétrica similar aos metais (DAVIS, 1989). Entre 

essas duas regiões existe a zona de “band-gap”. Essa energia é a mínima 
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necessária para excitar o elétron e promovê-lo de uma banda de menor para 

outra de maior energia (TEIXEIRA, 2004). 

2.4. Principais fatores que interferem na fotocatálise 

Se o catalisador é suficientemente iluminado, a geração de pares e-/h+ 

deveria ser independente da potência da fonte de irradiação. Segundo Teixeira 

et al. (2004), a velocidade de degradação fotocatalítica é independente da 

intensidade de luz para sistemas onde a intensidade de luz é elevada. Contudo, 

quanto maior a taxa de iluminação, a recombinação de pares e-/h+ será mais 

frequente. 

De acordo com Muruganandham et al. (2006), o aumento da intensidade 

de luz resulta no aumento das taxas de fotodegradação de compostos orgânicos. 

Para baixas intensidades, observa-se dependência linear, enquanto que para 

elevadas intensidades, este comportamento não se mantém, e a taxa de 

degradação passa a ser função da raiz quadrada da intensidade de luz (VINCZE; 

KEMP,1995; NOGUEIRA; ALBERICI; JARDIM, 1997; HERRMANN, 1999), 

conforme a figura 9. Isto indica a limitação causada pela recombinação dos pares 

elétron/lacuna, uma vez que as reações químicas são lentas e sob elevadas 

intensidades luminosas não usam os elétrons e lacunas na mesma velocidade 

em que são gerados. Como consequência, a rápida adição de fótons resulta em 

elevada concentração de pares de elétron/lacuna no semicondutor e, portanto, 

elevadas taxas de recombinação. Os autores afirmam ainda, que a intensidade 

de luz a partir da qual a taxa de degradação diminui depende do sistema redox 

que está sendo investigado, todavia, para Nogueira, Alberici e Jardim (1997) este 

valor corresponde a intensidades acimas de 6x1014 fótons.cm-2.s-1. 

No estudo da efetividade com que os fótons são utilizados para as reações 

fotocatalíticas dois conceitos são importantes: o rendimento quântico e a 

fotoeficiência ou eficiência fotônica. O primeiro é a razão da taxa de reação 

observada e a taxa de absorção de fótons. Nesse caso apenas os fótons 

absorvidos pelo semicondutor e utilizados para a fotoexcitação são 

considerados. Já a eficiência fotônica refere-se à razão entre a taxa de reação 

observada e o fluxo de fótons que atinge o reator. Apensar de ser menos 

informativa, na prática, a eficiência fotônica tem validade devido aos fatores que 

dificultam a determinação do rendimento quântico como: espalhamento da luz 
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por pequenas partículas do fotocatalisador, transmissão parcial e absorção da 

luz por componentes que não são fotoativos (OLLIS, 2000). 

 

Figura 9 - Velocidade da reação em função da intensidade luminosa (Galvez, 

2001). 

É importante ressaltar que a eficiência fotônica é maior para baixas 

intensidades luminosas (MURUGANANDHAM, 2006).  Estudando o assunto, 

Ferreira (2005) observaram que o esgoto sanitário submetido ao tratamento 

fotocatalítico com TiO2, sob intensidade de radiação UV A artificial de 20-40 

W/m2, apresentou taxa de redução inicial de aproximadamente 10 mg COT.h-

1.m-2 e eficiência fotônica de 5,2%. Com a aumento da intensidade de luz para 

150 a 180 W/m2, a taxa de redução aumentou para 12 mg COT.h-1.m-2, porém a 

eficiência fotônica diminuiu para 1,8%. Comportamento semelhante foi verificado 

por Costa et al. (2011), quando do estudo da degradação de chorume por 

processo fotocatalítico utilizando reator com filme de TiO2 e luz artificial 

representando a porção UV A do espectro solar. Para intensidade de radiação 

100 W/m2, a taxa de degradação foi de 40,1 mg COT/h e eficiência fotônica 

0,45%, enquanto que intensidade de radiação de 50 W/m2 resultou em menor 

taxa de degradação de matéria orgânica (34,4 mg COT/h), porém maior 

eficiência fotônica (0,76%). 

A reação fotocatalítica depende do comprimento de onda utilizado para 

esta, pois, este comprimento está correlacionado com o espectro de absorbância 



33 
 

do catalisador. O dióxido de titânio (TiO2), por exemplo, possui uma Eg = 3,02 

eV, que, para que ocorra uma excitação eletrônica, ele necessita de radiações 

que apresentem comprimentos de onda menores ou iguais a 384 nm, que é uma 

região próxima ao UV, UVA. Segundo Qourzal et al. (2005), para que se obtenha 

a eficiência máxima em relação a este parâmetro, é importante que somente o 

catalisador absorva a radiação incidente, sendo assim, as demais espécies 

presentes não atuando absorvendo radiação, assim, a radiação se dedica 

exclusivamente a fotoativação do fotocatalisador. 

Geralmente, a cinética neste tipo de sistema depende da adsorção dos 

reagentes na superfície do catalisador, sendo que a velocidade de degradação 

varia proporcionalmente com o grau de reconhecimento do semicondutor até 

uma concentração igual ou superior ao número de sítios superficiais (saturação). 

Além disso, também se observa que, para soluções mais concentradas, a 

interação do composto alvo com a radiação torna-se um fator limitante (GOGATE 

E PANDIT, 2004). 

Muitas vezes observa-se que a taxa de reação diminui com o aumento da 

concentração de poluente (TAFFAREL, 2007; ERDEMOGLU et al., 2008.). 

Ocorre que a adsorção do poluente na superfície do catalisador compete com a 

adsorção das moléculas de água, e a posterior formação de radicais hidroxila, 

que por sua vez favorece a reação de fotodegradação. Para uma mesma 

concentração de catalisador e mesma intensidade da luz, uma oferta maior de 

contaminante tende a diminuir a taxa de degradação do mesmo. 

Freudenhammer et al. (1997) sugerem que para elevadas concentrações 

iniciais dos poluentes a diminuição da taxa de degradação deve-se à competição 

do substrato e/ou dos produtos de oxidação, por sítios da superfície ativa do 

fotocatalisador irradiado, diminuindo a sua atividade. 

Outro fator mencionado na literatura é a possibilidade do poluente absorver 

a irradiação UV no mesmo comprimento de onda da fonte luminosa, reduzindo 

a taxa de degradação fotocatalítica (SANTOS, 2007). 

Na fotocatálise heterogênea a taxa de degradação de substâncias 

orgânicas segue o comportamento de saturação. Dessa forma, o aumento da 

taxa de degradação ocorre na medida em que aumenta a concentração inicial 

do poluente, até certo ponto, a partir do qual a taxa de degradação torna-se 
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independente da concentração inicial, isto é, a cinética da reação muda de 1ª 

ordem para ordem zero (OLLIS, 1991 apud BEKBOLET et al, 1996). 

O pH tem um papel importante na degradação fotocatalítica. A adsorção do 

substrato na superfície do catalisador pode ser controlada pelo pH, pois este 

influencia diretamente na carga elétrica do catalisador através do ponto de carga 

zero. O ponto de carga zero é o pH no qual a partícula apresenta carga neutra, 

acima e abaixo deste valor a partícula tem carga negativa e positiva, 

respectivamente. Dependendo da carga elétrica do substrato a ser tratado, 

adsorção pode ser aumentada apenas alterando-se o pH do sistema (HABIBI, 

2005). 

