
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIAS 

       

ITACOATIARA AM 

2021 

 

 

 

 

 

 

GABRIEL MARQUES PAES 

 

 

 

 

 

ESTADO DA ARTE SOBRE NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA DESINFECÇÃO 

DE ÁGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

GABRIEL MARQUES PAES 

  

  

  

  

ESTADO DA ARTE SOBRE NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA 

DESINFECÇÃO DE ÁGUA 

  

  

  

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao  Instituto de Ciência Exatas e Tecnologias 

da Universidade Federal do Amazonas – 

ICET/UFAM, como requisito para obtenção do 

título de bacharel em Química Industrial. 

 

 

  

  

Orientador: Prof. Me. ALEXANDRO DA SILVA ALVES 

Co-orientador: Prof. Dr. LUIZ PEREIRA DA COSTA 

 

  

  

  

 

 

 ITACOATIARA – AM 

2021 



Ficha Catalográfica

P126e    Estado da arte sobre nanopartículas de prata para desinfecção de
água / Gabriel Marques Paes . 2021
   34 f.: il. color; 31 cm.

   Orientador: Alexandro da Silva Alves
   Coorientador: Luiz Pereira da Costa
   TCC de Graduação (Química Industrial) - Universidade Federal
do Amazonas.

   1. Nanotecnologia. 2. Prata. 3. Água. 4. Desinfecção. I. Alves,
Alexandro da Silva. II. Universidade Federal do Amazonas III. Título

Ficha catalográfica elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Paes, Gabriel Marques



  

3 
 

AGRADECIMENTO 

 

 Agradeço primeiramente a minha mãe, Maria Glorete Marques Paes, pelo apoio e por 

apostar em mim nessa jornada, por ser minhas pernas (piada interna) por ser um 

exemplo de força e de otimismo. Você para mim, é um exemplo de que tudo é possível. 

 Agradeço à Amanda Jhulya Silva Oliveira por ser minha companheira, por sempre 

confiar em mim, me apoiar, incentivar, me motivar, acreditar em mim, pelas tantas horas 

de estudos que dividimos, por me ajudar a crescer, a me superar e por sempre me mostrar 

que naquele momento, nem tudo era tão ruim.  

 Agradeço aos meus irmãos, Lucas Paes Silva, Isabel Seixas e Isabele Seixas, meu pai 

Joilson Sousa, minha avó e minhas tias pela expectativa colocada em mim, sempre 

enxerguei isso como uma forma de confiança que vocês tinham em mim e sempre quis 

corresponder essa confiança. 

 Agradeço aos professores com quem estudei especialmente o meu orientador Me. 

Alexandro da Silva Alves ao doutorando Moysés Batista, Dr. Elson Almeida de Souza, 

Dr.Fabiana Paschoal e Dr. Gustavo Perotti pela paciência e exemplo de profissionalismo 

e por servirem como prova de que é possível terminar a graduação. 

 Agradeço também pelo meu parceiro de quatro patas Jhon Rambo, por ser sempre um 

poço de animação e carinho nas horas mais turbulentas.  

 Agradeço a todos aos meus amigos feitos na graduação, especialmente: José Neto, José 

Brasil, Luís Henrique, Anderson, Gabriela Moura e Gilson pelas horas de lazer e estudos 

e pelo apoio e empatia em momentos tão difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

RESUMO 

 

A contaminação de água por microrganismos nocivos à saúde é mundialmente uma grande 

preocupação, os tratamento atuais para a desinfecção de água não são de todo eficientes como 

por exemplo, a inserção de cloro no líquido podendo ocasionar a formação de substâncias 

indesejadas e prejudiciais. Os avanços tecnológicos permitem a colaboração da nanotecnologia 

também para o tratamento de água, materiais em escala nanométrica exibem propriedades 

únicas devido a relação área/volume que conferem ao material aperfeiçoamento ou 

aparecimento de novas propriedades. Entre esses nanomateriais, as nanopartículas de prata se 

destacam e por meio das suas propriedades antibacterianas são constantemente estudas no 

tratamento de água potável. Nesse sentindo, esse trabalho tem por objetivo expor as 

propriedades de nanopartículas de prata, assim como seus mecanismos antibacterianos e o uso 

desses na desinfecção de água para consumo, nesse último exibindo estudos atuais para a 

tecnologia que permeiam no desenvolvimento de eficientes materiais filtrantes para a 

impregnação do metal e os parâmetros para a eficiência dessa configuração. Espera-se um bom 

entendimento de nanopartículas de prata e suas formas de sínteses, mecanismo antibacteriano 

e aplicações. Ao fim, é evidente o positivo desempenho que filtros contento o nanometal 

apresentam na desinfeção de água. 

Palavras-chave: nanotecnologia; prata; água; desinfecção.  
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ABSTRACT 

 

Contamination of water by microorganisms harmful to health is a major concern around the 

world, current treatments for water disinfection are not at all efficient, for example, an insertion 

of chlorine in the liquid can cause the formation of undesirable and harmful substances. 

Technological advances allow the collaboration of nanotechnology also for water treatment, 

nanoscale materials have unique properties due to the area / volume that give the material the 

improvement or emergence of new properties. Among these nanomaterials, silver nanoparticles 

stand out and, due to their antibacterial properties, they are constantly studied in the treatment 

of drinking water. In this sense, this work aims to expose the properties of silver nanoparticles, 

as well as their antibacterial mechanisms and their use in the disinfection of drinking water, in 

the latter presenting current studies for a technology that permeates the development of efficient 

filtering materials for impregnation of the metal and the parameters for the efficiency of this 

configuration. A good understanding of silver nanoparticles and their forms of synthesis, 

antibacterial mechanism and applications is expected. In the end, it is evident that filters 

containing the nanometal are present in water disinfection. 

Keywords: nanotechnology; silver; water; disinfection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água pura é de extrema importância para continuidade da vida no planeta, entretanto 

a contaminação do líquido por substâncias nocivas aumenta a preocupação quanto a finitude 

desse recurso. A poluição da água pode advir de diversos fatores, especialmente o aumento 

populacional que consequentemente eleva a demanda do recurso, outros como, as atividades 

industriais e o uso indiscriminado por parte do ser humano contribuem para os desafios na 

demanda de água. O consumo da água contaminada, é responsável pela proliferação de várias 

doenças, nesse sentindo, o tratamento e desinfecção é essencial (EXTERKOETTER, et al., 

2017; QU, 2013).  

