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RESUMO
O mundo está enfrentando grandes desafios na demanda de água, devido ao
crescimento populacional, à poluição e aos padrões cada vez mais estritos de
qualidade exigidos. A necessidade de reduzir o consumo de água tem se
popularizado globalmente, influenciada por fatores como o custo crescente da água
potável e as exigências na legislação de tratamento, emissão de efluentes e
disposição no meio natural. Água pura é essencial à saúde humana e ao meio
ambiente. A desinfecção da água é um importante desafio, devendo ser compatível
com o ambiente, efetiva e com custos eficientes. Nesse trabalho foi realizada uma
ampla pesquisa bibliográfica para avaliar o grau de desenvolvimento de tecnologias
que utilizam nanopartículas de prata como agente desinfetante no tratamento de
água, e suas possíveis implicações ambientais e à saúde humana, frente às
tecnologias mundialmente aplicadas que utilizam o cloro como agente desinfetante.
Procurou-se estabelecer um comparativo com o que existe disponível na literatura,
não sendo um trabalho conclusivo, mas exploratório para avaliar o “estado-da-arte”
de uma tecnologia emergente frente à outra bem estabelecida. O cloro apresenta
inconvenientes principalmente na formação de mais de 600 subprodutos de cloração
relatados nas pesquisas recentes, e possui ação pouco eficiente para esporos,
fungos e vírus, não apresentando ação contra Giardia lamblia e Cryptosporidium
parvum, importantes agentes patogênicos. As nanopartículas de prata apresentam
resultados promissores como alternativas eficientes à cloração por apresentar maior
espectro de ação desinfetante, inclusive para fungos e vírus. Os mecanismos de
ação tanto pelas nanopartículas em si como pelos íons prata (Ag+) são mais rápidos
e mais eficientes, e não provocam a formação de subprodutos de desinfecção. Em
função da grande reatividade química conferida pela grande superfície de contato
das nanopartículas, podem ser utilizadas em pequenas quantidades
comparativamente com os desinfetantes normais. Contudo, ainda não foram
testadas em grande escala, pelo risco de serem liberadas ao meio e provocarem
desequilíbrios na microbiota dos ecossistemas aquáticos e terrestres, e também
porque suas ações tóxicas ao homem ainda não foram totalmente elucidadas e
comprovadas. São necessários mais estudos para investigar propriedades como
tamanho, forma, dissolução-agregação, cobertura de superfície e solubilidade, que
possam exercer um impacto significativo no crescimento microbiano, e seus riscos e
impactos associados. A vigilância ambiental é problemática para os nanomateriais
porque não existem metodologias dosimétricas plenamente desenvolvidas para
monitoramento confiável em concentrações na faixa de ng/L. Todo sistema de
desinfecção apresenta vantagens e desvantagens e a escolha de um método deve
sempre levar em conta a qualidade da água de origem e o destino e uso da água
tratada, potenciais efeitos tóxicos, facilidade de operação e manutenção e as
normas locais vigentes.
Palavras-chave: prata nanoparticulada, cloro, ação biocida, impactos à saúde e
ecossistema, gestão de riscos.

ABSTRACT
Silver nanoparticle: evaluation of the potential application and associated risks
in water disinfection compared to conventional chlorination
The world is facing great challenges in water demand due to population growth,
pollution and the increasingly stringent standards of quality required. The need to
reduce water consumption has become popular globally, influenced by factors such
as the increasing cost of drinking water and the treatment legislation requirements,
emission and effluent disposal in the natural environment. Pure water is essential to
human health and the environment. Disinfection of water is an important challenge
and should be compatible with the environment, effective and cost efficient. The
present work was carried out by an extensive bibliographic survey to assess the
degree of development of technology that use silver nanoparticles as a disinfectant
agent in the treatment of water and its possible environmental and human health
implications, to compare to the technologies applied worldwide that use chlorine as a
disinfectant agent. It sought to establish in comparison to what is available in the
literature, not being a conclusive work but an exploratory one to assess the state of
the art of an emerging technology against another well-established. Chlorine
presents disadvantages mainly in the formation of more than 600 of chlorination byproducts reported in recent researches, and it has a low efficiency for cysts, fungi and
viruses, with no significant action against Giardia lamblia and Cryptosporidium
parvum which are important pathogens. The silver nanoparticles show promising
results as efficient alternatives to chlorination and they present a higher action
spectrum disinfectant, including fungi and viruses. The mechanisms of action both by
the nanoparticles themselves as the silver ions (Ag+) are faster and more efficient,
and do not cause the formation of disinfection by-products. Due to the great chemical
reactivity conferred by the large contact surface of the nanoparticles they can be
used in small quantities compared to normal disinfectants. However, they have not
yet been tested on a large scale, at risk of being released to the environment and
cause imbalances in the microbiota of aquatic and terrestrial ecosystems, and also
because their toxic actions to humans have not yet been fully elucidated and
confirmed. Further studies are needed to investigate properties such as size, shape,
dissolution, aggregation, surface coverage and solubility, which may have a
significant impact on microbial growth, and their associated risks and impacts.
Environmental surveillance is problematic for nanomaterials because dosimetric
methodologies are not fully developed for reliable monitoring in concentrations
ranging from ng/L. All disinfection system has advantages and disadvantages and
the choice of the method must to be used always take into account the quality of
water source and the destination and use of treated water, potential toxic effects,
ease of operation and maintenance and legal rules in force.
Keywords: silver nanoparticles, chlorine, biocide action, impacts on health and the
ecosystem, risk management.
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1

INTRODUÇÃO

Água pura é essencial à saúde humana e ao meio ambiente. O mundo está
enfrentando grandes desafios na demanda de água, devido ao crescimento
populacional, à poluição e aos padrões cada vez mais estritos de qualidade exigidos.
Tanto o ambiente urbano como o natural sofrem as pressões da crescente demanda
de água ocasionada pelo aumento populacional, pelas atividades industriais, e pelo
mau gerenciamento do uso nas atividades humanas.
A água, quando poluída, pode ser um veículo de graves doenças e,
conseqüentemente, a desinfecção é um importante desafio. O alvo é sempre a
desinfecção compatível com o ambiente, mas ao mesmo tempo efetiva e com custos
eficientes.
Os processos de desinfecção têm como objetivo a destruição ou inativação de
organismos patogênicos, capazes de produzir doenças, ou de outros organismos
indesejáveis. A desinfecção não implica necessariamente na destruição completa de
todas as formas vivas (esterilização), embora muitas vezes o processo de
desinfecção seja levado até o ponto de esterilização (MEYER, 1994).
Embora a desinfecção da água possa ser realizada por diversos meios (calor, luz
ultravioleta, ozônio, dióxido de cloro, etc.), a utilização do cloro e seus derivados
normalmente é a mais difundida, em função de sua facilidade de aplicação, menor
custo econômico e alta eficiência.
Contudo, um grande número de compostos orgânicos na água bruta pode reagir
com o cloro livre, levando à formação de diversos subprodutos de desinfecção, entre
eles os trihalometanos (THM), que são os mais conhecidos, além de mais de 600
outros subprodutos já identificados.
O aumento da poluição dos mananciais, principalmente por compostos orgânicos,
provocou uma grande preocupação em se verificar os efeitos causados pela
presença destas substâncias na água destinada ao abastecimento público. Grande
parte destes compostos orgânicos mesmo em pequenas concentrações pode gerar
efeitos sérios e irreversíveis sobre o homem e o meio ambiente, em função de seu
potencial tóxico.
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No meio ambiente o cloro agride as folhas de plantas, devido ao ataque à clorofila,
retardando seu crescimento e frutificação. Em eventual vazamento, muitas formas
de vida aquática podem ser afetadas. Pode também promover crescimento de
microrganismos em águas receptoras, pela quebra de grandes moléculas protéicas
em pequenas moléculas utilizadas como alimento.
Os avanços recentes sugerem que os problemas que envolvem a qualidade de água
podem ser resolvidos ou minimizados utilizando a nanotecnologia.
A utilização de nanopartículas específicas, fixadas em membranas ou em outros
meios estruturais pode, de forma rápida, eficaz e viável economicamente, converter
água contaminada em potável.
A prata é bem conhecida por suas propriedades cicatrizantes e bactericidas, e suas
propriedades preservativas já eram conhecidas desde os Impérios Romano e Grego,
e mesmo antes da era da moderna tecnologia já era aplicada como germicida e
antibiótico.
As nanopartículas de prata são agentes antibacterianos de amplo espectro, que
atuam em concentrações muito baixas. O benefício das nanopartículas é que sua
área de superfície elevada potencializa o efeito desinfetante, além da liberação de
íons prata (Ag+), atuando por vários e eficientes mecanismos de ação.
Desta forma, este trabalho pretende apresentar uma alternativa ao tratamento
convencional por cloração, tendo-se em vista que:
a. a utilização de nanopartículas de prata não apresenta a formação de
subprodutos de desinfecção tóxicos ao homem e ao meio ambiente;
b. são eficientes em pequenas quantidades, com alto poder biocida;
c.

é uma tecnologia que não introduz produtos químicos para desinfecção, com
menor agressão ao meio ambiente e desmaterialização do processo;

d. estudos demonstram que as nanopartículas de prata apresentam amplo
espectro de ação, sendo eficientes contra a bactérias, fungos e vírus;
e.

aplica conceitos inovadores, mais eficientes, que podem, sozinhos, ou
associados a outros processos, atingir, manter e recuperar a qualidade
microbiológica das águas, contribuindo para a conservação do meio ambiente e
a saúde das populações.
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2

OBJETIVOS

Os objetivos foram divididos em geral e específicos, como segue:
2.1 Geral
O objetivo geral deste trabalho é avaliar qualitativamente o potencial de utilização da
prata nanoparticulada para descontaminação microbiológica de águas pela análise
dos dados coletados na revisão bibliográfica realizada, e tendo como base o
processo convencional de cloração, analisando a possibilidade de uso prático em
grande escala desta nova tecnologia, e seus riscos associados.
2.2 Específicos
Como objetivos específicos da pesquisa, pretende-se:
a. apresentar alternativas de tratamento microbiológico da água com espectro de
ação mais amplo que o convencional;
b. analisar as formas mais eficientes de utilização das nanopartículas de prata para
o fim proposto;
c.

analisar os métodos já aplicados ou em estudo que utilizam as nanopartículas de
prata como bactericida no tratamento de água em larga escala;

d. analisar os resultados existentes na literatura tanto para prata nanoparticulada
como para cloro para desinfecção de águas;
e. coletar dados sobre tecnologias que utilizam o cloro e prata nanoparticulada,
para avaliar as particularidades e similaridades de cada processo, e suas
vantagens e desvantagens de aplicação.
f.

coletar dados para avaliar a existência de impactos ao meio ambiente e à saúde
humana, ocasionados pelas nanopartículas de prata e pelo cloro.

g. delinear um estudo pratico a ser desenvolvido posteriormente, como
continuidade desta dissertação a partir dos conhecimentos adquiridos neste
trabalho, para uma aplicação de uso das nanopartículas de prata na desinfecção
de águas de chuva.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O rápido crescimento da nanotecnologia estimulou significativo interesse nas
aplicações ambientais dos nanomateriais. Seu potencial para revolucionar os
processos convencionais de tratamento de água tem sido recentemente estudado.
Atualmente,

nanomateriais

naturais

e

manufaturados

têm

mostrado

fortes

propriedades antimicrobianas, incluindo as nanopartículas de prata.
Ao contrário dos desinfetantes químicos convencionais, estes nanomateriais
antimicrobianos não são oxidantes fortes e são relativamente inertes na água, e não
é esperada a produção de subprodutos tóxicos. Se devidamente incorporados no
processo de tratamento possuem potencial para substituir ou aumentar a
desinfecção dos métodos convencionais.
Outra potencial aplicação dos nanomateriais antimicrobianos é sua aplicação nos
tratamentos de água descentralizados ou point-of-use, ou nos sistemas de reuso.
O conceito da descentralização tem atraído muita atenção nos últimos anos devido
às preocupações sobre a deterioração da qualidade da água e perdas associadas
com o envelhecimento das redes de distribuição, e ao crescente custo da energia
para o transporte de água, bem como a crescente necessidade de soluções
alternativas para fontes de água e reutilização de águas residuais nas zonas com
problemas escassez da água, e nas questões de segurança nacional.
Com o desenvolvimento da nanotecnologia, estão previstos nanomateriais
funcionais, incluindo aqueles com propriedades antimicrobianas, que podem ser
utilizados para construir sistemas de alto desempenho, pequena escala ou no pontode-uso, para aumentar a robustez das redes de abastecimento de água, para
sistemas de água que não estejam ligados a uma rede central, ou para uma
resposta emergencial a eventos catastróficos (LI, 2008).
O uso de areias de filtração e desinfecção por cloro marcou o final de epidemias
veiculadas na água em países em desenvolvimento a mais de um século atrás. No
entanto, surtos de doenças transmitidas pela água continuam a ocorrer em níveis
inesperadamente elevados.
Mundialmente, estas doenças continuam a ser a principal causa de morte em muitos
países e, desta forma, a importância da desinfecção de água e controle
microbiológico não pode ser subestimada.
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Embora os métodos de desinfecção atualmente usados para o tratamento de água
potável sejam efetivos para o controle biológico de microrganismos patogênicos, as
pesquisas realizadas nas últimas décadas revelaram um dilema entre efetiva
desinfecção e formação de subprodutos tóxicos.
Os desinfetantes químicos comumente utilizados como cloro livre, cloraminas e
ozônio podem reagir com vários componentes encontrados naturalmente na água,
formando substâncias tóxicas, muitas vezes cancerígenas. Mais de 600 subprodutos
até o presente momento estão relatados na literatura. Considerando seu mecanismo
de formação, geralmente ocorrem quando oxidantes são usados no tratamento de
água.