A variação dos valores de pH acarreta alteração da interface 

semicondutor/líquido, levando a modificações dos potenciais redox e das 

propriedades de adsorção e dessorção do catalisador (HABIBI, 2005). Em 

alguns casos, o pH é o principal fator de influência sobre a taxa de degradação 

do substrato submetido ao processo fotocatalítico, como, por exemplo, o 

clorofenol (WANG, 1991 apud WANG et al, 1999). 

Devido à ativação fotoiônica, sistemas fotocatalíticos em geral não 

requerem aquecimento e são geralmente conduzidos à temperatura ambiente 

(HERRMANN, 1999). A temperatura ideal de operação se situa entre 20 e 80°C, 

sendo esse um dos fatores que torna o processo economicamente atrativo, pois 

essa temperatura é consideravelmente menor se comparada a outros processos 

que envolvem a catálise heterogênea (GOGATE e PANDIT, 2004). 

A taxa de degradação aumenta com o aumento da temperatura, sem que 

este parâmetro influencie significativamente o processo catalítico (FOX; DULAY, 

1993). Em temperaturas muito baixas (inferiores a 0°C), a atividade decai 

consideravelmente, havendo um acréscimo aparente na energia de ativação. 

Isto ocorre devido a maior dificuldade de dessorção dos produtos e 

intermediários, e esta passa a ser a etapa limitante na reação. Por outro lado, 

em temperaturas superiores a 80°C, a adsorção dos reagentes se torna a etapa 

limitante, reduzindo a taxa global da reação (HERRMANN, 1999). 

A velocidade inicial da reação de fotodegradação geralmente é diretamente 

proporcional à massa do catalisador presente. Porém, para elevadas 

quantidades de massa de catalisador, a eficiência do processo deixa de ser 

dependente da massa do catalisador. Este limite depende da geometria e das 
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condições de trabalho do fotoreator e corresponde à máxima quantidade de 

catalisador em que todas as partículas são completamente atingidas pela 

radiação, sendo que para quantidades maiores que o limite, ocorre um efeito de 

filtragem/espalhamento da radiação pelo excesso de partículas (RAJESHWAR, 

1995; HOFFMANN et al., 1995). 

De acordo com Bekbolet et al. (1996), a oxidação fotocatalítica pode ser 

influenciada de forma negativa pela presença de algumas espécies, inorgânicas, 

no meio reacional, como por exemplo: fosfatos, sulfatos, cloretos, carbonatos e 

nitratos. Estas substâncias são adsorvidas na superfície do dióxido de titânio 

(TiO2), acarretando uma diminuição na sua capacidade catalítica. 

Chen, Zahraa e Bouchy, em seu trabalho (1997), mostraram que os íons 

inorgânicos podem inibir a degradação fotocatalítica do dicloroetano de duas 

formas: A primeira sendo pela afinidade do dióxido de titânio (TiO2) pelos íons, 

onde estes atuam competindo com o composto a ser degradado na adsorção. E 

a segunda ocorreu pela inibição das reações de fotodegradação que ocorrem na 

superfície do catalisado. A primeira forma de interferência ocorre mais 

frequentemente e em maior quantidade, sendo a mais significativa. 

2.5. Corantes 

Todas as moléculas são capazes de absorver radiação eletromagnética, 

mas algumas delas têm a capacidade de absorver luz no espectro visível (400-

800 nm) e, como resultado surge os corantes (ZILLE, 2005). 

A poluição de ambientes aquáticos com esses compostos provoca, além 

da poluição visual, alterações nos ciclos biológicos, afetando principalmente os 

processos de fotossíntese. Além desse fato, estudos têm mostrado que algumas 

classes de corantes, principalmente a dos azo-corantes, e seus produtos de 

degradação (tais como aminas aromáticas), são altamente carcinogênicas 

(MARTINS, 2011). 

Sauer et al. (2005) e Alaton & Balcioglu (2001) reportaram que adsorção 

dos corantes Direct Black 38 e Reactive Black 5 em TiO2 diminuiu com o 

aumento do pH e que maior adsorção ocorreu em pH 2,5 e 4, respectivamente. 

Este comportamento é devido ao fato de que o pH do dióxido de titânio seja 

aproximadamente 6,8 e de que os corantes sejam aniônicos. Em valores de pH 
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ácido, a partícula está carregada positivamente, atraindo as partículas negativas 

dos corantes.  

Segundo Toor et al. (2006), existe uma correlação entre a quantidade de 

substrato adsorvida e a velocidade inicial de degradação, quanto maior for a 

adsorção, maior será a velocidade inicial de degradação, indicando claramente 

que a degradação é um fenômeno de superfície.  

Porém uma maior quantidade de substrato adsorvido pode diminuir a 

quantidade de radical hidroxila gerado, pois o substrato pode competir com OH- 

adsorvido pela ocupação na superfície do catalisador, prejudicando a formação 

do radical hidroxila (MARTINS, 2011). 

A NBR 10.004 da ABNT agrupa tais resíduos em químicos perigosos e 

resíduos farmacêuticos (Grupo B), além de um grupo especial (Grupo C) no qual 

se enquadram somente os resíduos radioativos (BRN 10.004, 2004). 

 O descarte dos resíduos sólidos, não apresenta grandes desvios e é 

realizado conforme normativas da RDC ANVISA nº 306 que prevê tratamento 

prévio para redução e eliminação da carga microbiana. Contudo, a legislação 

para descartes de corantes é permissiva e o mesmo estudo mostrou que 63,6% 

dos resíduos de corantes utilizados são descartados diretamente na pia/esgoto, 

o que pode trazer a longo prazo, em função dos efeitos estocásticos e 

cumulativos, danos ao meio ambiente e à saúde humana. De acordo com a 

Resolução da CONAMA no 358, de 29 de abril de 2005, considera-se Resíduo 

Químico de Serviços de Saúde (RQSS): “Todo material ou substância com 

característica de periculosidade, quando não forem submetidos a processo de 

reutilização ou reciclagem, que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade” (RDC n. 306/2004). 

2.6. Atividade Antimicrobiana 

A pesquisa de agentes antimicrobianos se faz necessária devido ao 

surgimento de microrganismos resistentes e de infecções oportunistas fatais 

(PENNA, 2001). O estudo de agentes antimicrobianos é muito abrangente, 

sendo crucial em setores do campo farmacêutico e cosmético (SAÚDE-

GUIMARÃES, 2007). 
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Nanopartículas metálicas, em geral, têm se mostrado alternativas 

promissoras no combate a bactérias resistentes a antibióticos convencionais. 

Elas apresentam atividade de largo espectro contra bactérias tanto gram-

positivas quanto gram-negativas (BHUI, 2009). Ayala-Nunes et al. (2009) 

verificaram que nanopartículas de prata apresentam elevada atividade 

antimicrobiana em relação a bactéria Staphylococcus Aureus. 

O mecanismo de atuação das nanopartículas metálicas ainda é tema de 

discussão, porém, é quase consenso que este mecanismo está associado as 

contribuições iônicas (efeito oligodinâmico) e não a qualquer atividade especifica 

de nanopartículas (XIU, 2012). No entanto, houve um aumento significativo nos 

relatos de nanomateriais exibindo propriedades antimicrobianas (NAYAK, 2011; 

BHUI, 2009; GHIBAL, 2013; LU, 2014). 