A desinfecção consiste na destruição ou inativação de organismos patogênicos, capazes 

de produzir doenças ou outros organismos indesejáveis. Alguns tratamentos alternativos de 

água, principalmente em ambiente doméstico consiste em sua maioria na adição de cloro ao 

líquido, ou o tratamento térmico submetendo a água a temperaturas acima de 60 °C. Contudo, 

tais técnicas não são totalmente efetivas, sobretudo para saúde humana visto que, a adição de 

cloro produz subprodutos nocivos por meio da interação com compostos orgânicos quando 

presentes na água; e quando tratada a altas temperaturas pode ocorrer recontaminação e perdas 

de minerais (CONTRENAS, 2014). 

Os avanços recentes sugerem que os problemas que envolvem a qualidade da água 

podem ser resolvidos ou minimizados utilizando a nanotecnologia. O emprego da 

nanotecnologia na modificação de materiais é um ramo da ciência em constante 

desenvolvimento e investimento, o intuito dessa tecnologia é obter materiais mais eficientes em 

escala nanométrica, minimizando impactos ambientes e gerando propriedades ao material, ou 

as intensificando, resultando assim em nanomateriais que podem ser empregadas em diversas 

áreas como microbiologia, eletrônica, e ciências biomédicas (BORRALHO, 2017; QU, 2013). 

Um dos elementos comumente utilizado em níveis nanométricos é a prata (Ag), esse 

metal contribui para diversas aplicações devido suas propriedades únicas e interessantes, 

algumas de suas aplicabilidades envolvem, sensores e conversores de energia; cremes e 

cosméticos; e filtros de ar e água. Esse último especificamente filtros de água, utilizam-se das 

propriedades antimicrobiana da prata. Os microrganismos são sensíveis ao efeito tóxico da prata 

iônica assim, inibindo a cadeia respiratória e a replicação do ácido desoxirribonucleico (ADN) 
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do microrganismo (AHMED et al., 2016; BORRALHO, 2017; CONTRENAS, 2014; DURÁN 

et al., 2010) 

Alguns estudos realizam a impregnação de nanopartículas de prata (AgNPs) em 

materiais para a fabricação de filtros capazes de inibir substâncias patogénicas e uma possível 

contaminação da água passante, essa metodologia é uma opção atraente para o tratamento 

doméstico de água, em que, além de aproveitar a atividade antimicrobiano dos íons de prata, 

ainda possibilita a inserção de substratos de baixo custo para impregnação (CONTRENAS, 

2014; ROSÁRIO, 2019). 

É importante também conhecer as formas de síntese de AgNPs que se diferem em 

processos químicos, físicos e biológicos. Atualmente o interesse pelo conceito da química verde 

para síntese dessas nanopartículas, apresenta-se como alternativa promissora e mais positiva 

pois, a produção industrial tradicional enfrenta problemáticas principalmente na utilização de 

reagentes potencialmente nocivos ao meio ambiente e geração de produtos tóxicos (AHMED 

et al., 2016).  

Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é expor brevemente o estado da arte 

sobre nanopartículas de prata na desinfecção de água, para isso a discussão será feita por meio 

do entendimento de nanopartículas de prata como agente microbicida; as formas de síntese 

dessas nanopartículas e a aplicação de nanopartículas de prata como tratamento para a 

desinfecção de água, bem como os parâmetros para a avaliação e eficiência de um filtro.    
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2 ASPECTOS DO TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

A água é o elemento fundamental para a manutenção da vida humana e dos demais seres 

vivos, estando intimamente ligada à saúde, qualidade de vida e o desenvolvimento de uma 

população, assim sua condição é um fator de proteção ao bem-estar e de prevenção de doenças. 

Provenientes de fontes superficiais ou subterrâneas, a água pode transportar elementos 

prejudiciais gerando enfermidades, o principal mecanismo de transmissão é o da ingestão, em 

que o indivíduo sadio ingere a água contendo substancia nocivas à saúde e a presença desses 

provoca no organismo humano o aparecimento de diversas doenças (DESHMUKH et al., 2019; 

SANT´ANA et al., 2003).  

Mundialmente uma parcela considerável de doenças infecciosas são provenientes da 

ingestão de água contaminada aliada a falta de saneamento, desse modo os recursos hídricos 

poluídos por descargas de resíduos humanos ou de animais, carregam consigo microrganismos 

como a bactéria Escherichia coli, sendo o ambiente natural desses patogênicos o trato 

gastrointestinal, assim o homem entra em contato com esses através da ingestão e se contamina 

podendo apresentar infecções urinárias, diarréia e colite hemorrágica (DESHMUKH et al., 

2019; SANT´ANA et al., 2003). 

Prover água para consumo humano é uma meta importante e que deve ser alcançada por 

meio da aplicação de tratamentos adequados para o líquido e consequentemente a preservação 

da saúde daqueles que o ingerem. Os métodos convencionais utilizados nas estações de 

tratamento não são de todo efetivo na extinção de todos os microrganismos necessários 

conforme a Portaria do Ministério da Saúde no 2.9114/2011, estabelecendo que a água potável 

é a água para consumo humano em que os parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e 

radioativos estejam de acordo com o padrão de potabilidade e que não ocasione risco à saúde 

(CONTRENAS, 2014; DESHMUKH et al., 2019). 

Os processos de tratamentos podem envolver sedimentação, coagulação, solar e 

filtração, além de tratamentos químicos como a aplicação de ozônio ou componentes à base de 

cloro, esse último é comumente aplicado como método de desinfecção de água, no entanto a 

adição desses agentes químicos pode ocasionar a formação de subprodutos da desinfecção, 

indesejados e nocivos à saúde e ao ambiente, a Tabela 1 exibe alguns método de tratamento de 

água em nível doméstico geralmente empregados e que variam de acordo com o lugar a serem 

utilizados e especialmente o custo. Com relação aos filtros domésticos de purificação de água, 
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algumas técnicas são estudadas e desenvolvidas, como a utilização de membranas de diferentes 

materiais (CONTRENAS, 2014; DESHMUKH et al., 2019). 