Além

disso,

a

resistência

de

alguns

agentes

patogênicos

como

Cryptosporidium e Giardia aos desinfetantes convencionais requer dosagens
extremamente altas, agravando a formação de subprodutos.
Portanto, há uma necessidade urgente de reavaliar os métodos tradicionais de
desinfecção de água potável e considerar novas abordagens que melhorem a
eficiência e eficácia da desinfecção sem a formação de subprodutos.
A revisão bibliográfica realizada neste trabalho aborda primeiramente conceitos
sobre nanociência, nanotecnologia e desinfecção. Na seqüência, até o item 3.15,
trata de todos os aspectos relevantes às nanopartículas de prata, como mecanismos
de ação, rotas de síntese, toxicidade, possíveis impactos ao meio ambiente,
experimentos realizados, aplicações, gestão de riscos, entre outros.
Posteriormente, até o final da revisão, aborda os aspectos relevantes ao cloro, seus
mecanismos de ação, formas de cloração, subprodutos de desinfecção, toxicidade,
impactos ao meio ambiente, tratamento de efluentes, gestão dos subprodutos de
desinfecção, entre outros.
Os dados levantados na revisão bibliográfica foram avaliados, sistematizados e
interpretados, e forneceram a base das conclusões alcançadas neste trabalho.
3.1 Nanociência e nanotecnologia
A natureza freqüentemente apresenta características da matéria na escala
macroscópica,

diferente

das

escalas

moleculares

e

atômicas.

Na

escala

nanométrica, fenômenos que não ocorrem em outras escalas de tamanho podem
ocorrer (ANDRADE, 2008).
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Para abordar o estudo na escala nanométrica, novas técnicas, teorias e
equipamentos foram desenvolvidos para elucidação deste novo ramo da ciência, a
nanociência. O objetivo da nanociência é entender as leis que regem as estruturas
nanométricas, para se obter controle molecular e utilizar este conhecimento para o
desenvolvimento de tecnologia. A esta modalidade é dado o nome de
nanotecnologia. Nanociência e nanotecnologia são, portanto ciência e tecnologia
que acontecem na escala nanométrica de maneira controlável e reprodutível
(ANDRADE, 2008).
O termo nanotecnologia foi primeiramente conceituado pela Tokyo Science
University, por Norio Taniguchi em 1974, o qual a definiu como um processo de
separação, consolidação e deformação dos materiais por um átomo ou uma
molécula. Nanotecnologia e nanociência apresentaram grande crescimento no início
dos anos 80, com o desenvolvimento da ciência das partículas subatômicas e o
advento do microscópio de tunelamento (STM). A capacidade de desvendar a
estrutura e função dos biossistemas em nanoescala estimula a investigação relativa
à melhoria nas áreas da biologia, biotecnologia e medicina. O tamanho dos
nanomateriais é semelhante ao da maioria das moléculas e estruturas biológicas; e
podem ser úteis nas pesquisas e aplicações in vivo e in vitro (SINGH et al., 2008).
A Nanociência é definida pela Royal Society and Royal Academy of Engineering,
United Kingdom (2004) como o estudo dos fenômenos e a manipulação de materiais
na escala atômica, molecular e macromolecular, nas quais as propriedades diferem
significativamente daquelas em escalas maiores. A academia define nanotecnologia
como a concepção, caracterização, produção e aplicação de estruturas, dispositivos
e sistemas pelo controle da forma e tamanho em escala nanométrica. Termos como
nanopartícula e nanomaterial são usados inconsistentemente e/ou permutavelmente
na literatura comercial, e até mesmo científica. A organização oficial de normas do
Reino Unido, Britsh Standards Institution (BSI), recentemente forneceu algumas
definições formais. O BSI define nanoescala entre 1–100 nm1. Nanomaterial é
definido como tendo uma ou mais dimensões externas em nanoescala (LUOMA,
2008).

1

No campo biológico, levando-se em conta a atividade biológica das nanopartículas, o
conceito de nanoescala pode ser considerado na faixa de 1 a 1000 nm.
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Um nanoobjeto é um discreto pedaço de material com uma ou mais dimensões
externas em nanoescala. Uma nanopartícula é um nanoobjeto com as três
dimensões externas em nanoescala. Uma partícula manufaturada é uma entidade
sólida com tamanho de aproximadamente 1 a 100 nm na qual pelo menos duas
dimensões tenham sido produzidas por processos de fabricação. Nanoprodutos são
aqueles com nanopartículas intencionalmente adicionadas, misturadas, aderidas,
absorvidas ou suspensas (LUOMA, 2008).
O íon prata (Ag+) é um átomo com um número de elétrons uma vez menor que o
número de prótons, criando um cátion positivamente carregado, com raio iônico de
aproximadamente 0,1 nm. Uma relação comparativa entre diferentes tamanhos de
partículas pode ser vista na Figura 1.

Figura 1: Comparação entre diferentes escalas: íon: 0,1 nm; nano: 1–100 nm; micro: 1000–
100,000 nm; colóide: 1–1000 nm.
Fonte: Adaptado de LUOMA, 2008.

Produtos comerciais que geram íons prata (Ag+) ou que contém nanopartículas de
prata são uma das classes de nanoprodutos que apresentam mais rápido
crescimento. A maioria dos produtos emergentes explora a efetividade da prata em
matar uma vasta gama de bactérias (daí o termo de largo espectro biocida),
incluindo algumas cepas que se mostraram resistentes aos antibióticos modernos.
A novidade é que os avanços da nanotecnologia fornecem métodos de manipulação
das nanopartículas de prata que possam incorporá-la em plásticos, tecidos e outras
superfícies, que liberam íons prata tóxicos em altas concentrações diretamente nos
sítios onde mais eficazmente atacam os microrganismos (LUOMA, 2008).
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3.2 Desinfecção
Conforme MEYER (1994) e LAPOLLI (2005), os fatores que influem nos processos
de desinfecção, e no tipo de tratamento a ser empregado, podem ser resumidos em:
a. espécie e concentração do organismo a ser destruído;
b. espécie e concentração do desinfetante;
c.

tempo de contato;

d. características químicas e físicas da água;
e. grau de dispersão do desinfetante na água.
A resistência de algumas espécies de microrganismos a desinfetantes específicos
varia consideravelmente. Bactérias não-esporuladas são menos resistentes que as
formadoras de esporos; formas encistadas e vírus podem ser bastante resistentes.
A concentração de microrganismos é outro fator importante já que uma densidade
elevada significa uma maior demanda de desinfetante. A aglomeração de
organismos pode criar uma barreira para a penetração do desinfetante. A morte de
organismos pela ação de um desinfetante, fixando-se os outros fatores, é
proporcional à concentração do desinfetante e ao tempo de reação. Deste modo,
pode-se utilizar altas concentrações e pouco tempo, ou baixas concentrações e um
tempo elevado (MAYER, 1999).
Quanto maior a concentração do desinfetante e o tempo de contato, e menor o
número de microrganismos e o teor de sólidos suspensos na água, mais efetiva será
a desinfecção. A avaliação da eficiência da desinfecção geralmente é baseada no
fator CT (concentração x tempo), ou seja, a concentração (C, em mg/L) do
desinfetante e o tempo de contato (T, em minutos) necessários para a inativação da
espécie selecionada. Através do fator CT, em relação a um microrganismo
selecionado, é possível comparar a eficiência de um desinfetante com a eficiência de
outros desinfetantes. Quanto mais baixo for o fator CT, maior será a ação do
desinfetante e quanto mais alto o valor CT, mais resistente é o microrganismo em
questão. Os valores do fator CT estão relacionados com a eficácia dos desinfetantes
na inativação de 99% dos microrganismos (LAPOLLI, 2005).

22

As características da água a ser tratada têm influência marcante no processo de
desinfecção. Quando o agente desinfetante é um oxidante, a presença de material
orgânico e outros compostos oxidáveis irá consumir parte da quantidade de
desinfetante necessária para destruir os organismos. A temperatura do sistema
influencia a composição química da água a ser tratada, já que alguns compostos
podem se apresentar sob formas diferentes, conforme a temperatura do meio. Em
geral, temperaturas elevadas favorecem a ação desinfetante. Os desinfetantes
químicos necessitam ser uniformemente dispersos na água, para garantir uma
concentração uniforme; portanto, a agitação favorece a desinfecção. A ação dos
desinfetantes comuns na destruição ou inativação dos microrganismos não é
instantânea. Em geral, o processo se desenvolve de maneira gradativa, ocorrendo
etapas físicas, químicas e bioquímicas. A desinfecção da água pode ser obtida pela
utilização de diversos meios. Em uma estação de tratamento de água (ETA)
convencional, as etapas de sedimentação, coagulação e filtração removem parte
dos organismos patogênicos e outros presentes na água (MAYER, 1999).
O desempenho de um sistema de desinfecção depende de sua capacidade de matar
microrganismos patogênicos. Em sistemas com baixa concentração de sólidos em
suspensão, os patogênicos são eliminados com rápidas doses de desinfetantes.
Entretanto, quando há altas concentrações, o processo de desinfecção é controlado
por dois mecanismos diferentes. A primeira fase destrói células individuais e
pequenos grumos de microrganismos. A morte da maioria das bactérias ocorre nesta
etapa, porém microrganismos aderidos em partículas sólidas normalmente não são
afetados. A quantidade de bactérias remanescentes após a dose inicial de
desinfetante é uma função da concentração dos sólidos suspensos e do tamanho
das partículas. Se ocorrer baixa taxa de morte bacteriana, o processo de
desinfecção pode exigir um maior nível de remoção de sólidos em suspensão, tempo
de contato mais prolongado ou maior dosagem de desinfetante para matar as
bactérias remanescentes. O desempenho da desinfecção é freqüentemente avaliado
através de alterações nas concentrações de organismos indicadores (principalmente
coliformes totais e fecais) ao longo do tempo (ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2003).
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Conforme PANYALAL (2008), os critérios para a escolha de um potencial
desinfetante alternativo são:
a. capacidade do desinfetante para controlar o tipo e número de organismos
presentes no tempo de contato (CT) disponível, a temperatura da água, e as
flutuações na composição e condição da água a ser tratada;
b. disponibilidade do desinfetante em custo razoável, na forma adequada, segura,
e com precisão de aplicação;
c.

capacidade

do

desinfetante

em

alcançar

os

objetivos

propostos

nas

concentrações utilizadas sem ser tóxico ou tornar a água inadequada ao uso a
que se destina;
d. capacidade

do

desinfetante

de

manter

concentrações

residuais

como

salvaguarda contra recontaminação, como no caso dos sistemas de distribuição
de água potável;
e. adaptação a ensaios analíticos práticos, rápidos, reprodutíveis e precisos para
determinação da concentração de desinfecção no controle operacional do
processo de tratamento, e como medida da eficiência de desinfecção.
3.3 Histórico da aplicação da prata como bactericida
Segundo KEY (2008) e HILL (2009), por milhares de anos a prata tem sido usada
como cicatrizante e bactericida por civilizações em todo o mundo.