A ação oligodinâmica é o efeito tóxico dos íons metálicos sobre diversos 

micro-organismos, mesmo em concentrações relativamente baixas, onde estes 

reagem com grupos tiol, aminoácidos e grupos funcionais de enzimas 

(MCDONELL, 1999). A ação oligodinâmica da prata sobre microrganismos vem 

sendo estudada desde 1900, onde se mostra eficaz em inibir a cadeia 

respiratória celular e a inibição de transporte de fosfatos. Influi também na 

retirada de cátions Ca++ e Zn++ das células bacterianas por efeito de substituição 

(SCHREURS, 1999). A ação oligodinâmica do cobre também é conhecida há 

anos. Onde se era utilizado um fio de cobre na “camisa” de condensadores de 

vidro, utilizados em laboratório, para evitar a proliferação de algas (BORZANI, 

2000).  

Existe uma grande variedade de métodos que podem ser empregados para 

medir a atividade in vitro de microrganismos contra os agentes antimicrobianos. 

Os principais métodos microbiológicos para a avaliação da atividade 

antimicrobiana encontrados na literatura podem ser classificados em três tipos: 

bioautográficos, difusão e diluição (RIOS, 1988). Os bioautográficos são 

utilizados, principalmente, na pesquisa de compostos antimicrobianos vegetais. 

Este método emprega placas de cromatografia de camada fina (CCF) que são 

colocadas por contato em placas de ágar previamente inoculadas com o 

microrganismo teste, e o resultado se dá na forma de halos de inibição de 

crescimento microbiano (BRANDÃO, 2004). Os ensaios de diluição utilizam-se 
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de um meio de cultura líquido, previamente inoculado com o microrganismo 

teste, e a substância ou extrato a ser testado é adicionado ao meio. O resultado 

é obtido a partir da leitura visual direta ou turbidimétrica pelo uso de um 

espectrofotômetro em comprimento de onda apropriado (VANDEN BERGHE, 

1991). Os ensaios de difusão fundamentam-se na difusão da substância a ser 

ensaiada em um meio de cultura sólido e inoculado com o microrganismo. 

Podem ser utilizados discos de papel, cilindros de porcelana ou de aço inoxidável 

e poços feitos no meio da cultura. O resultado é obtido através do halo de 

inibição, a região na qual não há crescimento de microrganismos (RIOS, 1988; 

VANDEN BERGHE, 1991).  

Estafilococos são as bactérias, gram-positivas, não esporuladas mais 

resistentes ao meio ambiente, podendo sobreviver por meses em amostras 

clínicas secas, são relativamente resistentes ao calor e toleram concentração 

aumentada de sal. Apesar de boas condições sanitárias e das medidas de 

controle de infecção hospitalar, continua sendo um dos mais importantes 

patógenos para o homem, que podem ser colonizados intermitentemente por 

Staphylococcus aureus desde a amamentação, e podem albergar o 

microrganismo na nasofaringe e ocasionalmente na pele, onde, a partir destes 

sítios, o S. aureus pode contaminar a pele e membranas mucosas do paciente, 

objetos inanimados ou outras pessoas por contato direto ou aerossol (FREITAS, 

2004). 

Pertencente à família Enterobacteriaceae e gênero Escherichia, a 

Escherichia coli é um bastonete curto e Gram-negativo. Caracteriza-se por 

apresentar metabolismo anaeróbico facultativo (BERCHIERI JUNIOR, 2009). 

Faz parte do grupo de coliformes fecais, sendo considerada indicador de 

contaminação fecal e eventual presença de bactérias patogênicas. É excretada 

nas fezes e pode sobreviver nas partículas fecais, poeira e água por semanas 

ou meses, porém seu ambiente normal é o trato intestinal. Pode, ainda, ser 

encontrada na cama viária de granjas, ração e no intestino de aves sadias 

(SAVIOLLI, 2010). Sheehy et al. (2015) realizaram o teste de difusão em disco 

com uma quantidade de 40 µL de suspensão e verificaram que nanopartículas 

de prata estabilizadas com citrato comercial numa variação de concentração de 

10-100ppm de nanopartículas de prata não apresentaram nenhum halo de 
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inibição, sugerindo nenhum ou inexpressivo efeito antimicrobiano observável sob 

Escherichia Coli. 
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Capítulo III 

MATERIAIS E MÉTODOS 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, serão apresentados os materiais de partida, utilizados pela 

rota de síntese ultrassônica na produção de partículas de cloreto de prata 

impregnado com óxido de cobre (AgCl-CuO). Em seguida será descrita a 

metodologia empregada, bem como o aparato utilizado para a síntese e 

caracterização das partículas. 

3.1. Materiais 

Os materiais utilizados na rota de síntese ultrassônica apresentados neste 

trabalho não passaram por qualquer tratamento prévio e são mostrados na 

tabela 3. 

Tabela 3 - Reagentes utilizados na síntese sonoquímica do composto AgCl/CuO 

e suas respectivas fórmulas químicas, pureza e fabricantes. 

Denominação Fórmula química Fabricante Pureza 

(%)  

Nitrato de prata AgNO3 Synth 99,0 

Cloreto de sódio NaCl Dinâmica LTDA 99,0 

Água destilada H2O - - 

Polivinilpirrolidona (PVP) C6H9(NO)n Alfa Aesar - 

Nitrato de Cobre Cu(NO3)2.2,5H2O Alfa Aesar 98,0 

Hidróxido de Amônio NH4OH Synth - 

 

3.2. Método 

Inicialmente, este trabalho foi dividido em duas etapas, em que a primeira 

consiste na determinação da melhor rota de produção de AgCl impregnado com 

CuO. Para tal determinação, utilizou-se três rotas distintas, destacadas na figura 

10. Para cada rota (1, 2 e 3) foram utilizadas as relações molares AgCl 1:1 CuO 

e AgCl 2:1 CuO, com a finalidade de determinar a melhor composição. Todas as 

sínteses foram realizadas em duplicatas. 
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Figura 10 - Descrição das três rotas utilizadas para as proporções AgCl 1:1 CuO 

e AgCl 2:1 CuO. 

Para a relação de 1:1, utilizou-se 0,99g AgNO3 (5,835x10-3 mol), 0,99g 

PVP, 0,3g NaCl e 100 mL de água destilada na preparação da solução de 

AgNO3. Para a solução de Cu(NO3)2.2,5H2O, utilizou-se 1,355g 
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Cu(NO3)2.2,5H2O (5,835x10-3 mol), 1,355g PVP, 100 mL água destilada e uma 

solução de 1 mL água destilada com 1,1 mL hidróxido de amônia. O PVP é 

utilizado devido sua boa interação com a superfície de partículas metálicas, 

agindo como um agente de recobrimento e controlando o tamanho e a morfologia 

das mesmas. 

Para a relação de 2:1, utilizou-se de 1,32g AgNO3 (7,78x10-3 mol), 1,32g 

PVP, 0,4g NaCl e 133 mL de água destilada na preparação da solução de 

AgNO3. Para a solução de Cu(NO3)2.2,5H2O, utilizou-se de 0,9g 

Cu(NO3)2.2,5H2O (3,88x10-3 mol), 0,9g PVP, 67 mL água destilada e uma 

solução de 0,66 mL água destilada com 0,73 mL hidróxido de amônia. 

Para efeito de comparação, sintetizou-se partículas de AgCl e CuO 

isoladamente, mantendo a relação de 1:1 em mols, utilizando, também, 30 

minutos e de modo contínuo de síntese na ponteira ultrassônica, mostrada na 

figura 11. 

Todas as composições foram sintetizadas sob uma amplitude de 55% da 

ponteira e sem aquecimento. O processo de centrifugação ocorreu 4 vezes, 

onde, em todas, as amostras foram lavadas com água destilada, sob rotação de 

9000 rpm e pelo tempo de 5 minutos. Após a secagem na estufa sob 100°C, 

obteve-se o material final na forma de pó. 