 

Tabela 1 - Tratamentos de purificação de água para uso doméstico 

Método 
Disponibilidade 

e praticidade 
Custo 

Eficiência 

microbiológica 
Limitações 

Tratamento 

térmico 

(Fervura) 

Varia 
Depende do 

combustível 
Alta 

Tempo, recontaminação e 

perdas de minerais 

Exposição aos 

raios solares 

(SODS) 

Alta Baixo Moderada 

Condições climáticas, a 

água não pode estar muito 

túrbida 

Radiação UV Varia 
Moderado-

Alto 
Alta 

Manutenção regular, 

abastecimento de água 

encanada, requer 

eletricidade 

Sedimentação Alta Baixo Baixa Tempo e baixa eficácia 

Filtração 

(cerâmica, 

filtros de 

membrana) 

Varia Varia Varia 

Limpeza regular do filtro/ 

eficiência varia com o 

tamanho dos poros do filtro 

Coagulação e 

Precipitação 
Moderada Varia Varia 

Tempo, eficiência varia, 

excesso de coagulante pode 

dar sabor metálico 

Adsorção 

(carvão, cinza, 

argila, etc) 

Alta – Moderada 

 
Varia 

Varia com o 

adsorvente 

Limpeza regular, reposição 

do meio por períodos 

regulares 

Cloração Alta – Moderada Moderado Alta 
Eficiência baixa em água 

túrbida 

 Fonte: Adaptada de CONTRENAS (2014). 

 

O âmbito principal é proporcionar a purificação da água, ou seja, a destruição ou 

inativação de organismos com a capacidade de gerar doenças, ou de outros organismos 

indesejáveis. Os avanços na ciência e engenharia em nanoescala proporcionam outras 

alternativas para a purificação da água. A utilização de nanotecnologia na desinfecção de água 
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tem um potencial significativo, e se torna promissor, especialmente em trabalhos com AgNPs 

devido suas propriedades antimicrobianas (AHMED et al., 2016). 

 

3 NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA  

 

Os termos nanociência e nanotecnologia se referem, respectivamente, ao estudo de 

materiais em uma escala nanométrica, ou seja, com tamanhos de 1 até 100 nm em pelo menos 

uma dimensão (Figura 1) e o emprego dos conhecimentos na produção, manipulação, 

caracterização e desenvolvimento de novos produtos contendo nanomateriais. Os dois termos, 

nanociência e nanotecnologia, integram conhecimentos de diversas áreas como a Biologia, 

Engenharia, Física e Química (GOMES, 2019; SIQUEIRA-BATISTA et al., 2010). 

 

Figura 1 - Comparação de tamanhos usando nanométros (nm) como unidade de comprimento. 

Fonte: STÉFANI et al., 2019. 

 

Nos últimos anos, o interesse em novos materiais com tamanhos cada vez menores tem 

atraído a atenção de pesquisadores, visto as propriedades que oferecem para o desenvolvimento 

de novas tecnologias, um ponto inicial para tal desenvolvimento são as nanopartículas (NPs), 

vistas como blocos de construção fundamentais da nanotecnologia (CAVALCANTE, 2014). 

O tamanho nanométrico dessas partículas proporcionam uma razão entre superfície e 

volume, que assim como o confinamento quântico resultam em propriedades biológicas, físicas 

e químicas distintas de seus materiais de origem, podendo ser aplicadas em diversas áreas como 

biomedicina e na desinfecção do ar e água, entre tantas outras (CAVALCANTE, 2014). 
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 A forma das AgNPs também possui grande influência em seu desempenho 

antibacteriano. As AgNPs com estruturas anisotrópicas, como nanoplacas ou nanoprismas 

triangulares desempenham atividades biocidas mais eficazes do que as partículas em formato 

de bastonetes ou esferas. Essa grande diferença de atividade antibacteriana pode ser explicada 

devido ao plano basal com facetas de grande densidade de átomos, que atua como locais de 

reatividade máxima levando à atividade antibacteriana mais forte (RAZA et al, 2016) 

As nanopartículas podem ser classificadas de acordo com sua composição química em 

orgânicas e inorgânicas, como mostra o esquema da Figura 2.  

 

Figura 2 - Classificação dos nanomateriais de acordo com suas propriedades físico-químicas. 

 

0 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MARCONE, 2016. 

Fonte: Adaptado de CAVALCANTE, (2014). 

 

Dos nanomateriais orgânicos os que se destacam são os nanotubos de carbono de parede 

simples, parede dupla e o fulereno, na geração de novos materiais como na síntese de 

catalisadores (ZHOU et al. 2016), com relação os nanomateriais inorgânicos destacam-se 

óxidos metálicos como dióxido de titânio, pontos quânticos que são empregados como 

marcadores biológicos e as nanopartículas dos metais de transição como prata e ouro 

(HUPFFER; LAZZARETTI, 2019; MARCONE, 2016). 

Têm-se a contribuição da nanotecnologia como solução de alguns problemas 

ambientais, como na captura e conversão de CO2 atmosférico; desenvolvimento de 

catalisadores para conversores de escapamento de automóveis; e na remoção de poluentes 

orgânicos, inorgânicos e microbiologico de solos e águas contaminados, nesse último há uma 

vasta contribuição de nanopartículas metálicas especialmente aquelas com capacidades 

antimicrobianas, como AgNPs (GOMES, 2019). 

NANOMATERIAIS 

INORGÂNICOS ORGÂNICOS 

NANOTUBOS 

DE CARBONO 

 

FULERENOS 
DENDRÍMEROS 

E LIPOSSOMAS 

 

PONTOS 

QUÂNTICOS 

 

METAIS 
ÓXIDOS 

METÁLICOS 
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4 NANOPARTÍCULAS DE PRATA - AgNPs 

 

A prata é um metal de transição comumente encontrada na crosta terrestre na forma 

elementar, mas a sua principal fonte é o minério argentinta (Ag2S), o metal e seus compostos 

são amplamente utilizados em distintas aplicações como resultado de suas propriedades. Na 

forma de nanopartículas o elemento tem suas propriedades ampliadas ou geradas devido a 

escala nanométrica conferindo ainda mais poder tecnológico e aplicabilidade (MORIOKA, 

2015). 