Suas ações

preservativas já eram conhecidas desde os Impérios Romano e Grego, e muito
antes do desenvolvimento da moderna indústria farmacêutica a prata já era aplicada
como germicida e antibiótico:
a. os gregos utilizavam recipientes impregnados com prata para conservar água e
outros líquidos. Manuscritos de Heródoto, filósofo e historiador grego, relatam o
uso da prata antes do nascimento de Cristo;
b. no Império Romano, o vinho era estocado em urnas com prata para prevenir
deterioração;
c. as aplicações médicas da prata foram utilizadas pelos antigos egípcios, gregos,
romanos, e encontradas nos escritos alquímicos de Paracelso2.
2

Pseudônimo de Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, famoso
médico, alquimista, físico e astrólogo suíço (1493–1541 D.C.).

24

d. na idade Média utensílios contendo prata protegiam as pessoas abastadas das
epidemias de peste;
e. os imperadores chineses e suas cortes se alimentavam com palitos contendo
prata;
f.

os Druidas3 deixaram evidências do uso da prata;

g. colonizadores na Austrália utilizavam tanques com prata para retardar a
deterioração da água;
h. pioneiros no Oeste Americano descobriram que colocando moedas de cobre ou
prata nos recipientes de água, os manteriam isentos de bactérias, algas, etc.;
i.

até tempos mais modernos, dólares em moedas eram colocados no leite para
mantê-lo fresco;

j.

bandagens com prata foram utilizadas para combater infecções dos ferimentos
sofridos por tropas durante a Primeira Guerra Mundial;

k.

antes do descobrimento dos antibióticos, a prata coloidal era amplamente
utilizada em hospitais, e foi usada como bactericida por pelo menos 1200 anos;

l.

no início do século XIX, médicos utilizavam suturas de prata em cirurgias com
excelentes resultados;

m. na medicina Ayurvédica4, a prata é usada em pequenas quantidades como
tônico e rejuvenescedor em pacientes debilitados por idade ou doenças.
Em 1884, o ginecologista alemão F. Crede introduziu na medicina uma solução
oftálmica de nitrato de prata% para prevenir infecções em recém-nascidos de mães
infectadas com gonorréia. O colírio com nitrato de prata é ainda uma exigência legal
para recém-nascidos em alguns países (LUOMA, 2008; HILL, 2009). Von Naegeli e
outros, em 1893, perceberam que os efeitos antibacterianos de prata se deviam
principalmente ao íon prata (HILL, 2009).
No início do século XX, a prata foi introduzida como medicamento. O estado coloidal
provou ser a forma mais eficaz, não apresentando as propriedades cáusticas dos
sais (tais como o nitrato de prata) e demonstrou um elevado nível de atividade em
concentrações muito baixas (KEY, 2008; HILL, 2009).
3

Encarregados das tarefas de aconselhamento, ensino, jurídicas e filosóficas dentro da
sociedade celta.

4

Ciência da vida, praticada na Índia nos últimos 5000 anos, é um sistema diagnóstico
terapêutico que compreende remédios que combinam as terapias naturais a um sistema
pessoal para tratamento de doenças.
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Em 1940, havia cerca de quatro dezenas de diferentes compostos de prata no
mercado sendo usados para tratar todas as doenças infecciosas conhecidas, em
apresentações injetáveis, orais e tópicas. Com a descoberta dos antibióticos,
diminuiu o interesse pela prata como medicamento antimicrobiano (KEY, 2008; HILL,
2009).
3.4 Prata, íons prata, colóides e nanopartículas de prata
A prata é um elemento químico puro, metálico, que no estado natural apresenta-se
branco e brilhante. No sistema periódico dos elementos, pertence ao grupo de
metais de transição, e se enquadra na família do cobre e do ouro. Seu símbolo
químico, Ag, deriva do latim Argentum. É o metal que melhor conduz calor e
eletricidade e, depois do ouro, é o mais maleável e dúctil (KULINOWSKI, 2008).
As nanopartículas de prata são compostas por átomos metálicos de prata (Ag0)
projetados em uma partícula em nanoescala que liberam íons prata (Ag+). O íon
prata não é usualmente considerado uma partícula e sua área de superfície é
irrelevante, mas é altamente reativo em virtude de sua carga (LUOMA, 2008).
As nanopartículas de prata possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas e
parcialmente antivirais, e apresentam área de superfície específica entre 30-60 m2/g,
disponíveis em diferentes graus de pureza, revestimentos, e formas de dispersão
(SVENSON, 2008). Apresentam propriedades físico-químicas únicas, são mais
reativas, com propriedades catalíticas aumentadas, e mais tóxicas do que partículas
maiores de prata (CHOI, 2008).
O termo colóide é também freqüentemente aplicado à prata. Um colóide é mistura de
uma substância finamente dividida em partículas insolúveis, chamada de fase
dispersa, usualmente de dimensões entre 1 nm a 1000 nm, uniformemente
dispersas em um meio contínuo, chamado meio de dispersão, e que permanecem
em movimento constante e aleatório, colidindo umas com as outras, normalmente
não se depositando pela ação da gravidade (KULINOWSKI, 2008).
Complexas interações esbarram nas fronteiras precisas entre macromoléculas,
nanopartículas, colóides e partículas. A grande área de superfície é uma
propriedade particularmente importante para a nanoprata porque aumenta a
velocidade em que os íons prata são liberados (LUOMA, 2008).
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Uma nanopartícula de prata, em contraste com o íon, não é necessariamente
persistente. As partículas podem se oxidar ou desagregar, o que significa que elas
se transformam, mas não necessariamente se re-formam, perdendo assim as
propriedades de partículas. Assim, íons prata e nanopartículas de prata são
fundamentalmente diferentes. A forma da prata na água é determinada pela
complexa química do elemento e a natureza da água. A prata é um dos metais que
apresentam íons positivamente carregados na água. Para obter estabilidade, o íon
rapidamente se associa com íons negativamente carregados, chamados ligantes,
que podem ocorrer em solução ou na superfície de partículas, ou em matéria
orgânica dissolvida. Uma porcentagem muito pequena da prata total dissolvida
permanece como íon livre (Ag+), dependendo das concentrações dos diferentes
ligantes negativamente carregados e da força da ligação do íon prata com cada
ligante. Esta distribuição da prata entre suas formas iônicas (Ag+) e suas formas
combinadas é denominada especiação. A prata forma fortes ligações especialmente
com sulfeto livre (-SH), e com os ligantes sulfeto contidos em materiais orgânicos
dissolvidos em águas não tratadas. A especiação tem grande influência sobre a
quantidade de prata que estará disponível para afetar os organismos vivos. Por
exemplo, a prata complexada com sulfeto livre é essencialmente indisponível para
absorção pelos organismos. A especiação é orientada pela combinação da força da
associação da prata com o ligante (se a prata se associa mais fortemente com um
ligante do que o outro é mais provável a associação com o primeiro) e da
abundância dos ligantes (ligantes mais abundantes são mais prováveis de se
associar e se ligar à prata). A especiação não se restringe apenas à diferenciação
entre estados de oxidação, mas também à distribuição de um elemento entre
compostos orgânicos e inorgânicos de forma que possa afetar seu transporte,
biodisponibilidade e, conseqüentemente, sua toxicidade. Desta maneira, o
conhecimento da especiação de um metal representa o instrumento que mais
subsidia a avaliação da toxicidade destas espécies. A especiação é tipicamente mais
variável na água doce do que na água salgada, em virtude da grande variedade nas
concentrações dos ligantes. A forte reação da prata com sulfetos livres, matéria
orgânica dissolvida e cloro pode reduzir as concentrações de íon prata livre em
águas doces. Os compostos cloro-prata sempre serão predominantes em águas
salgadas, mas compostos de sulfetos também podem ocorrer (LUOMA, 2008).
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3.5 Possíveis mecanismos de ação biocida das nanopartículas de prata
Conforme MAILLARD (2006) e LI (2008), evidências experimentais sugerem que as
nanopartículas de prata agem de três formas distintas, conforme Figura 2.

Figura 2. Mecanismos de ação das nanopartículas de prata em bactérias, fungos e vírus.
Fonte: Adaptado de MAILLARD, 2006.

a.

nanopartículas, principalmente na faixa de 1 a 10 nm, atacam a superfície da
membrana

celular,

provocando

drásticos

distúrbios

nas

propriedades

funcionais, como permeabilidade e respiração, interrompendo a transferência
de elétrons transmembrana, penetrando e desorganizando a parede celular;
b.

penetram no interior da célula, causando danos pela possibilidade de interação
com fósforo e enxofre contidos em estruturas como proteínas e DNA; oxidam
os componentes celulares e geram produtos secundários, como espécies
oxigênio-reativas (ROS);

c.

geram íons metálicos dissolvidos que causam dano celular, promovendo uma
adicional contribuição ao efeito biocida da prata.

A eficácia antimicrobiana das nanopartículas é dependente do tamanho e da forma,
porque partículas menores podem atravessar a membrana celular, alterando o
funcionamento celular (CHOI, 2008). As propriedades físico-químicas desempenham
um importante papel na atividade biocida. Em geral, partículas menores que 10 nm
são mais tóxicas para bactérias como Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa,
sendo que entre 1 e 10 nm inibem certos vírus de se ligarem às células hospedeiro,
por, preferencialmente, se ligarem às glicoproteínas GP 120 do vírus (LI, 2008).
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Estudos realizados com microrganismos em placas de agar nutriente incubados com
diferentes concentrações e formas de nanopartículas de prata, evidenciaram que
nanopartículas

triangulares

concentrações de 1

truncadas apresentaram

inibição bacteriana

g, nanopartículas esféricas em concentração de 12,5

em
g, e

nanopartículas em forma de bastonete necessitaram concentrações entre 50 a 100
g para exercerem ação biocida (RAI, 2008). As facetas {111} possuem alta
densidade atômica que é favorável para a reatividade da prata. Partículas
triangulares planas possuem alta porcentagem de facetas {111}, enquanto que
partículas esféricas e em forma de bacilos predominantemente possuem facetas
{100}, e pequena porcentagem de facetas {111} (SHARMA, 2008).
O efeito inibidor da prata é provavelmente a soma de distintos mecanismos de ação,
e pode ser dividido em dois grupos, onde o componente reativo tanto pode ser a
prata iônica como as nanopartículas de prata:
3.5.1 íons prata
Experimentos mostraram que os íons prata são capazes de causar alterações na
estrutura da membrana celular bacteriana, que em geral contém muitas enzimas
sulfatadas, reagindo com os grupos tiol (-SH), alterando a morfologia por inativação
das enzimas, tornando-a vulnerável e facilitando a penetração dos íons prata. Dentro
da célula, os íons continuam a destruir diferentes componentes por interação com os
grupos tiol, localizados freqüentemente nos sítios ativos das enzimas, alterando a
função respiratória das células. Podem também interagir com grupos fosfatados das
moléculas como o DNA, impedindo a replicação ou a transcrição do RNA
mensageiro em novas proteínas. Estas alterações diminuem a velocidade do
crescimento bacteriano, levando à morte celular (SHARMA, 2008; SINGH et al.,
2008; MORONES, 2005; SONDI, 2004; RAI, 2008; DURAN, 2010).
Embora o mecanismo da ação antimicrobiana do íon prata (Ag+) esteja intimamente
relacionado com sua interação com os grupos tiol (-SH), outros sítios alvo como
pontes de hidrogênio, também possam estar envolvidos. A membrana citoplasmática
das bactérias, que está associada com muitas enzimas vitais, é um importante alvo
para os íons prata, provocando a liberação de íons potássio (K+) (JUNG, 2008).
A atividade bacteriana dos íons prata (Ag+) em condições anaeróbias se apresentou
menos potente do que em ambientes ricos em oxigênio (SHARMA, 2008).
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Baixas concentrações de íons prata provocam massiva fuga de prótons pela
membrana, tanto pela modificação de proteínas da membrana ou de fosfolipídios da
parede celular. Este fenômeno causa desenergização da membrana e conseqüente
morte celular (SHARMA, 2008).
Outros estudos evidenciaram alterações estruturais na membrana celular e
vacúolos, pela deposição de pequenos grânulos densos, formados por íons prata e
enxofre, desestabilizando a membrana e levando à lise celular5 (SINGH et al., 2008;
MORONES, 2005). Estes grânulos inibem a divisão celular e danificam o envelope
celular e conteúdo das bactérias. As células bacterianas aumentam de tamanho e a
membrana citoplasmática, conteúdo citoplasmático e camadas externas da célula
apresentam anormalidades estruturais (JUNG, 2008). Pequenos grânulos densos
também foram observados depositados dentro das células. A presença de íons prata
e enxofre nestes grânulos sugere uma interação com ácidos nucléicos, prejudicando
a replicação do DNA (DURAN, 2010).
As bactérias E. coli e S. aureus apresentaram mudanças morfológicas similares
quando expostas a íons prata, caracterizadas por descolamento da membrana
citoplasmática da parede celular e o aparecimento de uma zona eletricamente
menos densa no centro das células contendo DNA condensado, formada
provavelmente para proteger o DNA dos íons, perdendo sua capacidade de
replicação, levando à morte celular (RAI, 2008; DURAN, 2010 ).
A espessura da camada de peptidioglicano nas bactérias gram-positivas pode
prevenir, até certo ponto, a ação dos íons prata (DURAN, 2010). As bactérias
apresentam diferenças estruturais na membrana, que as classificam em dois
grandes grupos, as gram-negativas e as gram-positivas, pela organização de um
componente chave, o peptidioglicano. As bactérias gram-negativas exibem apenas
uma fina camada peptídica entre a membrana citoplasmática e a membrana externa,
ao passo que as gram-positivas apresentam uma camada de peptidioglicano de
cerca de 30 nm de espessura (MORONES, 2005).
Níveis micromolares de íons de prata podem desacoplar o transporte de elétrons da
fosforilação oxidativa, inibindo as enzimas da cadeia respiratória ou interferindo na
permeabilidade da membrana (DURAN, 2010; MARTINEZ, 2008).
5