  

Figura 11 – Ponteira ultrassônica Branson 102C com potência máxima de 200W. 
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3.3. Caracterização das amostras 

As partículas de AgCl/CuO foram caracterizadas utilizando diferentes 

técnicas, descritas a seguir. Todas as medidas foram realizadas a temperatura 

ambiente. Para a análise da aplicabilidade desses semicondutores foram 

realizados testes fotocatalíticos e de atividade antimicrobiana. 

3.3.1. Difração de raios-x (DRX) 

Esta técnica foi utilizada para analisar a formação das fases cristalinas AgCl 

e CuO das amostras sintetizadas na ponteira ultrassônica. A técnica de difração 

de raios-X permite determinar os parâmetros cristalográficos e os arranjos dos 

átomos na rede cristalina. 

Para este trabalho, as análises foram realizadas em um difratômetro baixo 

ângulo, (DRX - modelo XRD-6000 da Shimadzu) com ângulo inicial de 10° e 

ângulo final de 90°, a um passo de 0,02° e velocidade de 5°/minuto.  

O refinamento foi realizado baseando-se no método Rietveld, que faz uso 

do método matemático de mínimos quadrados para refinar os perfis teóricos dos 

picos de difração até que esses perfis apresentem muito próximo dos perfis 

medidos (RIETVELD, 1969). 

3.3.2. Microscopia eletrônica (MEV-FEG) 

De acordo com a literatura, a morfologia e o tamanho das partículas 

influenciam diretamente no processo de catálise e na atividade antimicrobiana. 

Para verificar a morfologia das partículas obtidas, as amostras foram submetidas 

à análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG) pelo equipamento 

Supra 35, Zeiss. Para a análise dos pós, estes foram dispersos em acetona e 

depositados sobre um substrato de silício monocristalino. 

3.3.3. Espectroscopia na região do UV-Visível (UV-Vis) 

As análises de espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis) das 

partículas de AgCl, CuO e AgCl/CuO foram realizadas no equipamento da marca 

Shimadzu, modelo UV-2550, com comprimento de onda na faixa de 200 a 800nm 

e programado para o modo de reflectância difusa. A partir dos resultados obtidos 

dos espectros de reflectância das partículas, estimou-se o valor da energia do 
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“band gap” óptico desses materiais. Todas as medidas foram realizadas a 

temperatura ambiente. 

O “band gap” (Egap) foi calculado pelo método de Wood e Tauc (1974). 

Neste método Egap está relacionado com a absorbância e a energia dos fótons 

e tem sido largamente empregado no estudo de novos compostos. As equações 

utilizadas para o cálculo estão descritas abaixo. 

ℎ𝑣𝛼 = (ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)1/2       Equação 5 

(𝐸𝛼)2 = (𝐸 − 𝐸𝑔)       Equação 6 

Em que, h é a constante de Plank, v é a frequência, α é a absorbância e Eg 

é a energia do “band gap” óptico. Portanto, ao ser traçado um gráfico de (Eα)2 

em função de E será possível estimar o valor de Eg por intermédio de uma 

extrapolação da porção linear da curva de absorção, ou seja, quando (Eα)2 é 

igual a 0. 

3.3.4. Fotocatálise 

As propriedades fotocatalíticas das amostras de AgCl, CuO e AgCl/CuO 

consideradas nesse experimento como agente catalisador foram avaliadas para 

degradação do corante azul de metileno (MB). O corante foi diluído em água 

destilada, obtendo uma solução aquosa de concentração molar 10-5 mol/L. O 

catalisador foi disperso na solução do corante. Seguindo para um foto-reator, 

sob agitação magnética, em ambiente iluminado por seis lâmpadas UVC (TUV 

Philips, 15W, com intensidade máxima a 254 nm), mostrado na figura 12a. Para 

o ensaio sob luz solar, as amostras foram mantidas sob agitação, ao ar livre, com 

ensaios iniciando as 09, 12 e 14horas, como ilustra a figura 12b, 

respectivamente. Em intervalos de 5 minutos uma alíquota foi coletada, para um 

tempo total de 30 minutos de ensaio. As alíquotas foram centrifugadas a 9000 

rpm durante 5 minutos para remover as partículas em suspensão. Finalmente, 

as variações da banda de absorção máxima de cada alíquota foram aferidas por 

UV-Vis de absorbância com medições de espectro usando um espectrofotômetro 

da marca Shimadzu, modelo UV-2550, com comprimento de onda na faixa de 

400 a 800 nm. 
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Figura 12 – a) foto-reator, contendo 6 lâmpadas UVC (TUV Philips, 15W, com 
intensidade máxima a 254 nm) em sua parte superior), b) catalisador imerso na 
solução de azul de metileno em agitação, sob luz solar. 

3.3.5. Atividade antimicrobiana 

As propriedades antimicrobianas das amostras de AgCl, CuO e AgCl/CuO 

consideradas nesse experimento como agentes antimicrobianos foram avaliadas 

pelo halo de inibição frente as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus 

aureus. 

O teste consiste na aplicação da solução contendo as partículas de AgCl, 

CuO e AgCl/CuO em disco filtro de 6mm de diâmetro. Estes discos, contendo as 

partículas, são colocados sobre o inóculo bacteriano, já semeado com 

aproximadamente 1x108 UFC/mL. A disposição dos discos deve ser tal que sua 

distância até a lateral da placa seja maior que 15 mm e de modo a não sobrepor 

as zonas de inibição. O pH do meio de cultura deve estar entre 7,2 e 7,4, e a 

profundidade recomendada é de aproximadamente 4 mm. As placas 

permanecem incubadas por 24 horas a 37°C em estufa bacteriológica. Para 

análise quali-quantitativa dos resultados, realiza-se a medida dos halos de 

inibição para as amostras de AgCl, CuO e AgCl/CuO e para o antibiótico 

específico (Vancomicina para a Staphylococcus aureus e Gentamicina para 

Escherichia coli). O teste de difusão em disco, utilizado neste trabalho, é aceito 
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pela FDA (Food and Drug Administration) e estabelecido como padrão pelo 

NCCLS (National Commite for Clinical Laboratory Standards).  
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Capítulo IV 
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4. RESULTADOS 

4.1. Etapa 1: Estudo das rotas de síntese do composto AgCl/CuO 

4.1.1. DRX 

As figuras 13 e 14 mostram os difratogramas obtidos para as amostras de 

AgCl/CuO nas proporções de 1:1 e 2:1 para as três rotas, respectivamente. 

Foram identificados os picos característicos referente ao cloreto de prata (AgCl) 

e ao óxido de cobre (CuO), sem formação de fases deletérias. A figura 15 mostra 

os difratogramas obtidos para o AgCl e o CuO obtidos isoladamente 

 

Figura 13 - Padrão de DRX obtido pela proporção AgCl 1:1 CuO para as três 

rotas de síntese. 
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Figura 14 - Padrão de DRX obtido pela proporção AgCl 2:1 CuO para as três 

rotas de síntese. 

 

Figura 15 – Padrões de DRX obtidos para as amostras de CuO e AgCl, obtidas 
isoladamente. 
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O software X´pert Highscore plus foi utilizado para determinar as fases 

formadas referentes ao AgCl (Chlorargyrite, ICSD N° 64734), com estrutura 

cúbica, e ao CuO (Óxido de cobre, ICSD N° 92365), com estrutura monoclínica. 