  

4.1 Aplicações 

 

As AgNPs apresentam-se como material interessante e atraente e isso se deve ao seu 

custo de produção relativamente baixo, versatilidade sintética além de propriedades físico-

químicas promissoras como estabilidade química, maleabilidade, flexibilidade, condutividade 

elétrica e térmica, atividade catalítica e especialmente elevada ação antimicrobiana frente 

bactérias, vírus, fungos e protozoários contribuindo para o desenvolvimento tecnológico 

(DURÁN et al. 2018; FIORATINE et al. 2020).  

Atualmente estima-se que a produção de AgNPs mundial é de 360 – 450 toneladas ao 

ano, e segundo Skiba et al. (2020) pode chegar à 800 toneladas por ano em 2025, tendo como 

principais produtores os EUA, Chinas, Japão e Europa. Os dados mais específicos sobre a 

produção relatam a origem de 1814 produtos de consumo fabricados por 622 empresas em 32 

países envolvidos tanto na produção como comercialização destes.  

Devido a ação antimicrobiana, as AgNPs são extensamente utilizadas na área médica e 

higiene, com a comercialização de produtos impregnados com o nanometal, como resume a 

Tabela 2. Seu poder antibacteriano e antiviral contribui com expectativas elevadas para a 

supressão de bactérias multirresistentes por exemplo (DURÁN et al. 2018; NAKAMURA et al., 

2019). 
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Tabela 2 - Produtos comercializados com nanopartículas de prata na sua composição no setor 

médico e de higiene. 

Nome Empresa Informações 

ActicoatTM Smith and Nephew 

Bandagem impregnada com AgNPs, utilizada para a 

prevenção de infecções bacterianas e proporciona 

cicatrização mais rápida em ferimentos e 

queimaduras. 

Nano-b Silver 

Toothbrush 
Nano-b 

Escova de dentes impregnada com AgNPs, 

bloqueando o crescimento de bactérias que provocam 

mau hálito. 

Silver Seal 

Keyboard 
Seal Shield 

Teclado lavável com revestimento de AgNPs, 

impossibilitando o crescimento de microrganismos 

patogênicos em itens de computação em ambientes 

hospitalares. 

SilverLine Spiegelberg 
Cateter ventricular de poliuretano impregnado com 

AgNPs, reduzindo riscos de infecções e inflamações 

SilverNano 

Pacifier 
BabyDream 

Chupeta impregnada com AgNPs, inibindo o 

crescimento de microrganismos e o aparecimento de 

maus odores, não necessitando de esterilizações por 

fervura sucessivas do material. 

SilverSorb Medline Industries 

Hidrogel contendo AgNPs para uso tópico, 

fornecendo controle de microrganismos nocivos em 

úlceras, queimaduras e ferimentos, além de hidratação 

gradual. 

Fonte: Adaptado de GOMES, 2019. 

  

Nesse segmento as AgNPs estão sendo investigadas também no combate do SARs-CoV-

2, causador do Covid-19, como relatado pelo grupo de pesquisadores dos Institutos de Química, 

Biologia e Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) no desenvolvimento de um 

spray de AgNPs como agente sanitizante para superfícies de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) hospitalares, tornando possível o reuso de alguns materiais. Os testes 

laboratoriais exibem resultados promissores na atividade virustática (que inibi a replicação do 

vírus), com grande expectativa de se tornar mais um método de proteção e ação desinfetante 

(MENEZES, 2020) 
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 As AgNPs também são aplicadas em outros setores como demonstra o esquema da 

Figura 3. Em resumo, na indústria têxtil o interesse crescente em nanomateriais contribui para 

a produção de trajes esportivos e médicos com efeitos antimicrobianos, portanto os tecidos 

podem ser tratados com AgNPs para evitar o aparecimento de bactérias e infecções; assim como 

nas embalagens de alimentos, proporcionando segurança alimentar, tendo em vista a tendência 

do mercado por alimentos processados, logo tecnologias de embalagem antimicrobianas são 

essenciais para a melhora do tempo de vida de prateleira, inibindo a contaminação bacteriana e 

prevenindo ou atrasando a deterioração (DESHMUKH et al., 2019).  

Na criação de animais deve-se atentar a qualidade de vida e a possibilidade de infecções 

de vários organismos patogênicos. As várias doenças advindas de bactérias, fungos e outros 

microoganismos que causam coceiras e odores no animal foram positivamente controladas 

usando AgNPs (DESHMUKH et al., 2019).   

 

Figura 3 - Algumas aplicações de AgNPs no setor industrial e ambiental. 

 

Fonte: O autor (2021). 

  

No setor ambiental as AgNPs atuam principalmente na desinfecção de ar e de água, no 

primeiro, age por meio de aerossóis em filtros de ar que podem proporcionar um ambiente 

limpo isentos de compostos orgânicos voláteis e patogênicos responsáveis por doenças crônicas 

transmissíveis. Na desinfecção de água, as AgNPs recentemente estão exibindo resultados 

promissores como sensores plasmônicos de poluentes da água, tais como metais pesados e 

compostos orgânicos (KLEIN, 2017) e como fotocatalisadores eficientes para realizar a 
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degradação oxidativa destes poluentes (SCHEFFER, 2014) especialmente corantes e pesticidas, 

também é comumente utilizada no tratamento de água para consumo (KODOTH; 

BADALAMOOLE, 2019) 

  Seus atributos no combate de microrganismos nocivos é o que mais se destaca e 

contempla uma gama de estudos para o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de novos 

materiais, logo o entendimento do seu mecanismo de atuação, ajuda a elucidar suas 

contribuições e auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias, como em materiais 

impregnados pelas partículas na desinfecção de água para consumo. 