Processo de ruptura ou dissolução da membrana plasmática ou da parede bacteriana, que
leva à morte da célula e à liberação de seu conteúdo.
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Também foi relatado que os íons prata desativam a força próton-motora pela
membrana citoplasmática (MARTINEZ, 2008). Apresentam atividade fotoativa na
presença de radiação UV-A e UV-C, reforçando a inativação de bactérias e vírus (LI,
2008). A reação fotoquímica do complexo prata-cisteína é sugerida como um
possível mecanismo desta potencialização (KIM et al., 2008). Acredita-se que a
complexação do íon prata (Ag+) com a cisteína acelera a fotodimerização do DNA
viral, contribuindo para o efeito sinérgico observado na inativação do bacteriófago
Haemophilus influenzae e bacteriófago MS2 (LI, 2008).
3.5.2 nanopartículas de prata
O mecanismo de ação antimicrobiana das nanopartículas de prata envolve a inibição
dos processos na superfície ou no interior da célula. Estudos prévios demonstraram
que as nanopartículas atacam a superfície da membrana celular, causando
alteração na permeabilidade, dissipação de ATP e da força próton-motriz, que é a
transferência de elétrons ao longo da cadeia respiratória, acompanhada pelo
bombeamento de prótons para fora da membrana mitocondrial interna, levando a
uma diferença de concentração dos prótons (CHOI, 2008; MORONES, 2005).
A observação de nanopartículas aderidas à membrana celular, e no interior da célula
bacteriana

é

fundamental

para

entender

o

mecanismo

bactericida

das

nanopartículas. Como estabelecido pela teoria de ácidos e bases fortes e fracos, a
prata tende a ter alta afinidade com compostos de enxofre e fósforo. A estrutura da
membrana celular é composta de muitas proteínas contendo enxofre, que são os
sítios preferências das nanopartículas de prata, mas também podem reagir com
outras proteínas que contêm enxofre no interior da célula, bem como com os
compostos contendo fósforo como o DNA. As alterações na morfologia da
membrana, bem como os possíveis danos causados ao DNA, afetam os processos
bacterianos, como a cadeia respiratória e a divisão celular, causando a morte celular
(MORONES, 2005; SHARMA, 2008; RAI, 2008; MARTINEZ, 2008).
Estudos demonstram que as nanopartículas de prata degradam as moléculas de
lipopolissacarídeos, se acumulam no interior da membrana causando extensos
danos caracterizados por pits (cavidades), provocando grande aumento na
permeabilidade, impedindo a regulação adequada do transporte através da Membrana plasmática e, finalmente, causando morte celular (LI, 2008; SONDI, 2004).
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Recentemente, estudos proteômicos6 revelaram alterações na expressão de
proteínas do envelope e de choque térmico (HSP) da bactéria E. coli em curta
exposição à nanopartículas de prata. Estas partículas podem penetrar e romper a
membrana celular, induzindo massiva perda de potássio intracelular, além de
ocasionarem uma diminuição dos níveis de ATP. Ambos os efeitos podem culminar
na perda da viabilidade da célula. Resultados similares foram observados com íons
prata. Entretanto, a maior diferença entre nanopartículas de prata e íons prata está
na efetividade contra bactérias, que ocorre em concentrações nanomolares no caso
das nanopartículas, e na faixa micromolar no caso dos íons (DURAN, 2010).
O efeito global das nanopartículas de prata é diferente do efeito dos íons prata
somente. Os íons prata produzem a formação de uma região de baixo peso
molecular no centro da bactéria, que é um mecanismo de defesa, pelo qual a
bactéria aglomera seu DNA como reação a perturbações na membrana, para
protegê-lo de compostos tóxicos. No entanto, não foram encontradas evidências da
formação de uma região de baixa densidade quando nanopartículas são utilizadas,
somente um grande número de nanopartículas de prata dentro da bactéria
(MORONES, 2005; RAI, 2008; JUNG, 2008).
Forças eletrostáticas podem ser uma causa adicional para a interação das
nanopartículas com os microrganismos. Em valores de pH biológico, toda a
superfície das bactérias é carregada negativamente, devido à dissociação de grande
número de grupos carboxílicos na membrana, entre outros. Por outro lado,
nanopartículas adsorvidas em matriz de carbono podem apresentar cargas na
superfície pelo movimento de fricção entre as nanopartículas e a matriz, podendo
gerar atração eletrostática entre as nanopartículas e a bactéria (MORONES (2005).
Embora a lise celular possa ser uma das razões para a observada propriedade
antibacteriana, as nanopartículas também modulam o perfil fotofosfotirosina dos
peptídeos bacterianos, o qual pode afetar a transdução7 inibindo o crescimento. A
maioria dos sítios sensíveis ao ataque das nanopartículas de prata é de natureza
protéica, e suas alterações resultarão em disruptura celular e metabólica
(ELECHIGUERRA, 2005).
6
7

Estudo em grande escala das proteínas, especialmente das suas estruturas e funções.
Mecanismo de reprodução bacteriano onde há transferência de material genético entre
duas bactérias por vírus bacteriófago.
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As nanopartículas de prata podem também atuar como um “cavalo de Tróia”,
mecanismo pelo qual penetram em células por by-pass das barreiras normais de
proteção, liberando íons prata que danificam os sistemas celulares (LUBICK, 2008).
Um ataque eficiente de muitos íons prata parece ser uma das razões da acentuada
eficácia das nanopartículas de prata como biocida. A taxa na qual os íons prata são
liberados das nanopartículas é na ordem de uma magnitude maior do que os
microcompostos, em virtude da área de superfície específica muito maior das
nanopartículas (LUOMA, 2008).
As nanopartículas são susceptíveis à oxidação pelo oxigênio e as partículas
parcialmente

oxidadas

parecem

ser

mais

tóxicas

que

as

nanopartículas

recentemente preparadas (CHOI, 2008). Estudos concluíram que a concentração de
íons prata (Ag+) decai cerca de 80% após 24 horas, possivelmente devido à
formação de grumos de Ag0. Quando as nanopartículas são adicionadas a um meio
líquido, a efetividade antimicrobiana decresce comparada quando depositadas sobre
placas de agar, presumidamente por causa da coagulação bactéria-induzida das
nanopartículas (CHOI, 2008). SONDI (2004) relatou que, em experimentos
realizados

em meio líquido,

a

concentração

das

nanopartículas

diminuiu

gradualmente, permitindo a retomada do crescimento das células bacterianas. Este
processo é regulado pela interação destas partículas com substâncias intracelulares
das células destruídas, causando a sua coagulação e retirada do meio líquido,
mesmo em altas concentrações. A técnica de microscopia eletrônica de varredura
evidenciou agregados compostos de nanopartículas de prata e células bacterianas
mortas, limitando a ação bactericida deste material.
Adicionalmente, as nanopartículas de prata também são fungicidas e antivirais. Seu
mecanismo de ação contra fungos é similar ao bacteriano, com dano às proteínas
pela reação com grupos sulfidril (-SH). O mecanismo antiviral envolve alteração da
proteína viral e dos ácidos nucléicos (MAILLARD, 2006).
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3.6 Experimentos com nanopartículas de prata

SONG et al. (2006) relatou que nanopartículas de prata com tamanho aproximado
de 5 nm apresentaram excelente atividade antibacteriana contra S. typhi, E. coli, P.
aeruginosa, S. aureus e M. tuberculosis, ocorrendo plasmólise, separação do
citoplasma da parede celular, e inibição da síntese da parede celular (Figura 3). O
mecanismo de ação se mostrou diferente para cada tipo de bactéria.

Figura 3: E. coli e S. typhi, após tratamento com 0,1 ppm de nanoprata por uma hora,
provocando morte celular.
Fonte: SONG et al., 2006.

LUBICK (2008) relatou um experimento realizado com uma espécie de alga
Chlamydomonas reinhardtii exposta a íons prata e a nanopartículas de prata com a
presença de cisteína ligante, permitindo determinar que as nanopartículas de prata
representam uma fonte indireta de toxicidade, porque os íons prata Ag+ medidos na
suspensão experimental de nanopartículas não foram suficientes por si só para
explicar a toxicidade. Os dados indicam que as nanopartículas de prata são uma
contínua fonte de íons que interagem com as algas, e sem elas os danos seriam
muito menores.
SHARMA (2008) detalha um estudo realizado onde nanopartículas obtidas pela
redução do íon Ag(NH3)2+ por vários sacarídeos e com pequena variação de
tamanho foram testadas como agentes antimicrobianos, e os resultados são
apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Concentração mínima de inibição, e concentração mínima do agente bactericida
prata nanoparticulada sintetizada via redução de [Ag(NH3)2]+ por vários sacarídeos
redutores.
Inibição mínima e concentração bactericida
Bactéria
( g/mL)
Sacarídeo (tamanho Ag NP)
Enterococcus faecalis CCM 4224
Staphylococcus aureus CCM 3953
Escherichia coli CCM 3954
Pseudomonas aeruginosa CCM 3955
Pseudomonas aeruginosa
1
Staphylococcus epidermidis
2
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus MRSA
Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumonia (ESBL-positiva)

Glucose
(44 nm)
–
6,75
27,0
27,0
13,5
13,5
6,75
27,0
–
27,0

Galactose

(50nm)
–
54,0
–
–
27,0
6,75
54,0
54,0
–
–

Maltose Lactose
(25 nm) (35 nm)
13,5
54,0
6,75
6,75
3,38
27,0
6,75
13,5
3,38
13,5
1,69
6,75
1,69
6,75
6,75
27,0
13,5
54,0
6,75
54,0

a

Cont.
6,75
6,75
1,69
0,84
0,84
0,84
1,69
6,75
3,38
3,38

Cont.

b

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1

. (meticilina susceptível);
. (meticilina resistente);
“–” inibição do crescimento bacteriano não confirmado
* MIC e MBC da solução de prata apresenta os mesmos valores.
a
Amostra controle contendo todos os componentes da reação inicial sem os sacarídeos redutores
b
Amostra controle contendo todos os componentes da reação inicial sem nitrato de prata,
demonstrando ausência de inibição sem a presença da prata.
2

Fonte: Adaptado de SHARMA, (2008).

A Tabela 1 mostra que nanopartículas de prata sintetizadas usando os
dissacarídeos maltose e lactose apresentaram maior atividade bacteriana do que
aquelas sintetizadas utilizando monossacarídeos glucose e galactose como
redutores. O tamanho das partículas resultantes é menor para síntese com
dissacarídeos do que para os monossacarídeos, podendo explicar a maior atividade
antibacteriana observada. As nanopartículas sintetizadas via redução com maltose,
com 25 nm, mostraram a maior atividade comparada com o efeito dos íons prata em
certas cepas bacterianas. A galactose forneceu as maiores nanopartículas, com o
menor efeito antimicrobiano.
LEON (2007) detalhou um estudo realizado na Universidade de Puerto Rico, no
Campus Mayagüez, usando superfícies contendo nanopartículas de prata de
aproximadamente 7 nm em contato com a bactéria Escherichia coli. Antes da
exposição a bactéria apresenta-se saudável e movimentando-se livremente em
solução, como observado pelo microscópio de força atômica. A bactéria foi
observada por um período de 35 minutos após exposição às nanopartículas de
prata.
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Durante este tempo, o movimento começa a decrescer, colidindo umas com as
outras, formando grumos. No final do período, o movimento cessa completamente, e
muitos grumos são observados, conforme Figura 4:

Figura 4: Microscopia de força atômica, demonstrando o comportamento bacteriano
antes (A), e 40 min. depois(B) da exposição à nanoprata.
Fonte: LEON, 2007.