Chen et al. (2012) sintetizaram nanopartículas de AgCl via sonoquímica por 30 

minutos e também obteve fase referente a carta ICSD N° 64734. Wu et al. (2017) 

sintetizaram nanocubos de cloreto de prata via método solvotérmico em 

autoclave com temperatura de 160°C e obteve fase similar as obtidas neste 

estudo. A estrutura cúbica é confirmada pelos picos de difração nos ângulos 2θ 

de 27,825°, 32,238° e 46,237°, para os planos (111), (200) e (220), 

respectivamente (CALLISTER JR, 1997). Liu et al. (2012) sintetizaram 

nanopartículas de CuO via método hidrotérmico e obteve estrutura monoclínica 

de fase igual à obtida neste estudo via sonoquímica. Rangel (2014) sintetizaram 

nanopartículas de CuO por coprecipitação química a partir de sulfato de cobre 

pentahidratado e cloreto de cobre dihidratado, sendo o reagente o hidróxido de 

sódio em solução e obteve, para as duas composições, estrutura monoclínica 

com fases semelhantes. 

Utilizando o software Maud, realizou-se o refinamento rietveld dos 

difratogramas de DRX obtidos do composto de AgCl/CuO obtidos por três rotas 

diferentes. As tabelas 4, 5 e 6 mostram os valores obtidos para o tamanho do 

cristalito e a porcentagem das fases presentes, os parâmetros de rede e o 

volume de cada fase, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos 

(tabela 4), o CuO apresenta tamanho de cristalito inferior ao AgCl e que a rota 

utilizada não influenciou, diretamente, na porcentagem de fase presente no 

composto final. Pola-Albores et al (2012) sintetizaram óxido de cobre (CuO) via 

sonoquímica, para uma posterior deposição química em fase vapor (CVD), e 

obteve cristalitos variando entre 11 e 41 nm. Os parâmetros de rede obtidos em 

todas as amostras apresentam valores bem próximos aos das cartas 

correspondentes, ICSD 64734 para o AgCl e ICSD 92365 para o CuO, como 

indicado na tabela 5. 
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Tabela 4 – Tamanho do cristalito e porcentagem de fase em volume presente 

do composto AgCl/CuO sintetizado via sonoquímica por diferentes rotas de 

síntese. 

Amostra 

Tamanho do 

cristalito (nm) 

Fase em 

volume (%) 

AgCl CuO AgCl CuO 

AgCl 1:1 CuO 

Rota 1 168,78 23,71 46,19 53,80 

Rota 2 206,68 22,05 34,74 65,25 

Rota 3 197,26 34,50 50,88 59,11 

AgCl 2:1 CuO 

Rota 1 210,92 17,47 61,47 38,52 

Rota 2 261,90 21,78 51,23 48,76 

Rota 3 197,26 34,50 60,88 39,11 

AgCl 138,76 - 100 - 

CuO - 26,51 - 100 

 

Tabela 5 – Dados cristalográficos obtidos pelos espectros de DRX do composto 

de AgCl/CuO 

Amostra 
Parâmetros de rede CuO 

Parâmetros 

de rede 

AgCl  

a (Å) b (Å) c (Å) β (°) a (Å) 

AgCl 1:1 

CuO 

Rota 1 4,6949 3,4310 5,1366 99,3778 5,5509 

Rota 2 4,6843 3,4275 5,1408 99,4443 5,5484 

Rota 3 4,6840 3,4340 5,1385 99,3229 5,5492 

AgCl 2:1 

CuO 

Rota 1 4,6960 3,4286 5,1335 99,4349 5,5500 

Rota 2 4,6916 3,4306 5,1409 99,4315 5,5512 

Rota 3 4,6840 3,4340 5,1385 99,3229 5,5492 

AgCl puro - - - - 5,5523 

CuO puro 4,6928 3,4266 5,1422 99,4588 - 

ICSD code 64734 - - - - 5,549 

ICSD code 92365 4,6844 3,4192 5,1231 99,76 - 
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Tabela 6 - Volume (A3) de cada fase calculado a partir dos dados cristalográficos 
da tabela 5. 

Amostra V(Å3) AgCl V(Å3) CuO 

AgCl 1:1 CuO 

Rota 1 
171,03 82,74 

Rota 2 
170,80 82,53 

Rota 3 
170,88 82,65 

AgCl 2:1 CuO 

Rota 1 
170,95 82,65 

Rota 2 
171,06 82,74 

Rota 3 
170,88 82,65 

AgCl puro 
171,16 - 

CuO puro - 82,68 

ICSD code 64734 170,86 - 

ICSD code 92365 - 82,05 

 

Os valores de parâmetro de rede e, consequentemente, o volume das 

células unitárias encontrados para as partículas de AgCl se encontraram bem 

próximos ao da carta correspondente (ICSD 64734), como mostram as tabelas 

5 e 6. Chen et al (2012) sintetizaram partículas de AgCl, via sonoquímica, que 

possuem parâmetro de rede (a) de 5,537 Å e encontrou um volume de célula 

unitária referente a 169,75 Å3, próximo ao encontrado neste trabalho. Os 

parâmetros de rede e, consequentemente, o volume das células unitárias das 

partículas de CuO também se encontraram próximos ao da carta correspondente 

(ICSD 92365). Souza et al. (2013) obtiveram partículas de CuO, pelo método de 

aquecimento elétrico de resistências, com parâmetros de rede a = 4,664 Å, b = 

3,411 Å, c = 5,115 Å e β = 99,41°, correspondendo a um volume de célula unitária 

de 80,28 Å3, tais valores são compatíveis com os obtidos e mostrados nas 

tabelas 5 e 6.                                                                                                                                                                         

4.1.2. Espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-Vis) 

As figuras 16, 17 e 18 mostram os valores do gap óptico (Egap) obtidas nas 

amostras pelas rotas 1, 2 e 3, respectivamente. A figura 19 mostra os Egap 

obtidas para as amostras de AgCl e CuO puros, respectivamente. 
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Foram realizadas medidas de reflectância difusa na região UV-Visivel do 

composto AgCl/CuO obtido pelo método sonoquímico em três rotas diferentes. 

Os dados de reflectância foram convertidos para absorbância, obtendo-se então 

o gráfico de absorbância versus energia (eV). A “band gap” óptico (Egap) foi 

estimada pelo método de Wood e Tauc (1974), os valores (Egap) para as 

amostras foram calculados extrapolando a região linear da curva. 

 

Figura 16 – Extrapolação da região linear da curva de absorção na região UV de 

acordo com o método de TAUC para as amostras da rota 1. 

 

Figura 17 - Extrapolação da região linear da curva de absorção na região UV de 

acordo com o método de TAUC para as amostras da rota 2. 
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Figura 18 - Extrapolação da região linear da curva de absorção na região UV de 

acordo com o método de TAUC para as amostras da rota 3. 

 

Figura 19 - Extrapolação da região linear da curva de absorção na região UV de 

acordo com o método de TAUC para as amostras de AgCl e CuO, 

respectivamente; 

Na figura 19, percebe-se que o CuO tem um menor valor de GAP em 

relação ao AgCl. Nemade et al. (2012) sintetizaram nanopartículas de CuO 

variando a concentração de Hexametilenotetramina (HMT) com Egap = 1,24 eV, 

sendo próximo ao valor encontrado neste trabalho. Ma et al. (2012) sintetizaram                       

nanopartículas de AgCl onde estas apresentaram Egap = 3,34 eV, sendo 

consideravelmente superior ao encontrado neste estudo. 