 

4.2 Mecanismo antibacteriano de nanopartículas de prata 

 

É entendido que a prata apresenta efeito inibitório e destruidor contra uma gama de 

microrganismos tais como bactérias gram-positivas como Streptococcus e gram-negativas 

como E. coli corriqueiras em águas sem tratamento. A exposição de AgNPs ao microrganismo 

pode ocasionar mudanças em sua estrutura e na sua morfologia como exibe a Figura 4, a 

atividade do metal é ainda mais intensificada devido a forma nanométrica, exibindo área de 

superfície superior em comparação com a prata em estrutura macro (BAHCELIOGLU; 

UNALAN; ERGUDER, 2020). 

Toda via o efeito biocida das AgNPs se destacam mais em bactérias gram-negativas, 

isso está relacionado a morfologia dessa classe de microrganismo que possui parede celular 

mais fina com poucas camadas de peptidioglicanos em comparação a bactérias gram-positivas, 

que possui uma parede celular com muitas camadas de peptidioglicanos (cerca de 90%), 

formando uma estrutura espessa e rígida. Além disso, as paredes celulares das bactérias Gram-

positivas contêm ácidos teicoicos, que consistem principalmente de um álcool e fosfato e estão 

relacionados ao crescimento celular, impedindo a ruptura extensa da parede e a possível lise 

celular (ARAB, 2018). 

Apesar dos seus efeitos positivos na destruição de microrganismo, ainda é desconhecido 

o mecanismo preciso para a atividade antibacteriana, todavia três rotas são propostas para sua 

atuação até o momento, nesse sentido a prata em escala nano pode causar a) danos à parede 

celular e membrana; b) penetração e danos intracelular e c) estresse oxidativo (ROY et al., 

2019). 
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Figura 4 - Mecanismo para ação antimicrobiana das AgNPs de forma geral. 

 

 

Fonte: Adaptada de ROY et al., 2019. 

 

a) Danos à parede celular: Umas das funções da parece celular e da membrana é a de 

proteção, assim fornece à célula suporte estrutural e de forma simultânea permite o 

transporte de nutrientes para o interior da célula (ROY et al., 2019). 

A atividade das AgNPs inicia com adesão das mesmas à parede e membrana da célula 

bacteriana, essa ação provém da interação eletrostática entre os dois materiais de cargas 

oposta, a membrana celular carregada negativamente e as AgNPs carregadas 

positivamente ou menos negativas. Com a efetiva adesão, alterações morfológicas na 

estrutura são originadas por efeito das nanopartículas, gerando rupturas da 

permeabilidade da membrana bem como as funções respiratórias, e pôr fim a ruptura da 

integridade celular e morte celular, causada pelo vazamento de seu conteúdo como 

proteínas, enzimas e DNA. Essa rota é considerada o mecanismo primário da ação 

antibacteriana (ROY et al., 2019). 

Também é proposto que AgNPs são capazes de constituir complexos com átomos de 

oxigênio, fósforo, nitrogênio ou enxofre, presentes em partes proteicas da membrana 

externa, tais complexos contendo doadores de elétrons que podem causar alterações 

irreversíveis na estrutura da parede celular, assim como a interação de grupos tiol de 

proteínas com AgNPs (ROY et al., 2019). 
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b) Penetração e danos intracelulares: Dependendo do quanto a membrana estará 

danificada, as AgNPs ainda podem penetrar no interior da célula e afetar funções 

especificas e vitais, interagindo com proteínas e DNA. Essa rota é baseada em um dos 

mecanismos propostos para a atuação de AgNPs o da liberação de íons prata, ditos 

prejudiciais tanto para o DNA quanto às proteínas (ROY et al., 2019). 

 

c) Estresse oxidativo: Na estrutura da bactéria têm-se moléculas que contém oxigênio e 

apresentam um forte potencial redox denominadas espécies reativas de oxigênio 

(EROs), como peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido hipocloroso (HClO), radical 

hidroxila (OH-) e Ânion superóxido (O2
-) por exemplo. A geração de EROs é 

equilibrada naturalmente pela capacidade antioxidante da célula, no entanto quando a 

quantidade de EROs se sobressai, o equilíbrio favorece a oxidação ocasionando o 

estresse oxidativo. Esse fenômeno pode ser controlado por mecanismos de defesa que a 

célula libera, mas o excesso do estresse oxidativo é prejudicial, a ação nesse caso das 

AgNPs está relacionada ao aumento desse estressa de forma que supere os mecanismos 

de defesa, e então a parede celular e biomoléculas como proteínas, lipídios e DNA são 

agredidos por EROs e radicais livres, resultando em perdas, mutações, quebra de fita 

dupla, formação cruzadas com proteínas e formação de aduto. As células tentam reparar 

o DNA danificado, e a falhas no processo pode ocasionar a morte celular (ROY et al., 

2019). 

 

De acordo com Bahcelioglu, Unalan e Erguder (2020), o desempenho antibacteriano da 

AgNPs também é dependente de sua morfologia, como o tamanho da nanopartícula e forma, 

para o primeiro é estabelecido uma faixa de 1-10 nm pois fixam-se à parede da membrana 

celular com mais afinidade em relação à partículas maiores. O tamanho das nanopartículas 

assim como a forma desejada podem ser estabelecidos controlando a síntese desses materiais, 

essa é um passo extremamente importante para a eficiência da tecnologia e as diferentes rotas 

sintéticas são extensamente estudadas.  
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4.3 Sínteses de nanopartículas de prata 

  

Estudos sobre as sínteses de nanopartículas metálicas são descritos, as mesmas se 

distinguem por meio de métodos físicos, químicos e biológicos. Os métodos físicos envolvem 

moinho, pirólise e descarga de faísca, pelo método físico é possível obter AgNPs com 

distribuição de tamanho uniforme assim como alta pureza. No método químico ocorre a redução 

de íons de prata em átomos de prata, também é empregado agentes redutores, agente de 

capeamento e estabilizadores que desempenham funções importantes oferecendo a AgNPs boa 

estabilidade de dispersão e distribuição de tamanho uniforme. A síntese por métodos químicos 

é a rota mais empregada para a produção de AgNPs, entretanto a toxidade assim como a 

poluição provenientes dos produtos químicos utilizados no processo, como o borohidreto de 

sódio, hidrazina e dimetilformamida, é significativa e merece atenção. Nesse sentindo é mais 

interessante a síntese por métodos biológicos possibilitando uma melhor abordagem econômica 

e ambiental, microrganismos como bactérias, fungos e algas, bem como partes de plantas, como 

cascas, folhas, flores, frutos, caules e sementes podem ser utilizados na síntese biológica de 

AgNPs (ALMATROUDI, 2020; XU et al., 2020). 