SHAHVERDI

et al. (2008) descreveu um estudo onde o efeito combinado de

nanopartículas de prata com diferentes antibióticos foi investigado contra S. aureus e
E. coli utilizando o método de disco-difusao. A atividade bactericida dos antibióticos
penicilina G, amoxicilina, eritromicina, clindamicina e vancomicina foi potencializada
na presença de nanopartículas de prata com tamanho médio de partícula de 22,5
nm em ambas as cepas testadas. Não houve potencialização da atividade
antibacteriana para outros antibióticos nas concentrações testadas. O maior efeito
inibidor foi observado para vancomicina, amoxicilina e penicilina G contra S. aureus.
O efeito das nanopartículas de prata sobre os antibióticos acima mencionados foi
menor para E. coli do que para S. aureus. Em contrapartida a maior atividade
sinérgica foi verificada para eritromicina contra S. aureus.
JAIN (2004) descreveu um estudo em que as nanopartículas de prata foram
revestidas em poliuretano (PU), visualizado na Figura 5, que recebeu tratamento
especial para ser usado como filtro de água potável. As nanopartículas são estáveis
no poliuretano, por ligações com átomos de oxigênio, e não são arrastadas pela
água. Os testes foram realizados com protótipos de filtros. Num fluxo de 0,5 L/min,
num contato na ordem de um segundo, a contagem de bactérias do gênero
Escherichia coli foi nula, enquanto que a água de entrada continha uma carga de 105
UFC/ml, conforme Figura 6.
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Figura 5:: Imagem de microscopia ótica: (A) poliuretano puro (B) poliuretano recoberto com
nanopartículas
ulas de prata.
Fonte: JAIN, 2004.

Figura 6: Tubo teste para Escherichia coli:: (A) inicial e (B) após exposição com poliuretano
puro, onde a característica metálica claramente evidencia a presença bacteriana,
(C) após exposição com nanopartícula + poliuretano, onde a contagem
bacteriana foi nula.
Fonte: JAIN, 2004.

SHARMA (2008) relatou um estudo em que foi avaliado o efeito das nanopartículas
de prata no crescimento bacteriano de E. coli, Vibria cholera,
cholera P. aeruginosa, e
Syphillis typhus,, usando a técnica HAADF-STEM (High-angle
angle annular dark field
scanning transmission electron microscopy).
m
Na Figura 7, as seções (b) e (c)
demonstram que esta técnica pode identificar a presença de nanopartículas
nanopart
de prata
menores que 1 nm. Não foi observado crescimento bacteriano significante em
concentrações acima de 75 g/mL.

Figura 7: (a) crescimento bacteriano em placas
plac de ágar contendo diferentes concentração
de Ag NPs. (b) E. coli, (c) S. typhus, (d) P. aeruginosa,, e (e) V. cholerae.
Fonte: SHARMA, 2008.
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Também conforme SHARMA (2008), outro estudo mostra a interação das
nanopartículas de prata de tamanhos variando entre 4 a 15 nm com S. typhus, E.
coli, B. subtilis e Klebsiella mobilis, em um nanocomposto de poliamidoamina
(HPAMAM-NH2)/Ag. A atividade bacteriana foi inibida em mais de 95% em baixas
concentrações do nanocomposto de prata. A forte interação entre a parede
bacteriana negativamente carregada e as macromoléculas do nanocomposto
possibilita a diminuição da distância entre as nanopartículas e as bactérias,
facilitando a liberação da prata ativa no interior da bactéria, e resultando em um
efeito antibacteriano sinérgico do nanocomposto de poliamidoamina/Ag.
3.7 Síntese das nanopartículas de prata
Existem

diversas

rotas

de

síntese

descritas

na

literatura

para

preparar

nanopartículas de prata, como a redução química de íons de prata em soluções
aquosas (com e sem agentes estabilizantes) e a decomposição térmica em
solventes orgânicos. Cada rota leva a peculiaridades nos resultados: nanopartículas
esféricas, elípticas, cúbicas, cilíndricas, diferentes tamanhos médios e dispersões de
tamanho, etc. As rotas de síntese por redução química mais conhecidas são a
redução química de nitrato de prata (AgNO3) em borohidreto de sódio (NaBH4) que
fornece nanopartículas menores, porém menos estáveis com o tempo, e a redução
química de nitrato de prata em citrato de sódio que, devido a uma capa protetora do
citrato, fornece nanopartículas maiores e mais estáveis (ANDRADE, 2008).
A redução química é o método mais freqüentemente aplicado para a preparação de
nanopartículas de prata em dispersões coloidais estáveis em água ou solventes
orgânicos. A redução dos íons prata (Ag+) em solução aquosa resulta em prata
coloidal com partículas nanométricas. Inicialmente, a redução dos complexos
contendo íons Ag+ leva à formação de átomos de prata (Ag0), que se aglomeram, e
podem resultar na formação de partículas de prata coloidal. Quando estas partículas
são muito menores que o comprimento da luz visível, a solução apresenta cor
amarela, e uma intensa absorção na faixa de 380–400 nm, e outras absorções
menos intensas ao longo do espectro de absorção (SHARMA, 2008).
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Esta banda é atribuída à excitação coletiva do plasma de elétrons das partículas,
com alterações periódicas na densidade dos elétrons na superfície, denominada
ressonância plasmônica de superfície8. Este efeito, característico das nanopartículas
metálicas, que envolve os elétrons que ficam na superfície das nanopartículas,
podem interagir com a luz modificando os padrões de absorção e espalhamento,
originando vários padrões de cor (SHARMA, 2008).
Nanopartículas de prata apresentam tamanhos e morfologias diferentes, e múltiplas
facetas reativas, apresentados na Figura 8:

Figura 8: Diferentes morfologias das nanopartículas de prata.
Fonte: ELECHIGUERRA, 2005.

A estabilidade das nanopartículas é um fator crucial para suas aplicações em
diferentes campos. A grande superfície energética das nanopartículas as tornam
reativas, e passíveis de oxidação, com inevitável agregação e perda de suas
características,

e

o

desenvolvimento

de

novos

métodos

para

sintetizar

nanopartículas estáveis é muito importante para as novas aplicações em
nanociência e nanotecnologia (WANG, 2008).

8

Segundo o Instituto de Química da USP (ALQUIMISTA, 2007) a visualização óptica de
nanoestruturas menores do que o comprimento de onda da luz visível se baseia na
ressonância dos plasmons de superfície, movimentos coletivos de elétrons na superfície de
um metal que conseguem amplificar significativamente as ondas de luz nas proximidades
desse metal, e são utilizadas para a visualização de subcomprimentos de onda.
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Existem duas abordagens usuais que são propostas para estabilizar nanopartículas
de prata. Uma é empregando moléculas orgânicas para prevenir agregação e
oxidação durante a síntese. Neste caso, uma pequena molécula orgânica solúvel em
água, como o citrato de sódio pode ser usada para preparar nanopartículas de prata
em solução aquosa. Embora o revestimento molecular torne as nanopartículas
estáveis, a síntese é realizada em meio de solventes orgânicos, que é mais adverso
ao meio ambiente e ao custo-benefício do processo químico (WANG, 2008).
Outra abordagem é depositar nanopartículas de prata em materiais hospedeiros,
formando nanoestruturas revestidas (core–shell) e outros compostos. Estes
materiais híbridos apresentam grande vantagem em termos de condutividade,
atividade ótica e catalítica, bem como bioquímica. Além disso, a deposição de
partículas metálicas sobre um suporte permite aumento da estabilidade do pH e
temperatura, e habilita fácil separação do meio de reação por centrifugação para
reuso. Normalmente, os materiais-suporte incluem o óxido de alumínio (Al2O3),
dióxido de silício (SiO2), poliestireno, zeolitos e carbono. Destes, materiais contendo
carbono são considerados como suportes promissores, devido às suas excelentes
propriedades e biocompatibilidade, e a maioria das matérias-primas utilizadas na
preparação destes materiais são baratas e atóxicas (WANG, 2008).
Os nanocompostos prata/carbono (Ag/C) são sintetizados por carbonização do
complexo Ag+/resina trocadora de íons de ácido acrílico, sob atmosfera de
nitrogênio. Em solução contendo íons Ag+ e resina trocadora de íons, devido à
propriedade de intercâmbio de íons da resina com o íon Ag+, forma-se o complexo
Ag+/resina, que é carbonizado em diferentes temperaturas sob atmosfera de
nitrogênio, formando nanocomposto Ag/C. Durante o processo de carbonização, o
íon prata (Ag+) é reduzido à forma metálica (WANG, 2008). O processo esquemático
é mostrado na Figura 9.

Figura 9: Procedimento para formação de compostos Ag/C.
Fonte: Adaptado de WANG, 2008.
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3.7.1 Síntese “verde”
Conforme SHARMA (2008), a síntese verde envolve três etapas principais, que
devem ser avaliadas com base nas perspectivas da química verde, incluindo:
a. seleção do meio solvente;
b. seleção do agente redutor ambientalmente benigno; e
c.

seleção de substâncias não tóxicas para a estabilidade das nanopartículas.
3.7.1.1 Métodos biológicos

As sínteses biológicas de nanopartículas metálicas são confiáveis e ecológicas, e
estão recebendo particular atenção. Diferentes espécies de bactérias e fungos são
capazes de reduzir íons metálicos produzindo nanopartículas metálicas que
apresentam atividade biocida. Recentemente, eficiente atividade antibacteriana foi
observada contra bactérias multirresistentes e com alta patogenicidade através de
nanopartículas de prata produzida pelo fungo F. acuminatum. Além disso, extratos
de plantas também podem ser usados para obter nanopartículas metálicas (DURAN,
2010).
Nanocristais

de

diferentes

composições

foram

sintetizados

pela

bactéria

Pseudomonas stutzeri. No fungo Fusarium oxysporum, a redução dos íons prata foi
atribuída a um processo enzimático envolvendo redutase NADH-dependente. No
fungo Phanerochaete chrysosporium, que também reduz íons Ag+, uma proteína foi
sugerida como causa da reação. Possível envolvimento de proteínas na síntese de
nanopartículas também foi observado em cianobactérias filamentosas Plectonema
boryanum. A redução dos íons prata (Ag+) por sobrenadante de culturas de
Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, e Enterobacter cloacae produziram rápida
formação de nanopartículas de prata. Extratos de microrganismos podem agir tanto
como agentes redutores como protetores na síntese de nanopartículas de prata. A
redução dos íons prata por combinação de biomoléculas encontradas nestes
extratos, como enzimas/proteínas, aminoácidos, polissacarídeos e vitaminas é
ambientalmente benigna, mas quimicamente complexa (SHARMA, 2008).
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Extrato de Chlorella vulgaris, uma alga verde unicelular, foi utilizado para sintetizar
nanopartículas cristalinas à temperatura ambiente. Proteínas contidas nestes
extratos apresentam dupla função, tanto na redução dos íons prata Ag+, como
controle da forma na síntese das nanopartículas. O grupo carboxila nos resíduos
glutamina e/ou aspartato, e os grupos hidroxila nos resíduos de tirosina das
proteínas podem ser responsáveis pela redução dos íons prata. Este processo de
síntese produz nanopartículas de tamanhos menores, e com baixa dispersividade.
Extratos de plantas provenientes de alfafa, de brotos de capim limão, de folhas de
gerânio e outros, fornecem reagentes “verdes” (biodegradáveis) para a síntese de
nanopartículas. A reação entre uma solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3) e
um extrato aquoso de folhas de gerânio Pelargonium graveolens, que é uma planta
ornamental, produz nanopartículas de prata em 24 horas. A glutationa usada como
agente redutor/protetor produz nanopartículas de prata solúveis em água.
Nanopartículas foram sintetizadas com sucesso utilizando vitamina E por
biosurfactantes e L-Valina-oligopeptídeos. O enxofre contido nestas estruturas
controla a forma e o tamanho das partículas, sugerindo uma interação entre o íon
prata e o radical tioéter do peptídeo (SHARMA, 2008).
3.7.1.2 Método polissacarídeo
No método polissacarídeo nanopartículas de prata são preparadas utilizando água
como solvente, e um polissacarídeo ambientalmente benigno como agente capeador
(agente de revestimento), e em alguns casos também como agente redutor. Por
exemplo, a síntese de amido-nanopartículas de prata pode se feita com amido como
agente capeador (que pode ajudar a ionização do sal reagente e prevenir a
agregação, oxidação e degradação das partículas, bem como gerar superfície
hidrofóbica) e -D-glicose como agente redutor. O amido presente na solução evita a
utilização de solventes orgânicos tóxicos, e a extensa rede de pontes de hidrogênio
fornece passivação da superfície e evita a agregação das nanopartículas (SHARMA,
2008; EVANOFF Jr., 2005; RAVEENDRAN, 2003).
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O amido contendo nanopartículas de prata (Figura 10) é renovável, solúvel em água,
e suas ligações com as nanopartículas são relativamente fracas, de modo que a
proteção deve ser facilmente reversível em temperaturas mais altas. A ausência de
agregação mesmo em exposição prolongada ao calor confirma ainda que o amido
atua tanto como agente redutor como estabilizador das nanopartículas
nanopartículas de prata
(SHARMA, 2008).