As figuras 16, 17 e 18 mostram que a Egap pouco se altera quando ocorre 

a impregnação do AgCl/CuO, mesmo variando a rota e a proporção de 

AgCl:CuO. A Egap oriunda desta impregnação ficou, em média, igual a 1,44 eV, 
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que é um valor pouco superior ao encontrado nas nanopartículas CuO (1,32 eV) 

e inferior ao encontrado nas partículas de AgCl (2,8 eV). Como a Egap do 

composto AgCl é maior, era de se esperar que a impregnação desse um valor 

superior ao encontrado no CuO isolado. 

4.1.3. Microscopia eletrônica de varredura (MEV-FEG) 

As figuras 20a e 22a ilustram as imagens obtidas pela microscopia 

eletrônica de varredura (MEV-FEG) para as amostras de AgCl e CuO, 

respectivamente. Através das mesmas é perceptível a diferença morfológica 

entre ambos materiais, em que o AgCl apresenta morfologia, em sua maioria, 

com aspecto cúbico, enquanto que o CuO apresenta morfologia similar a uma 

folha. Chen et al. (2012) também obtiveram partículas de AgCl com morfologia 

cúbica, via sonoquímica. Anandan et al. (2012) obtiveram, via sonoquímica, 

partículas de CuO com diferentes morfologias, variando o meio de síntese em 

ácido e básico, obtendo morfologias quase esférica e com aspecto de palha, 

respectivamente. As figuras 20b e 22b ilustram a distribuição do tamanho das 

partículas para as amostras de AgCl e CuO, respectivamente. Através destas, 

percebe-se que o AgCl possui uma maior distribuição no tamanho das partículas, 

em que estas chegam a alcançar a escala micrométrica. Porém, a grande 

maioria de suas partículas apresenta tamanho médio de 481 nm. As partículas 

de CuO apresentam menor distribuição no tamanho das partículas, onde 

nenhuma destas apresentou tamanho superior a 500 nm. 

Observando a imagem 20a, foram identificados “pontos claros” na 

superfície das partículas de AgCl, estes, são partículas de prata metálica que se 

depositam na superfície, conferindo assim, elevada atividade fotocatalítica 

quando comparado com o CuO, como mostra a figura 31. A figura 21 mostra o 

espectro de EDS pontual realizado sobre um “ponto claro”, obtendo os picos 

referentes aos Lα1 (2,984 keV), Lβ1 (3,151 keV) e Lβ2 (3,348 keV) 

característicos da prata. Chen et al. (2012) também observaram a formação de 

prata metálica na superfície de suas partículas, onde estas atuam diminuindo a 

combinação elétron/vacância, aumentando a fotocatálise do material. As figuras 

20c e 22c ilustram como foi realizada a medição do tamanho das partículas. 
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Figura 20 – a) Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl. b) 
Histograma de distribuição do tamanho das partículas de AgCl (nm). c) Esquema 
de medição do tamanho da partícula. 

 

Figura 21 –Espectro de EDS para o ponto analisado. 
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Figura 22 – a) Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de CuO. b) 
Histograma de distribuição do tamanho das partículas de CuO (nm) c) Esquema 
de medição do tamanho da partícula. 

As figuras 23, 24 e 25 ilustram as imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV-FEG) para as amostras impregnadas na proporção 

AgCl 1:1 CuO. Através das imagens percebe-se que as partículas de CuO se 

organizam de forma a envolver as partículas de AgCl, mas, ainda ocorre a 

formação de prata metálica na superfície das partículas de AgCl. 

Através da figura 24 percebe-se que a quantidade de CuO é bem superior 

a quantidade de AgCl, na rota 2, comprovando o que foi mostrado na tabela 4. 

Tal fato implica na pior atividade catalítica dentre as três rotas para a proporção 

de AgCl 1:1 CuO, como mostra a figura 29. 
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Figura 23 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 1:1 CuO, rota 1. 

 

Figura 24 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 1:1 CuO, rota 2. 
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Figura 25 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 1:1 CuO, rota 3. 

 

As figuras 26, 27 e 28 ilustram as imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV-FEG) para as amostras impregnadas na proporção 

AgCl 2:1 CuO. Observando tais imagens, fica nítido que a quantidade de fase 

presente de AgCl é superior a quantidade de fase de CuO, comprovando assim 

o que foi mostrado na tabela 4. A rota 2, que também apresentou uma maior 

quantidade de CuO, como na síntese com proporções 1:1, apresentou também 

o pior resultado de fotocatálise, como foi mostrado na figura 29. Quando 

comparados os resultados de fotocatálise para as proporções AgCl 1:1 CuO e 

AgCl 2:1 CuO, comprova-se que a maior eficiência fotocalítica está associada ao 

aumento da quantidade de AgCl. 
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Figura 26 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 2:1 CuO, rota 1. 

 

 

Figura 27 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 2:1 CuO, rota 2. 
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Figura 28 - Imagem obtida por MEV-FEG para amostra de AgCl 2:1 CuO, rota 3. 

4.2. Etapa 2: Atividade fotocatalítica e antimicrobiana 

4.2.1. Atividade fotocatalítica sob radiação UV e luz solar 

Os valores relativos da variação na concentração de azul de metileno foram 

usados para estudar a degradação sob radiação UV e luz solar do composto 

AgCl/CuO, a concentração de corante em função do tempo de irradiação é 

mostrada nas figuras 29 e 30, referentes as proporções de 1:1 e 2:1, 

respectivamente, para a radiação UV, e nas figuras 32 e 33, para a luz solar. As 

figuras 31 e 34 mostram a variação da concentração de azul de metileno para 

as amostras de AgCl e CuO, sintetizadas isoladamente, sob radiação UV e luz 

solar, respectivamente. Durante este processo, observou-se a redução da 

concentração de azul de metileno quando exposta a radiação UV e a luz solar. 

Em todos os gráficos há a curva de controle, formada a partir da interação do 

corante com a radiação especifica.  
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Figura 29 - Efeito da rota sob o poder de degradação para a proporção de AgCl 

1:1 CuO, utilizando radiação UV. 

 

Figura 30 - Efeito da rota sob o poder de degradação para a proporção de AgCl 

2:1 CuO, utilizando radiação UV. 
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Figura 31 - Redução da concentração das amostras de CuO e AgCl, isoladas, 

utilizando radiação UV. 

A análise das figuras 29 e 30 mostram que com o aumento da proporção 

de AgCl (AgCl 2:1 CuO), a fotocatálise é favorecida, onde as três diferentes rotas 

conseguiram reduzir consideravelmente a concentração de azul de metileno 

após o tempo de trinta minutos. Tal fato pode ser confirmado analisando a figura 

31, onde pode-se perceber que o poder de degradação do AgCl é muito superior 

ao CuO. Zhang et al. (2015) mostraram que a adição de prata (Ag) sobre o 

substrato de cobre dopado com dióxido de titânio (Cu-TiO2) aumenta sua 

atividade fotocatalítica sobre o corante azul de metileno devido a diminuição da 

taxa de recombinação buraco (carga positiva) e elétrons (carga negativa), 

resultando numa maior quantidade de elétrons para transição. Segundo Woo 

(2010), o impedimento da recombinação elétron/buraco por captura de elétron 

atua de forma a deixar mais elétrons “livre” para a transição da banda de valência 

para a banda de condução, favorecendo a fotocatálise. 