A produção de AgNPs, assim como de demais nanopartículas metálicas, permeiam 

sobre duas metodologias, a de cima para baixo (Top-down) e a de baixo para cima (Bottom-

up), a rota de Top-down consiste na produção de estruturas em nanoescala por meio de outras 

maiores, enquanto que a rota Bottom-up sintetiza nanomaterias através da junção de átomos e 

partículas subatômicas (ALMATROUDI, 2020; XU et al., 2020), a Figura 5 exibe tais 

metodologias e seu emprego em sínteses físicas, químicas e biológica. 
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Figura 5 - Síntese de nanopartículas de prata pela abordagem de cima para baixo e de baixo 

para cima. 

 

Fonte: Adaptada de Xu et al., (2020). 

 

Em resumo, a obtenção de nanopartículas de prata por métodos físicos envolve 

processos baseados em vapor e processos mecânicos bem como energia mecânica (método de 

moagem de bolas), energia elétrica (método de descarga elétrica de arco), energia de luz 

(método de ablação a laser) e energia térmica (vapor por deposição física) que são utilizados 

para a redução do tamanho das partículas. Todos os métodos físicos descritos baseiam-se na 

metodologia top-down, ou seja, unidades maiores do metal são tratadas seja por colisões de alta 

velocidade por bolas rígidas ou por descarga de arco elétrico ou por qualquer outro processo 

físico mencionado, originando partículas de prata em escala nano (GOMES, 2019; XU et al., 

2020). 

No método químico íons de prata advindos de um sal de prata, sofrem redução pela 

transferência de elétrons do agente redutor e se convertem em prata elementar onde se agregam 

e formam nanopartículas metálicas. Fontes externas também podem ser combinadas para o 

preparo de AgNPs como processos fotoquímicos, eletroquímicos, métodos assistidos por 

microondas e métodos sonoquímicos (ALMATROUDI, 2020; XU et al., 2020).   

No método de redução química é essencial a existência de três componentes, são eles: 

o precursor do sal e o agente redutor na presença de um estabilizador; como precursores 
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alternativos para a reação podem ser usados nitrato de prata, sulfato de prata e clorato de prata 

por exemplo; agentes redutores comumente utilizados incluem o borohidreto de sódio (NaBH4), 

citrato de sódio (TSC), hidrazina, N, N-dimetilformamida, ácido ascórbico, etilenoglicol, 

polissacarídeos e formaldeído; acompanhado de um estabilizador como nitrato de prata e sulfato 

de prata. Alguns fatores podem influenciar as características das AgNPs, como as proporções 

de precursores e redutores, temperatura e pH da solução (ALMATROUDI, 2020; XU et al., 

2020). A redução química é a rota mais utilizada para sintetizar AgNPs, a desvantagem desse 

método está relacionada a agentes redutores e estabilizantes potencialmente nocivos ao 

ambiente. 

Ainda por meio químicos, o método fotoquímico, eletroquímico, assistindo por 

microondas e método sonoquímicos se baseiam na redução do íon prata em prata metálica 

através de fontes de luz, inserção de um potencial elétrico no eletrólito, aquecimento por 

irradiação de microondas e por irradiação ultrassônica, respectivamente. Tais métodos 

químicos se diferenciam pelo precursor do metal, o a gente redutor, estabilizador e condições 

de funcionamento, podendo sintetizar AgNPs de diferentes tamanhos na escala nano assim 

como diferentes formas se desejável (PEREIRA, 2017).  

Outra forma de produção de AgNPs é por meio da síntese biológica, que atualmente é 

bastante visada por se tratar de um método ambientalmente amigável tendo em vistas os 

contratempos do método de redução química geralmente empregado para tal, logo a produção 

desse nanometal pode ser realiza por fungos, bactérias e leveduras, assim como fontes vegetais 

(PEREIRA, 2017; XU et al., 2020). Na síntese por meio de fungos a redução de Ag+ em AgNPs 

está associada a uma enzima redutora produzida como metabólito secundário; bactérias e 

leveduras são capazes de recuperar metais nocivos do meio aquoso por redução de íons 

metálicos e assim sintetizam as AgNPs. No momento é crescente pesquisas utilizando produtos 

extraídos da natureza como extratos vegetais que atuaram como agentes mediadores da redução 

de prata catiônica presentes em solução, e isso é possível visto a composição fitoquímica desses 

materiais que envolve aminoácidos, flavonoides e polissacarídeos, biomoléculas viáveis para a 

redução de íons metálicos assim como estabilização da superfície das partículas sem a 

necessidade de inserção de outro constituinte em sua síntese (RIBEIRO, 2019; GUEDES, 2019; 

MOUSTAFA 2017). 
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5 NANOPARTÍCULAS DE PRATA NA DESINFECÇÃO DE ÁGUA 

   

As AgNPs são comumente objeto de estudo no tratamento de água potável 

(FERNÁNDEZ et. al, 2017; KOSLOWSKI et al.  2018; MOUSTAFA, 2017), visto o défice do 

líquido por variados motivos e as propriedades que o metal apresenta na eliminação de agentes 

patogênicos. Nesse sentido, pesquisas que investigam a eficiência de AgNPs na desinfecção de 

água se diferenciam em três características principais, a metodologia empregada para a síntese 

(física, química ou biológica); o material suporte para a impregnação do metal (cerâmicas, 

carvão ativado e polímeros) afim de obter um conjunto filtrante; e os parâmetros da análise 

como tempo de exposição, microrganismo e concentração das AgNPs utilizadas.  