Figura 10: Microscopia de transmissão eletrônica (TEM): Imagem
magem típica de amido +
nanopartículas de prata (escala = 20 nm).
Fonte: SHARMA, 2008.

3.7.1.3 Método de Tollens
O método de síntese de Tollens produz nanopartículas de prata com tamanho
controlado, sendo um processo de apenas uma etapa. A reação básica envolve a
redução do nitrato de prata a Reagente de Tollens por meio de um aldeído.
aldeído No
método modificado de Tollens, os íons prata (Ag+) são reduzidos por
po sacarídeos na
presença de amônia, e as nanopartículas são estabilizadas por surfactantes
dodecilsulfato de sódio (SDS) e monooleato de polioxietilenosorbitano (Tween 80),
80
ou ácido oleico (SHARMA,
SHARMA, 2008;
2008 LE et al., 2009).
3.7.1.4 Método de irradiação
As nanopartículas de prata podem ser sintetizadas usando vários métodos de
irradiação. Por exemplo, irradiação de laser em uma solução aquosa de sal de prata
e um surfactante pode produzir nanopartículas com tamanhos e formas bem
definidos, sem necessidade de
d uso de agentes redutores. O laser9 também é
aplicado em técnicas de fotosensibilização,
fotosensibilização usando benzofenona, onde baixas doses
em um curto período de tempo produzem nanopartículas de aproximadamente 20
nm, enquanto um aumento da intensidade da radiação resulta em partículas de
cerca de 5 nm (SHARMA,
SHARMA, 2008;
2008 EVANOFF Jr., 2005).
9

Fonte de luz especial, monocromática, intensa e bem direcionada.
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Em estudos com irradiação de luz visível10, nanopartículas foram produzidas por
iluminação de Ag(NH3)+ em etanol, usando tiofeno como pigmento sensibilizante.
Radiação ionizante11 pode reduzir íons prata (Ag+) em nanopartículas de prata de 10
nm, em etano supercrítico a 80°C e 80–120 bar, com metanol como solvente. A
radiólise12 de íons prata (Ag+) em etilenoglicol é também utilizada na produção de
nanopartículas, bem como radiação gama em solução aquosa de ácido acético
contendo nitrato de prata e quitosana, onde se obtém partículas com diâmetro médio
de 4-5 nm (SHARMA, 2008). Procedimentos de síntese utilizando irradiação por
microondas13 sobre carboximetilcelulose sódica e solução de nitrato de prata,
produzem nanopartículas uniformes e estáveis à temperatura ambiente. Irradiação
por microondas é aplicada para sintetizar nanopartículas de prata monodispersas
usando aminoácidos como agentes redutores, e amido como agente protetor
(SHARMA, 2008; SREERAM, 2008).
3.7.1.5 Método polioxometalato
Nanopartículas de prata de diferentes formas e tamanhos podem ser obtidas usando
diferentes polioxometalatos, que atuam como fotocatalíticos, agentes redutores e
estabilizantes. Os polioxometalatos (POMs) possuem potencial de síntese de
nanopartículas de prata porque são solúveis em água e possuem a capacidade de
sofrerem reações de redox sem distúrbios da estrutura. Por exemplo, nanopartículas
de prata são sintetizadas por iluminação de uma solução desaerada de
polioxometalato/Ag (SHARMA, 2008).
3.8 Incorporação das nanopartículas de prata em outros materiais
As propriedades únicas das nanopartículas de prata podem ser utilizadas em uma
ampla gama de aplicações. A incorporação destas nanopartículas em outros
materiais é um atraente método para aumentar a compatibilidade em aplicações
específicas (SHARMA, 2008).
10

Com comprimento de onda de 400 a 700 nm.

11

Radiações que produzem uma ionização nos materiais sobre os quais incidem, produzem
a subdivisão de partículas inicialmente neutras em partículas eletricamente carregadas.

12

Uso de radiação ionizante para produzir reações químicas.
Energia eletromagnética com freqüência na faixa de 103 a 104 MHz.

13
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3.8.1 Nanopartículas de prata agregadas a polímeros
Nanomateriais contendo nanopartículas metálicas incorporadas em polímeros tem
atraído atenção especial em virtude de suas distintas propriedades óticas, elétricas e
catalíticas. Os polímeros14 são considerados bons hospedeiros para metais
nanoparticulados, bem como agentes estabilizantes. Existem diferentes métodos
físicos e químicos para preparar compostos polímero-metálicos, e os bem sucedidos
são determinados pela habilidade de produzir partículas com distribuição uniforme e
boa estabilidade, dada a tendência de rapidamente se aglomerarem em solução
aquosa. A principal abordagem de fabricação é a dispersão prévia das partículas em
um polímero. Denominado como método de evaporação, o solvente do polímero é
evaporado da mistura de reação, após a dispersão das nanopartículas. Entretanto,
muitas vezes ocorre uma distribuição não homogênea das partículas no polímero, e
a solução é a síntese in situ das partículas metálicas no polímero, que envolve a
ionização e redução dos sais metálicos ou complexos na matriz. Outra abordagem é
a aplicação de um sistema onde ocorrem simultaneamente a polimerização e a
redução do metal utilizado. Por exemplo, a redução in situ de íons prata em
polivinilpirrolidona (PVP) pode ser facilmente executada, que por radiação de
microondas produz partículas com distribuição reduzida de tamanho. O polímero
poli(vinil álcool) (PVA) é solúvel em água e possui toxicidade muito baixa ao homem,
permitindo uma vasta gama de potenciais de aplicações em vários segmentos da
indústria, como a têxtil, de papel, embalagens para alimentos, farmacêutica,
biomédica e cosmética. A introdução de nanopartículas de prata no interior do
polímero proporciona atividade antibacteriana. As propriedades do polímero podem
ser significativamente alteradas em virtude da alta superfície de contato das
nanopartículas em relação ao mesmo. Diferentes métodos foram propostos para a
síntese de nanopartículas PVA-Ag incluindo evaporação do solvente, radiação, luz
ultravioleta, redução química in situ, entre outras, e uma variedade de morfologias
foram obtidas sob diferentes condições de reação (SHARMA, 2008).

14

Do grego poli (muitas) + mero (partes), sendo a repetição de muitas unidades de um tipo
de composto químico. Polimerização é o nome dado ao processo no qual as várias
unidades de repetição (monômeros) reagem para gerar uma cadeia de polímero.
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3.8.2 Compostos cerâmicos com nanopartículas de prata
Os materiais refratários de matriz cerâmica são basicamente uma mistura de
diferentes componentes, formados por misturas de óxidos com elevado ponto de
fusão, carbono, carbetos, boretos, nitretos, alguns metais (Si, Al, Mg e suas ligas),
além de aditivos e substâncias orgânicas. Filtros cerâmicos porosos e permeáveis
podem ser feitos com argila, água compostos orgânicos combustíveis, moldados em
filtro prensa, secos ao ar, e tratados em altos fornos a cerca de 900 °C por 8 horas.
Após o cozimento, os filtros são resfriados e impregnados com uma suspensão
estável de nanopartículas de prata através de dois procedimentos diferentes. O
primeiro tratamento consistiu em aplicar a solução coloidal de prata na superfície de
cada filtro cerâmico com pincel, e no segundo método, os filtros cerâmicos são
submersos na solução de prata (OYANEDEL-CRAVE, 2007).
Filtros cerâmicos porosos podem ser modificados com aminosilano, que atua como
agente de acoplamento. A ligação entre as nanopartículas e a cerâmica depende da
conexão entre o grupo amino –NH2 da molécula do aminosilano e dos átomos de
prata da superfície das nanopartículas, impedindo a liberação das nanopartículas
para o meio (LV et al., 2009).
3.8.3 Vidros bioativos
Vidros bioativos corrosivos compostos de Si02-Na20-Ca0-P205 possuem atividade
antibacteriana quando suspensos em solução aquosa, pela liberação de íons Na+ e
Ca2+ ao longo do tempo e a incorporação de prótons H30+, promovendo meios com
alto pH que não são bem tolerados pela microbiota. Estudos foram realizados para
incorporar prata nestes vidros bioativos para aumentar a eficácia antimicrobiana
utilizando E. coli, P. aeruginosa e Staphylococcus aureus como microrganismos
teste. Concentrações de Ag2O-vidro bioativo entre 0,05 a 0,20 mg/ml de meio de
cultura inibiram o crescimento destas bactérias. A produção de sistemas complexos
como vidros bioativos nanométricos é baseada na síntese de aspersão de solução
em chama, e consistem em nanopartículas amorfas, com tamanho de 20-60 nm
(YACOBY, 2008).
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3.8.4 Nanopartículas óxido-metálicas
Prata, zinco, cobre e outros materiais inorgânicos podem ser incorporados em
veículos inorgânicos para serem liberados lentamente, atuando como desinfetantes
inorgânicos, sendo superiores em termos de segurança, durabilidade e resistência
térmica quando comparados com desinfetantes orgânicos convencionais. Esta
variedade de nanomateriais é sintetizada pela metodologia da absorção, usando
duas técnicas. A primeira envolve síntese e absorção de íons prata em nanodióxido
de silício (nano- SiO2), e a segunda envolve a co-absorção de íons prata e zinco no
mesmo veículo. O dióxido de silício possui estrutura porosa e pode absorver
facilmente vários íons e moléculas orgânicas em seus poros e sobre sua superfície.
Suas propriedades absortivas o transformam atualmente no receptor mais
promissor, adequado para o desenvolvimento de materiais antibacterianos de alta
performance. Um estudo que avaliou a atividade antimicrobiana de nanopartículas
de SiO2 contendo somente prata, e nano-SiO2 contendo prata e zinco, frente às
bactérias E. coli e Streptococcus faecalis, concluiu que o efeito antibacteriano da
associação prata/zinco é superior àquele encontrado somente com a prata, o que
sugere que as nanopartículas de silício contendo íons Zn2+ e Ag+ apresentam mais
sítios ativos, com maior velocidade e capacidade de absorção. Ao mesmo tempo, é
maior a chance destes sítios ativos entrarem em contato com as bactérias,
aumentando a velocidade do processo antibacteriano (YACOBY, 2008).
3.8.5 Nanopartículas de prata em dióxido de titânio (TiO2)
Superfícies contendo prata/dióxido de titânio apresentam vantajosas propriedades
como fotocatálise15, compatibilidade biológica, e atividade antimicrobiana. Redução
aquosa, métodos fotoquímicos, deposição de fase líquida, e métodos sol-gel podem
ser aplicados para sintetizar nanopartículas de prata em superfícies de TiO2
(SHARMA, 2008).