Analisando separadamente as rotas de síntese, percebe-se que a rota 2, 

para ambas as composições, apresenta o pior resultado de degradação. Assim, 

conclui-se que a síntese simultânea de AgCl e CuO é prejudicial em termos de 

formação do AgCl, reduzindo a atividade fotocatalítica do composto, fato este, 
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que deve estar associado ao pH do meio que é alterado de 6 para 8, devido a 

presença do hidróxido de amônia em solução. Já as rotas 1 e 3 apresentam 

resultados bem similares nos tempos de degradação. 

 

Figura 32 - Efeito da rota sob o poder de degradação para a proporção de AgCl 
1:1 CuO, utilizando luz solar. 

 

Figura 33 - Efeito da rota sob o poder de degradação para a proporção de AgCl 
2:1 CuO, utilizando luz solar. 
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Figura 34 - Redução da concentração das amostras de CuO e AgCl, isoladas, 
utilizando luz solar. 

A análise das figuras 32 e 33 mostram que, assim como para as análises 

sob radiação UV, com o aumento da proporção de AgCl (AgCl 2:1 CuO), a 

fotocatálise é favorecida, onde as três diferentes rotas conseguiram reduzir 

consideravelmente a concentração de azul de metileno após o tempo de 15 

minutos. Tal fato pode ser confirmado analisando a figura 34, onde percebe-se 

que o poder de degradação do AgCl é muito superior ao CuO, que após os 30 

minutos de ensaio reduziu apenas 36% da concentração de azul de metileno.  

Comparando as fotocatálise realizadas sob radiação UV e luz solar (figuras 

27 e 28 e figuras 32 e 33, respectivamente), percebe-se que as partículas 

AgCl/CuO apresentam maior poder de redução da concentração de azul de 

metileno sob a luz solar. Mesmo após os 30 minutos de ensaio, as composições 

de AgCl 1:1 CuO não reduziram 100% da concentração do azul de metileno sob 

radiação UV, enquanto sob luz solar, após 15 minutos, as três rotas já tinham 

reduzido 100% a concentração do mesmo. Para as composições de AgCl 2:1 

CuO sob radiação UV, as amostras reduziram 100% da concentração do azul de 

metileno após os 30 minutos, sob luz solar, esse tempo de redução caiu para 10 

minutos. A rota 2 também apresentou o pior resultado entre as três rotas sob luz 
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solar. Subramonian e Wu (2014) mostraram que a luz solar tem efeito direto e 

positivo sobre a redução da concentração de azul de metileno utilizando dióxido 

de titânio (TiO2). 

A análise dos resultados de fotocatálise para as amostras ensaiadas sob a 

luz UV e sob a luz solar mostrou que a fotocatálise foi favorecida sob a luz solar. 

De acordo com Teixeira et al. (2004) a velocidade de degradação fotocatalítica 

é independente da intensidade de luz para sistemas onde a intensidade de luz é 

elevada. Ou seja, se o catalisador for suficientemente iluminado (energia 

absorvida seja maior que a Egap), a geração de pares e-/h+ deve ser 

independente da fonte de radiação. Contudo, quanto maior a taxa de iluminação, 

a recombinação de pares e-/h+ será mais frequente. Segundo Muruganandham 

et al. (2006), o aumento da intensidade de luz resulta no aumento das taxas de 

fotodegradação de compostos orgânicos, onde para baixas intensidades, 

observa-se uma dependência linear, enquanto que para elevadas intensidades, 

este comportamento não se mantém, e a taxa de degradação passa a ser função 

da raiz quadrada da intensidade de luz.  

Ollis et al. (2000) ressaltaram que existem dois conceitos importantes nas 

reações fotocatalíticas, o rendimento quântico e a fotoeficiência. Onde o primeiro 

trata dos fótons absorvidos e utilizados para a fotoexcitação e o segundo trata 

da taxa de reação observada. A eficiência fotônica é maior para baixas 

intensidades luminosas (MURUGANANDHAM, 2006). Tal fato foi verificado por 

Costa et al. (2011), quando estudaram a degradação de chorume por processo 

fotocatalítico utilizando reator com filme de TiO2 e luz artificial representando a 

porção UVA do espectro solar. Para intensidade de radiação 100 W/m2, a taxa 

de degradação foi de 40,1 mg COT/h e eficiência fotônica 0,45%, enquanto que 

intensidade de radiação de 50 W/m2 resultou em menor taxa de degradação de 

matéria orgânica (34,4 mg COT/h), porém maior eficiência fotônica (0,76%). 

4.2.2. Análise Antimicrobiana 

A atividade antimicrobiana dos compostos isolados (AgCl e CuO) e do 

composto AgCl/CuO, em suas diferentes proporções (AgCl 1:1 CuO e AgCl 2:1 

CuO) e rotas (1, 2 e 3), foi analisada frente as bactérias gram positivas 

Staphylococcus aureus e gram negativa Escherichia coli assim como a atividade 
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dos antibióticos comerciais usados como referência (Vancomicina para 

Staphylococcus aureus e Gentamicina para Escherichia coli). As amostras e 

respectivo antibiótico foram dispostos radialmente sobre as placas de petri e em 

algumas situações os antibióticos foram dispostos no centro da placa como 

mostradas nas figuras 35, 36 e 37. A comprovação da ação antimicrobiana se 

dá pela comparação entre as medidas dos diâmetros dos halos formados 

(diâmetros médios e a variância estão dispostos na tabela 7) entre antibiótico 

comercial e as amostras. 

 

Figura 35 – Ilustração dos halos de inibição para o composto AgCl nas 
concentrações de 1, 2, 4, 5 e 10 mg/mL, frente as bactérias a) Staphylococcus 
aureus b) Escherichia coli. 
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Figura 36 – Ilustração dos halos de inibição para o composto CuO nas 
concentrações de 5 e 10 mg/mL, frente as bactérias a) Staphylococcus aureus 
b) Escherichia coli. 

Os compostos AgCl e CuO foram estudados em concentrações diferentes 

visando a observação de diferenças significativas nos halos de inibição, para 

determinar a melhor concentração a ser utilizada no composto AgCl/CuO. Como 

mostrado na figura 35, não houve diferença significativa nos halos de inibição 

para as diferentes concentrações do composto AgCl frente as bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Sheehy et al. (2015) sintetizaram 

nanopartículas de prata estabilizadas com PVP e realizaram um estudo variando 

a concentração das mesmas de 10 a 100ppm e, para todas as concentrações, 

não obtiveram a formação de halos de inibição frente a bactéria Escherichia coli. 

As duas concentrações testadas para o composto CuO não apresentaram 

atividade antimicrobiana visível, caracterizada pela não formação do halo de 

inibição, como mostra a figura 36. Assim, foi utilizada a concentração mínima em 

comum, 5mg/mL, para o composto AgCl/CuO. Azam et al. (2012) sintetizaram 

nanopartículas de cobre utilizando ácido cítrico e calcinando a 700°C e 

obtiveram, frente as bactérias Pseudomonas aeruginosa e Bacillus subtilis halos 

de inibiçao com diâmetros de 10 e 15 mm, respectivamente. 
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Figura 37 - Ilustração dos halos de inibição formados para as amostras AgCl 1:1 

CuO Rota 1 (11R1), AgCl 1:1 CuO Rota 2 (11R2), AgCl 1:1 CuO Rota 3 (11R3), 

AgCl 2:1 CuO Rota 1(21R1), AgCl 2:1 CuO Rota 2 (21R2) e AgCl 2:1 CuO Rota 

3 (21R3), na concentração de 5mg/mL, frente as bactérias a) Staphylococcus 

aureus b) Escherichia coli. 