Um passo importante para a avaliação de materiais utilizados para o tratamento de água 

potável contendo AgNPs é a quantidade do metal que pode ser carregado na água tratada, essa 

de acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e a OMS tem que ser inferior 

à 0,1 mg/L, sendo a concentração segura para consumo tendo em vistas os efeitos do metal em 

maiores quantidades como a doença argíria que faz o indivíduo ficar com a pele azulada devido 

ao acumulo de sais de prata no organismo. Outro padrão importante para que um dispositivo de 

purificação de água seja considerado eficiente, é atender a redução na contagem de colônias de 

bactérias em mais de 5 ordens de magnitude (DESHMUKH et al., 2019; FERNÁNDEZ et. al, 

2017; KOSLOWSKI et al.  2018)  

Moustafa (2017) estudou a eficiência de AgNPs sintetizadas por duas espécies de fungos 

(Penciillium Citreonigum Dierck e Scopulaniopsos brumptii Salvanet-Duval), revestidas por 

espuma de poliuretano na remoção de bactérias patogênicas de águas residuais. As 

nanopartículas obtidas por síntese biológica em conjunto com a espuma foram avaliadas sobre 

três intervalos de tempo de contato (15, 60 e 120 min) e nas concentrações de 550,7 e 676,9 

mg/L em amostras de água, tais amostras continham coliformes totais e fecais, assim como 

Straphylococcus aureus. A conclusão do estudo apontou uma dependência da concentração na 

redução de patogênicos, a concentração de 676,9 mg/L foi mais eficaz reduzindo em um tempo 

menor o número de microrganismo em comparação à 550,7 mg/L, a maior concentração 

consegue anular o número de bactérias em um tempo de 120 min.  

O resultado pode ser explicado pela maior quantidade de AgNPs em contato com a água 

contaminada, assim o menor tempo já é suficiente para danificar a estrutura tendo em mente os 

mecanismos de atuação antibacteriano do metal, e proporcionar a diminuição do microrganismo 
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nocivo, e com o contato prolongado causar a total eliminação. O conjunto constituído da 

espuma de poliuretano e as AgNPs também foi submetido a análise de liberação da prata na 

água analisada, sendo esse um forte parâmetro para o desempenho do material, o resultado 

obtido foi inferior ao limite descrito na literatura, concluindo que o material estudado 

impregnado com prata em escala nanométrica é capaz de remover todos os tipos de bactérias 

seja elas gram-positiva ou gram-negativa presentes nas amostras de águas analisadas 

(MOUSTAFA, 2017). 

Koslowski et al. (2018) investigaram AgNPs sintetizadas pelo método de redução 

química, impregnadas em matriz polimérica de poliamida-66 para a desinfecção de água para 

consumo, as nanopartículas foram preparadas em três percentuais em relação à massa de 

poliamida-66 (0,05; 0,10 e 0,50 %) e avaliadas na presença da bactéria Gram negativa 

Escherichia coli. A verificação de íons prata lixiviados da matriz polimérica para a água foi 

realizada por 3h, essa verificação se faz necessária, visto o estabelecido limite para a 

concentração do metal. Os resultados indicaram uma boa atuação do material suporte, obtendo 

0,008 mg/L de metal lixiviado, inferior ao parâmetro estabelecido. Nos ensaios microbiológicos 

a redução de 97,89% da bactéria foi constata já para as amostras com 0,05% de AgNPs, as 

mesmas em concordância com os limites de metal lixiviado.  

As avaliações bactericidas da matriz polimérica impregnada com AgNPs se deram sobre 

agitação e temperatura de 25oC, o desempenho alcançado na redução da bactéria na água sobre 

agitação pode ser explicado pela elevada relação área superficial/volume da prata nanométrica, 

condição que pode resultar em uma maior interação entre as AgNPs e a bactéria em questão, 

ocasionando a ágil liberação de Ag+ que com o auxílio do tempo resulta em modificações 

estruturais e deformações na parede da membrana, assim através do estudo foi constado que 

nanopartículas de prata impregnadas em matriz polimérica como a poliamida-66 é relevante e 

eficaz no tratamento de água (KOSLOWSKI et al. 2018). 

A importância em escolher o método de preparo das AgNPs também pode proporcionar 

melhores resultados para a desinfecção de água, como demonstrou Fernández et. al (2017) no 

desenvolvimento de filtro de membrana de nitrocelulose impregnados com AgNPs 

biossintetizadas por três microrganismos diferentes, resultando em AgNPs de Aspergillus 

niger (AgNPs-Asp), Cryptococcus laurentii (AgNPs-Cry) e Rhodotorula glutinis (AgNPs-

Rho), a eficácia antibacteriana dos filtros desenvolvidos foi avaliada e comparada a AgNPs 

comerciais obtidas por método químico em amostras de água contaminada por Escherichia coli, 
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Enterococcus faecalis e Pseudomona aeruginosa, os dois primeiros são considerados 

organismos indicadores de contaminação por fezes, enquanto que o último é um patogênico 

oportunista sendo capaz de crescer em água e se colonizar em várias superfícies, incluindo tubos 

de água. 

Os resultados foram positivos e significativos para o material examinado, a capacidade 

de retenção do filtro foi avaliada por contagem de placa e em todos os casos o crescimento 

bacteriano foi negativo uma vez que as mesmas ficaram retida no filtro independente da 

presença de AgNPs, sendo que aqueles isentos de AgNPs não exibiram qualquer atividade 

contra os patogênicos. A atividade antimicrobiana do filtro em questão foi superior para aqueles 

com AgNPs preparadas por síntese biológica em comparação ao filtro com AgNPs comercial, 

e isso pode estar relacionado aos polissacarídeos arabinogalactan, arabinan e 

galactoglucomanano identificados por análise de espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) (FERNÁNDEZ et. al, 2017). 

Tais polissacarídeos podem auxiliar para o aumento da atividade antibacteriana dos 

AgNPs biossintetizados devido à sua capacidade de ancorar na parede celular e, em seguida 

penetrá-la, causando mudanças estruturais que afetam a permeabilidade da membrana celular 

resultando em morte. Dentre os três biossintetizados o AgNPs-Rho se destacou pois foi capaz 

de reduzir os patogênicos em uma concentração inferior aos demais (1,0 mg/L para 0,5 mg/L). 