15

Reação catalítica que envolve a absorção da luz por um catalizador ou um substrato.
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3.9 Resistência bacteriana à prata
Alguns estudos indicam evidências de resistência bacteriana à prata. Em 1966 foi
observada tal propriedade no estudo de um tipo de bacilo gram-negativo em
queimaduras. Nos anos 70 foram relatados vários surtos de infecção por bactérias
gram-negativas resistentes a sais de prata de sulfadiazina. Outro estudo reportou o
desenvolvimento de resistência bacteriana a altas concentrações de prata por
exposição repetida a concentrações crescentes in vitro. Tais relatos podem
evidenciar que a exposição à prata pode selecionar microrganismos resistentes
(SINGH et al., 2008). Em um estudo aleatório com bactérias entéricas, em um
hospital de Chicago, mais de 10% apresentaram genes para resistência aos íons
prata (SILVER, 2006).
As bactérias podem desenvolver resistência geneticamente determinada a muitos
cátions metálicos tóxicos como Cd2+, Hg2+, Pb2+ e Tl+, juntamente com o íon prata
Ag+. A base genética da resistência bacteriana à prata apenas recentemente
começou a ser entendida e é freqüentemente codificada por genes localizados em
plasmídios, mas às vezes também é codificada no cromossomo (SILVER, 2006). Por
exemplo, a resistência ao íon prata em Salmonella enterica é mediada por nove
genes organizados em três unidades de transcrição presentes no plasmídeo
pMGH100 (DURAN, 2010; SILVER, 2006) e codifica resistência para Ag+, Hg2+, e
teluretos, bem como a vários antibióticos (SILVER, 2006). Os genes cromossomais e
plasmidiais responsáveis pela resistência à prata foram estudados por técnicas
moleculares (DURAN, 2010).
A ocorrência de resistência mediada por plasmídeos tem sido associada com a coresistência a outros biocidas e antibióticos, e é uma perspectiva particularmente
preocupante, porque a emergência de microrganismos multirresistentes pode ser
uma ameaça grave para a profilaxia e tratamento com antibióticos (MAILLARD,
2006). Os plasmídeos são moléculas extracromossômicas, constituídas de DNA de
fita dupla, que se replicam de maneira autônoma por possuírem genes que regulam
sua replicação, independente da replicação cromossômica. A presença dos
plasmídeos e sua transferência entre as bactérias proporciona uma transferência de
caracteres essenciais à sua sobrevida (PERCI, 1994).
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Embora a resistência seja principalmente codificada por plasmídeos, cromossomos
bacterianos também foram descritos para codificar genes de resistência aos íons
prata. As evidências de resistência bacteriana às nanopartículas de prata são
limitadas, mas deve ser motivo de preocupação para a eficácia do seu uso como
agente antibacteriano, e é afetada por condições ambientais, tais como a presença
de haletos no meio, pela variação da biodisponibilidade da prata verificada na
presença de diferentes concentrações de Cl-, Br- e I- (MARAMBO-JONES, 2009).
Segundo MAILLARD (2006) e CHOPRA (2007), estudos recentes focaram os
mecanismos moleculares para a resistência à prata. Os principais mecanismos
foram identificados:
a. decréscimo no acúmulo intra-celular, que envolve principalmente os processos
de redução da captação da prata e efluxo16 da prata iônica.
a. aumento na produção de compostos neutralizantes;
b. redução dos íons metálicos a um estágio de oxidação menos tóxico;
c.

aquisição plasmídica e mutação de gene para diminuição da absorção do íon
prata.

A diminuição da captação pelo comprometimento de transportador não específico foi
também relatada para outros metais onde ocorreu resistência. A bomba de efluxo é
cada vez mais associada com a resistência bacteriana, e seu envolvimento na
resistência à prata não é exceção. Além disso, tem sido descrita a quelação17 da
prata pelos grupos sulfidril de proteínas metálicas, resultando na formação de sulfeto
de prata, inativo e insolúvel (MAILLARD, 2006).
3.10 Toxicidade das nanopartículas de prata
As nanopartículas de prata são tóxicas para tecidos humanos e culturas celulares,
resultando no aumento do estresse oxidativo, produção de citocinas inflamatórias e
morte celular (SINGH et al., 2008; LUOMA, 2008).

16
17

Mecanismo responsável por extrusão de substâncias tóxicas no exterior da célula.
Íon metálico ligado por várias ligações covalentes a uma estrutura heterocíclica de
compostos orgânicos, como proteínas.
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Como resultado de estudos experimentais, evidenciou-se que as nanopartículas
podem facilmente atravessar as membranas do corpo humano e causar graves
efeitos tóxicos à saúde. Estes estudos concluíram que altas concentrações de
nanopartículas (> 44,0 µg ml-1) são necróticas para células, permitindo rápida ruptura
da membrana celular. Estudos recentes demonstraram que as nanopartículas de
prata são aproximadamente 50% mais tóxicas do que o asbesto (PANYALA, 2008).
Experimentos que analisaram em ratos a distribuição pulmonar e sistêmica das
nanopartícula de prata por inalação, encontraram nanopartículas no pulmão
imediatamente após o final da exposição, principalmente nas paredes alveolares,
bem como significativa quantidade de nanopartículas no sangue, fígado, rim, baço,
cérebro e coração. O sistema respiratório é o maior portal de entrada para as
nanopartículas, que podem se depositar nos alvéolos pulmonares, e serem
submersas no surfactante pulmonar dos alvéolos que auxilia o processo de
respiração, composto em sua maioria por fosfolipídios, e produzir espécies reativas
de oxigênio, podendo induzir estresse oxidativo nas células epiteliais do pulmão e
também em macrófagos alveolares, devido à sua intensa atividade catalítica.
Apresentam graves efeitos tóxicos sobre o sistema reprodutivo humano, podendo
atravessar as barreiras hamato-testiculares se depositarem nos testículos, com
potenciais efeitos adversos para as células reprodutivas masculinas. Podem
penetrar a barreira hemato-cefálica e se acumular nos motoneurônios no tronco
cerebral e medula espinhal, e nos neurônios dos núcleos cerebelares e células da
glia. Pelo uso da prata em experimentos com animais, sabe-se que sua meia-vida
biológica no sistema nervoso central é maior do que em outros órgãos. A exposição
prolongada à prata apresenta efeitos tóxicos sobre o SNC, tais como ataxia
cerebral18 (PANYALA, 2008).
Em um minucioso estudo relatado por ASHARANI et al. (2008) e ASHARANI (2009),
dois tipos de células humanas, fibroblastos de pulmão humano normal e células de
glioblastoma humano, foram expostas in vitro a diferentes doses de nanopartículas
de prata (6-20 nm) para avaliação de alterações na morfologia celular, viabilidade
celular, atividade metabólica e estresse oxidativo. Foram também utilizadas células
normais e cancerosas, para comparação entre as respostas de cada tipo celular.

18

Perda de coordenação dos movimentos musculares voluntários.
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As nanopartículas de prata reduziram o conteúdo de ATP celular causando danos na
mitocôndria e aumento da produção de espécies oxigênio-reativas. A microscopia de
transmissão eletrônica indicou a presença de nanopartículas de prata no interior da
mitocôndria e núcleos das células, implicando no envolvimento direto da toxicidade
mitocondrial e dano ao DNA (Figuras 11 e 12).

Figura 11: Miografia eletrônica de fibroblastos tratados com nanopartículas de prata:
(A) presença de nanopartículas de prata dentro dos fagossomas, próximos da
membrana celular;
(B) as células mostram nanopartículas no citoplasma, núcleo e nucléolo. As
setas indicam o depósito de nanopartículas de prata;
(C) vesículas exocíticas foram observadas na periferia da célula, contendo
nanopartículas e fragmentos celulares.
Fonte: ASHARANI, 2009.

Figura 12: Análises de microscopia eletrônica de varredura de fibroblastos e células
cancerosas:
(A) células de fibroblastos não tratadas com morfologia normal preservada;
(B) fibroblastos tratados com nanopartículas de prata, apresentando morfologia
mais esférica e menor, com menos extensões celulares;
(C) células cancerosas com morfologia característica;
(D) células cancerosas tratadas mostram morfologia esférica, mínima extensão
celular e baixa disseminação.
Fonte: ASHARANI, 2009.
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O possível mecanismo de toxicidade envolve a disruptura da cadeia respiratória
mitocondrial, provocando a produção de espécies oxigênio-reativas e interrupção da
síntese de ATP, causando por sua vez dano ao DNA. A absorção das
nanopartículas ocorreu principalmente por endocitose. A micrografia eletrônica
revelou uma uniforme distribuição de nanopartículas tanto no citoplasma como no
núcleo. As células exibiram instabilidade cromossômica e suspensão da mitose. A
deposição de nanopartículas no núcleo pode provocar efeitos letais na síntese de
DNA, danos ao DNA, na morfologia e segregação cromossômica, e na divisão
celular. Este estudo correlaciona a ocorrência de estresse oxidativo, depleção de
Ca2+ e ATP com a exposição à nanopartículas de prata. Além disso, a sobrecarga de
Ca2+ nas mitocôndrias pode liberar fatores apoptogênicos como citocromo C,
endonuclease G e outros fatores indutores para o citosol iniciar a apoptose
(ASHARANI et al., 2008; ASHARANI, 2009).
Quanto menor a partícula maior é a razão entre a área de superfície e o volume, e
maior sua reatividade química e atividade biológica. A grande reatividade química
dos nanomateriais resulta no aumento da produção de espécies oxigênio-reativas
(ROS), incluindo os radicais livres, que são subprodutos da função celular normal,
mas as defesas antioxidantes das células normalmente as destroem. É um
mecanismo primário da toxicidade das nanopartículas, e pode resultar em estresse
oxidativo, inflamação e conseqüentes danos nas proteínas, membranas e DNA.
Estudos

comprovam

que

o

estresse

oxidativo

está

relacionado

com

o

envelhecimento, apoptose19, câncer, diabetes mellitus e arteriosclerose (SINGH et
al., 2008; LUOMA, 2008; SVENSON, 2008). O tamanho é um fator fundamental na
determinação da toxicidade potencial da partícula, mas outras propriedades podem
influenciar, como composição química, forma, estrutura da superfície, carga de
superfície, agregação e solubilidade, e presença ou ausência de outros grupos
funcionais (SINGH et al., 2008; SVENSON, 2008).
O mecanismo provável pelo qual as nanopartículas são absorvidas denomina-se
endocitose, no qual as células absorvem materiais de até 100 nm por engolfamento,
usando a membrana celular, formando uma vesícula, ou endossoma, dentro do qual
o material é incorporado e levado para dentro da célula (LUOMA 2008).
19

Via pela qual o organismo multicelular remove células desnecessárias, sendo a morte
celular programada.
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No interior da célula os endossomas se unem com o lisossoma, que possui a função
de lise dos materiais fagocitados ou de proteção dos constituintes celulares da ação
de materiais potencialmente tóxicos. Se os materiais tóxicos se concentrarem em
demasia dentro dos lisossomas, eles podem liberar toxinas para o interior das
células. Os endossomas também podem liberar materiais diretamente para as várias
organelas celulares, como mitocôndrias, complexo de Golgi e núcleo. A associação
das nanopartículas com as organelas podem perturbar o funcionamento destes
sistemas (LUOMA 2008).
As soluções de prata coloidal introduzem prata na corrente sanguínea através da
absorção intestinal. Os laboratórios fabricantes de prata coloidal afirmam que a prata
circula, eliminando germes no sangue, e então são excretadas. Porém a deposição
como cloreto de prata ou sulfeto de prata certamente ocorre nos tecidos em algum
grau, tal como evidenciado pela ocorrência de argiria20. A deposição inócua de prata
metálica em tecidos é conhecida, mas as conseqüências que podem resultar para o
organismo quando penetrada em áreas funcionais, principalmente na forma de
nanopartículas, merece maior investigação (LUOMA, 2008).
A biodisponibilidade21 é um pré-requisito para a toxicidade das nanopartículas e os
íons prata. A toxicidade pode resultar de perturbação causada pela própria partícula
ou porque ela transporta e libera íons prata que podem perturbar os processos
celulares. Uma nanopartícula de prata também pode ser considerada biodisponível
quando se associa e perturba processos essenciais na superfície da membrana
externa e/ou libera íons prata que provocam o mesmo efeito (LUOMA, 2008).
Estudos foram realizados em células germinativas de camundongos, como modelo
para avaliar comparativamente a toxicidade das nanopartículas em células
germinativas masculinas. Diferentes nanopartículas (prata, molibdênio e alumínio)
foram testadas no que diz respeito à morfologia celular, função mitocondrial e
permeabilidade de membrana. A morfologia celular foi alterada drasticamente,
causando apoptose em algumas células. Houve drástica redução da função
mitocondrial e inviabilidade das células tronco germinativas, mesmo em baixas
concentrações (KILDEBY et al., 2005).
20

Distúrbio no qual sais de prata se depositam na pele, olhos e órgãos internos, e a pele se
torna cinzenta, em pessoas que tomam doses elevadas de prata coloidal.