A figura 37 mostra que o composto AgCl/CuO exibiu halos de inibição para 

ambas concentrações, nas três rotas utilizadas, frente as bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Porém, tais halos formados são 

visivelmente inferiores aos formados pelos antibióticos utilizados como controle 

(ao centro das placas), como mostra a tabela 7, caracterizando um baixo efeito 

inibitório de crescimento antimicrobiano. Azam et al. (2012) sintetizaram 

nanopartículas de ZnO via sol-gel, obtendo partículas com tamanho médio de 18 

nm, que apresentaram boa atividade antimicrobiana frente as bactérias 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli, obtendo halos de inibição de 18 e 19 

mm, respectivamente.   
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Tabela 7 - Medidas médias dos diâmetros dos halos de inibição do crescimento 
microbiano, em milímetros, para a técnica de disco difusão. 

Amostra 

Diâmetro do halo (mm) 

para Staphylococcus 

aureus 

Diâmetro do halo (mm) 

para Escherichia coli 

AgCl 7,76 ± 0,056 7,58 ± 0,006 

CuO - - 

AgCl 1:1 CuO Rota 1 8,14 ± 0,016 8,06 ± 0,091 

AgCl 1:1 CuO Rota 2 8,45 ± 0,070 8,85 ± 0,307 

AgCl 1:1 CuO Rota 3 7,78 ± 0,138 8,12 ± 0,183 

AgCl 2:1 CuO Rota 1 8,38 ± 0,442 8,29 ± 0,328 

AgCl 2:1 CuO Rota 2 8,52 ± 0,296 9,18 ± 0,423 

AgCl 2:1 CuO Rota 3 8,63 ± 0,285 8,14 ± 0,018 

Vancomicina 18,25 ± 0,090 - 

Gentamicina - 17,95 ± 0,035 

 

Analisando os diâmetros dos halos de inibição mostrados na tabela 7 frente 

as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, percebeu-se que o 

aumento da concentração de AgCl (AgCl 1:1 CuO para AgCl 2:1 CuO) aumentou 

o diâmetro dos halos de inibição para as três rotas, porém, de forma pouco 

significativa. Ibanesco et al. (2014) impregnaram nanopartículas de prata em 

ZnO e obtiveram, com o aumento dessas, aumento nos halos de inibição frente 

as bactérias Escherichia coli e Micrococcus luteus. A rota 2, para ambas 

proporções de AgCl/CuO apresentou maiores diâmetro de halo de inibição, 

porém, de forma pouco expressiva. Segundo as Normas de Desempenho para 

Testes de Sensibilidade Antimicrobiana (CLSI, 2015) para que o composto em 

estudo tenha a sua ação comprovada, os diâmetros de inibição devem ser, no 

mínimo de 14 mm para E.coli e 12 mm para S. aureus, todos os compostos 

apresentam diâmetro abaixo desses valores. 

Analisando os compostos AgCl/CuO em comparação com os resultados 

obtidos pela amostra de CuO isolada, percebe-se que, mesmo não 

apresentando a formação de halos de inibição isoladamente, quando em 

conjunto com o AgCl, sua sinergia atua de forma a otimizar os resultados, que 
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podem ser vistos comparando os diâmetros obtidos pelo AgCl isoladamente e o 

dos compostos AgCl/CuO. Michal et al. (2016) notaram que o aumento da 

quantidade de CuO no TiO2 dopado com Európio (Eu), aumenta a atividade 

antimicrobiana frente as bactérias Enterococcus Faecalis e Enterococcus 

faecium. 

Sabe-se que o tamanho das partículas é um fator importante para a 

atividade antimicrobiana, onde, partículas menores apresentam melhor 

atividade. Jurek et al. (2015) observaram que o aumento no tamanho das 

partículas Ag-Pt/TiO2 influi de forma negativa sobre as propriedades 

antimicrobianas frente as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

Bera et al. (2014) estudaram a atividade antimicrobiana de nanopartículas de 

prata, variando seu tamanho, e relataram que o aumento do mesmo prejudica 

sua atividade frente as bactérias Staphylococcus epidermidis, Bacillus 

megaterium, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.  
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Capítulo V 

CONCLUSÕES 
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5. CONCLUSÕES 

No presente trabalho, realizou-se a síntese química, pelo método 

sonoquímico, dos compostos AgCl, CuO e AgCl/CuO com estequiometria 

desejada. Com base nos procedimentos adotados e resultados obtidos, podem 

ser feitas as seguintes conclusões: 

De acordo com os resultados, o estudo das três rotas de síntese via 

sonoquímica indicou que, estruturalmente, não houve diferença nos compostos 

obtidos de AgCl, CuO e AgCl/CuO. 

Foi observado que o tamanho médio dos cristalitos de ambos materiais 

(AgCl e CuO) foi de 197,28 nm e 25,78 nm, respectivamente.  

O óxido de cobre e o cloreto de prata, puros, apresentaram um Egap de 

1,32 eV e 2,8 eV, respectivamente. Após a formação do composto de AgCl/CuO 

via sonoquímica, o Egap se manteve quase constante, apresentando um valor 

de aproximadamente 1,43 eV, mesmo alterando as proporções do composto. 

Mesmo não alterando a Egap, a alteração na proporção dos reagentes 

influiu de forma direta na fotocatálise do material, tanto na análise por radiação 

UV, quanto pela luz solar. O aumento da proporção de AgCl acelerou a redução 

da concentração de azul de metileno devido sua maior capacidade fotocatalítica, 

especialmente devido a formação da prata metálica em sua superfície.  

As rotas 1 e 3 não tiveram influência direta sob a fotocatálise do material, 

obtendo resultados similares para as duas proporções. Porém, a rota 2 

apresentou o pior desempenho de catálise para ambas as composições e 

ensaios (radiação UV e energia solar) devido a maior quantidade de CuO, que 

possui pior desempenho fotocatalitico.  

O CuO, isoladamente, não apresentou atividade antimicrobiana frente as 

bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, enquanto que o AgCl 

apresentou baixa atividade (halos de 7,76 e 7,58 mm, respectivamente). Os 

compostos AgCl/CuO apresentaram melhores resultados em comparação ao 

AgCl, mostrando que há efeito de interação entre os compostos, porém, ainda 

não apresentando atividade significativa. 
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As imagens obtidas pela análise de microscopia eletrônica (MEV-FEG) 

comprovaram os resultados obtidos com as análises de DRX e fotocatálise, onde 

as amostras sintetizadas pela rota 2 apresentam menor quantidade de AgCl, em 

comparação as outras rotas (rota 1 e rota 3) para a mesma composição, fazendo 

com que possuam as piores propriedades fotocatalíticas. 

O método sonoquímico se mostrou eficaz na obtenção dos compostos 

propostos. Os pós de AgCl/CuO apresentaram boa atividade fotocatalítica, 

destacando, principalmente, quando ativados sob luz solar, viabilizando a 

utilização dos mesmos para a degradação do azul de metileno, sem necessidade 

de radiação artificial. Porém, mesmo com a variação das rotas e proporções, os 

compostos não apresentaram atividade antimicrobiana significativa. 
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6. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Realizar, durante os ensaios de fotocatálise sob luz solar, a medição da 

luminosidade e do pH durante cada retirada de alíquotas. 

 Controlar a temperatura, durante os ensaios sob luz solar e UV-Vis, para 

melhor comparação entre as radiações. 

 Sintetizar AgCl/CuO sem a adição do polímero PVP e realizar ensaios 

antimicrobianos frente as bactérias Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli, comparando os resultados com os obtidos com sua 

adição. 
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