A lixiviação do metal estava de acordo com a legislação e observou-se uma estabilidade dos 

filtros impregnados para pelo menos 8 meses, assim é uma interessante alternativa para um 

dispositivo de purificação de água (FERNÁNDEZ et. al, 2017).  

Nota-se a utilização de diferentes tipos de materiais para a adsorção da prata com o 

objetivo de propiciar um conjunto favorável no tratamento de água potável, nesse contexto Rus, 

Leordean e Berce (2017) apresentaram alguns dos materiais mais aplicados como suportes para 

filtros de AgNPs, como areia, zeólitos, fibra de vidro, carvão ativado, filtros de celulose, 

cerâmicos e espuma de poliuretano, sendo os cinco últimos mais relatos. O filtro de carvão 

ativado de AgNPs, mostrou-se eficiente na redução bacteriana completa de água poluída, 

exibindo uma maior atividade com o aumento da concentração de AgNPs e o tempo de contato, 

ou seja, enquanto ambos se elevavam contagens de bactérias Escherichia coli regrediam, sendo 

essa o indicador de poluição por microrganismos. O material suporte foi favorável, pois 

manteve as propriedades do nanometal, assim como fixação.  
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Os filtros de celulose, como o papel de celulose foi revestido com as AgNPs, as mesmas 

preparadas pelo método de redução química com borohidreto de sódio e nitrato de prata. O 

conjunto obtido foi utilizado frente a desinfecção da água contaminada por Escherichia coli. 

Os resultados para o filtro de celulose variaram de 99% a 100% na remoção da bactéria, embora 

mais pesquisas sejam necessárias, o desempenho do papel de filtro de celulose com AgNPs 

surgem como uma boa alternativa de filtro de água antibacteriano (RUS; LEORDEAN; 

BERCE, 2017).  

Uma opção de filtro ainda pouco investigada são aqueles que utilizam estruturas porosas 

naturais, como a madeira, em comparação as estruturas artificiais como espumas de poliuretano 

e cerâmica por exemplo. Che et al. (2019) estudaram o desenvolvimento de um filtro à base de 

madeira decorado com AgNPs preparada por método químico na decomposição de azul de 

metileno e na remoção bacteriana, análises de Espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), 

varredura-microscopia eletrônica (SEM) e transmissão de elétrons microscopia (TEM) 

apontaram que o carregamento AgNPs foi efetivo nas superfícies da rede mesoporosa da 

madeira. Após a passagem de água com Escherichia coli e Staphylococcus aureus pelo filtro 

AgNPs/madeira, foi constatado a inativação e remoção das bactérias atingindo até 6 e 5,2 ordens 

de magnitude, exibindo potencial para purificação de água. O filtro de AgNPs/madeira 

preparado, também promoveu uma redução de mais de 98,5% de azul de metileno via adsorção 

física e degradação catalítica. 

Também é investigado o aperfeiçoamento desses materiais suportes para uma melhor 

impregnação do metal, como o método de ancoragem, por exemplo. Rosário et al. (2019) 

estudou a ancoragem de prata em substratos cerâmicos para o tratamento de água de consumo, 

essa ancoragem foi realizada por duas substâncias ancoradoras, o 3-aminopropiltrietoxissilano 

(APTES, Sigma-Aldrich, pureza > 99%) e o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA, Synth, 

pureza > 99,4%), com o objetivo de proporcionar maior captura da prata na cerâmica e assim 

obter um maior desempenho e tempo de vida do material filtrante. Após o processo, constatou-

se que os materiais tratados com as substancias APTES e EDTA realmente apresentaram uma 

maior adsorção de prata em relação aqueles não tratados pela ancoragem.  

As amostras foram analisadas por espectroscopia de absorção atômica para quantificar 

a prata que foi adsorvida na cerâmica, assim indicando que a captura da prata após os processos 

de ancoragem foi muito superior em relação ao material não tratado, tanto com o EDTA como 

com o APTES. Notou-se que ambas as cerâmicas ancoradas promoveram uma maior fixação 

da prata, tendo-se assim a comprovação de que o processo de ancoragem atingiu o objetivo 
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esperado. O material filtrante resultante foi testado em água contaminada com Escherichia coli, 

e os resultados obtidos para os materiais impregnados com prata independente da ancoragem, 

foram positivos conseguindo aniquilar o contaminante em 100 mL de amostra estando em 

conformidade com o padrão usado como referência de portabilidade da água, a ancoragem de 

substâncias nesse caso são eficientes na fixação do agente microbicida garantindo que seu poder 

contra microrganismos patogênico, presentes na água, continue preservado (ROSÁRIO et 

al. 2019).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto fica evidente o desempenho significativo que a AgNPs apresenta para 

diversificadas aplicações, sua propriedade antibacteriana é extensamente estudada e seu 

emprego colabora para a produção de novos materiais para a sociedade. A aplicação de AgNPs 

na desinfecção de água é uma rota promissora e eficiente como solução para inúmeras 

problemáticas envolvendo o líquido, sobretudo na contaminação por patogênicos causando 

enfermidades para quem o consome.  

Alguns fatores podem colaborar com a desinfecção de água pelas AgNPs, esses incluem, 

uma metodologia adequada para a síntese, que nos últimos anos um destaque para sínteses 

biológicas; materiais capazes de aderir o metal e os microrganismo para a formação de um 

conjunto filtrante e antimicrobiano, nesses destacam-se cerâmicas, espuma de poliuretano e 

investigações sobre filtros baseados em madeira surgem  alternativamente; o material 

desenvolvido apresentar eficiência na filtração dos patogênicos, na inibição e consequente 

remoção dos mesmo e atender ao limite estabelecido para a lixiviação da prata.  

Observou-se que recentes estudos procuram satisfazer tais parâmetros e inovar materiais 

já existentes, como a melhora dos materiais filtrantes por ancoragem de substancias e o uso de 

microrganismo na síntese por exemplo, estabelecendo o enorme potencial de AgNPs na 

desinfecção de água. 
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