21

Capacidade dos organismos de acumularem em seus tecidos uma forma ou formas de
nanoprata absorvidas do meio ambiente.
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Em

células

de

aproximadamente

rato

in

vitro

15

nm,

a

expostas
função

a

nanopartículas

mitocondrial

decai

de

prata

enquanto

com

que

o

extravasamento da lactato dehidrogenase (LDH) aumenta significativamente. As
células se tornam irregulares apresentando retração celular, depleção dos níveis de
glutationa reduzida (GSH), potencial redução da membrana mitocondrial e
significativo aumento de espécies oxigênio-reativas (SVENSON, 2008).
AHAMED et al. (2008) avaliou o dano ao DNA em resposta à exposição à
nanopartículas de prata de 25 nm recobertas com polissacarídio e não recobertas,
em dois tipos de células de mamíferos: células tronco embrionária de camundongo
(mES) e fibroblastos embrionários de camundongo (MEF), com o objetivo de elucidar
se podem ser correlacionados a mutagênese22 e carcinogênese23 em longo prazo.
Os resultados sugerem que as diferentes superfícies químicas das nanopartículas
induzem diferentes danos ao DNA, com diferentes efeitos na genotoxicidade.
Nanopartículas revestidas provocam danos mais graves do que as não revestidas,
porque o revestimento polissacarídico propicia uma melhor distribuição individual,
enquanto a aglomeração das nanopartículas não revestidas limita a área de
superfície disponível e acesso aos sítios de ligação. Os resultados indicam também
que tanto as nanopartículas revestidas como as não revestidas significativamente
induziram apoptose/morte celular nos dois tipos de células de mamíferos, mas as
nanopartículas revestidas provocaram uma resposta mais severa em ambos os tipos
de células do que as não recobertas, conforme figura 13.

22

Dano ao DNA, não reparado no momento da replicação celular, e passado para as
gerações seguintes.

23

Processo de desenvolvimento de uma neoplasia, desde as alterações mais precoces no
DNA, até a formação de um tumor que pode destruir o organismo hospedeiro.
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Figura.13: Nanopartículas de prata absorvidas por células de mamíferos. As imagens
à esquerda mostram células marcadas com florescência, as centrais, onde
as nanopartículas de prata foram visualizadas por contraste por
interferência diferencial (DIC), e as fotos à direita foram sobrepostas para
localizar as nanopartículas nas células. Cada figura é representativa de
três replicatas: (A) células de rato tronco-embrionárias e (B) fibroblasto
embrionário de rato.
Fonte: Adaptado de AHAMED, 2008.

O potencial das nanopartículas de penetrarem o estrato córneo24 e se difundirem em
estruturas subjacentes levanta um grande problema de saúde e de segurança
quando utilizadas em uso tópico. Em virtude de suas propriedades antissépticas, as
nanopartículas de prata são amplamente utilizadas em cremes, tecidos, formulações
tópicas e próteses cirúrgicas, mas até agora não existe informações sobre sua
capacidade de penetração ou permeação na pele humana. A dimensão nanométrica
é considerada um dos fatores mais importantes porque a penetração pode ocorrer
pelos folículos pilosebáceos e glândulas sudoríparas da pele (LARESE, 2008).

24

Camada de queratina, é a camada mais superior da pele, com muitas camadas de
células achatadas mortas, atuando como uma barreira para proteger os tecidos
subjacentes contra lesões e infecções.
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Um estudo detalhado por LARESE (2008) investigou a absorção cutânea de
nanopartículas de prata de 25±7,1 nm recobertas com polivinilpirrolidona para
estabilização, utilizando pele humana (epiderme e derme), com barreira intacta e
danificada (estrato córneo) em um sistema de difusão in vitro. As propriedades de
permeabilidade do estrato córneo, que pode ser considerado o passo limitante para
a absorção cutânea, permanecem inalteradas quando da sua remoção do corpo, e
desta forma os testes foram realizados in vitro, os quais apresentam uma série de
vantagens sobre os experimentos em animais ou em voluntários humanos. Este
estudo mostrou que nanopartículas menores que 30 nm são capazes de penetrar
passivamente a pele, atingindo camadas mais profundas do estrato córneo e as
regiões superficiais da epiderme, sugerindo que pequena fração de partículas foram
difundidas através das membranas.
Os resultados deste estudo fornecem novas informações a respeito da absorção
cutânea das nanopartículas:
a. há evidência experimental in vitro para permeação das nanopartículas na pele; e
b. há um significativo aumento na permeação em pele danificada.
A Figura 14 mostra o perfil de permeação de nanopartículas de prata na pele intacta
e danificada, como média e desvio padrão.

Figura 14: Perfil de permeação de nanopartículas de prata na pele intacta e danificada.
Fonte: Adaptado de LARESE, 2008.
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3.11 Distribuição da prata no ambiente
No meio ambiente os nanomateriais de prata podem permanecer em suspensão
como partículas individuais, se agregarem, se dissolverem ou reagirem com
materiais naturais como matéria orgânica dissolvida ou particulados (LUOMA, 2008).
Uma questão fundamental às nanopartículas de prata e sua toxicidade é se as
nanopartículas

emitidas

de

produtos

são

completamente

dissolvidas,

ou

permanecem como nanopartículas, entrando ou saindo das estações de tratamento
de efluentes (SVENSON, 2008). Algumas nanopartículas de prata são projetadas
para permanecer em água como partículas individuais. Grupos funcionais
carregados ou revestimentos de superfície podem ser adicionados para melhorar a
solubilidade em água e as características de suspensão. Uma vez liberadas para o
meio aquático, estarão sujeitas a reações neste meio indefinidamente. Quanto mais
tempo as partículas (ou os elementos que ajudam na dispersão) resistirem a tais
reações (meses, anos, ou mais), maior será sua acumulação em águas não
tratadas. Algumas formulações de nanopartículas de prata se dissolvem ou se
degradam em condições levemente ácidas e em temperaturas não muito acima da
temperatura ambiente. A presença de cloretos ou matéria orgânica dissolvida na
água pode acelerar a ionização das nanopartículas se estes ligantes forem
abundantes (LUOMA, 2008). Em virtude de sua natureza catiônica e sua forte
associação com vários ligantes na água não tratada, a toxicidade dos íons prata
depende da força e quantidade dos ligantes presentes (CHOI, 2008).
Muitas nanopartículas têm a tendência a formar clusters, unindo-se umas às outras
para

formar

grandes

agregados25

ou

aglomerados26.

A

agregação

das

nanopartículas de prata pode ser causada pela carga de superfície da partícula, o
que é típico de nanopartículas de prata não modificadas. A composição química da
água pode afetar a agregação. Partículas de todas as dimensões são mais
susceptíveis de agregação com o aumento da salinidade. A probabilidade de
agregação em águas não tratadas pode ser reduzida pela diluição da concentração,
mas pode ser aumentada em estações de tratamento de esgotos onde estes
materiais podem ser concentrados pelo processo de tratamento (LUOMA, 2008).
25

BSI (2007) define um agregado como contendo inúmeras partículas fortemente ligadas com
uma área de superfície reduzida comparada com as partículas individualmente.

26

Conjunto de partículas ou agregados fracamente ligados.
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Agregados e aglomerados são mais prováveis de sedimentação que nanopartículas
individuais. A agregação pode reduzir a eficácia com que os íons prata são
liberados, se a superfície por unidade de massa diminui. Águas não tratadas contêm
material orgânico dissolvido e partículas de composição química amplamente
variável. As reações das nanopartículas de prata com estes materiais parecem ser
muito prováveis. Pode-se esperar que o revestimento das nanopartículas com
materiais orgânicos reduza sua atividade. Associação com particulados suspensos
na água podem remover nanopartículas de prata e também transportá-las ou gerar
depósitos concentrados nos sedimentos. O entendimento de tais caminhos é crucial
para estabelecer correspondência entre a massa de nanoprata liberada para o
ambiente e as concentrações ambientais que serão em última instância
responsáveis por qualquer potencial toxicidade. Existem métodos disponíveis para
quantificar colóides ou caracterizar a especiação metálica. Alguns destes podem ser
adaptados para quantificar partículas na água não tratada, mas o desafio hoje é
detectar de forma confiável e rotineira as alterações em ng/L de nanopartículas de
prata (LUOMA, 2008).
3.12 Riscos ao meio ambiente
Nanopoluição é o nome genérico de todo o resíduo gerado pelos nanodispositivos
ou durante o processo de produção dos nanomateriais, e pode ser muito perigoso
devido ao seu tamanho (SINGH et al., 2008; LUOMA, 2008). Cerca de 110 a 230
toneladas de nanopartículas de prata são atualmente usadas nos Estados Unidos
por ano, responsável por 9 a 20 toneladas de nanopartículas emitidas no meio
ambiente por efluentes (SVENSON, 2008). Em virtude de suas efetivas propriedades
antimicrobianas as nanopartículas de prata são dos nanomateriais mais comumente
utilizados em produtos de consumo e provavelmente entrarão nas tubulações de
esgoto, nas estações de tratamento e no meio ambiente (CHOI, 2008).
A prata é apontada pela Environmental Protection Agency como um poluente
prioritário em águas não tratadas e sua inclusão na lista de poluentes prioritários de
1977, ainda em vigor, significa que é uma das 136 substâncias químicas cuja
descarga no ambiente aquático deve ser regulamentada (LUOMA, 2008).
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Esta designação é baseada na persistência da prata no meio ambiente e sua alta
toxicidade a algumas formas de vida quando liberada de equipamentos fotográficos,
fundições, minas ou resíduos urbanos. A dicotomia na longa historia do contato
humano com a prata, seu uso como biocida e sua designação como toxina
ambiental é originada da complexidade do comportamento da prata no ambiente
(LUOMA, 2008).
As nanopartículas de prata causam efeitos tóxicos nos sistemas aquáticos e
terrestres, inibindo o crescimento bacteriano em concentrações inferiores às de
outros

metais

pesados,

provocando

graves

distúrbios

nos

ecossistemas.

Apresentam efeitos tóxicos adversos nos sistemas aquáticos de água doce como
lagos, rios etc. Nos peixes de água doce a toxicidade aguda parece ser causada na
reação com as brânquias, inibindo a atividade da enzima ATPase, e, portanto, a
osmorregulação27 pelos peixes. Recentes estudos em macro-invertebrados na Baía
de São Francisco, EUA, indicaram que a prata também pode afetar negativamente a
saúde do sistema estuarino (PANYALAL, 2008).
Sendo um poderoso bactericida, as nanopartículas de prata ameaçam processos
bactéria-dependentes que mantém o funcionamento dos ecossistemas. Bactérias
são de vital importância para o solo, plantas, e saúde humana e animal, e possuem
relações simbióticas com a maioria dos animais, desde insetos até o homem, na
digestão de alimentos e outras funções. Bactérias do solo são fundamentais na
fixação de nitrogênio e da desagregação da matéria orgânica. No solo, as
nanopartículas de prata são particularmente tóxicas para bactérias heterotróficas28,
para bactérias quimiolitotróficas29 que liberam nutrientes e são essenciais na
formação do solo, podendo provocar desequilíbrio dos processos de desnitrificação,
com potencial de causar perturbações ao nível dos ecossistemas. As bactérias
desnitrificantes são importantes na manutenção de águas e solos pela remoção de
nitratos e da amônia, que podem ocorrer dentre outras causas pelo uso excessivo de
fertilizantes. O excesso de nitratos reduz a produtividade das plantas, provoca
eutrofização30 em rios, lagos e ecossistemas marinhos, mortandade de peixes e
turvação, sendo um poluente para a água potável (LEE et al., 2007).
27
28
29
30

Regulação de íons e água nos fluidos corpóreos dos animais.
Atuam na fixação de nitrogênio e amônia.
Alimentam-se de material inorgânico como ferro, enxofre, etc..
Excessivo crescimento de plantas e algas.
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Os peixes em geral possuem alta capacidade de bioconcentração de contaminantes
no meio ambiente, e o consumo humano pode sugerir um impacto direto na saúde
em potencial, ocasionado pela liberação de nanopartículas para o meio. Outros
estudos sugerem que microrganismos e plantas podem ser capazes de produzir,
modificar e concentrar nanopartículas, que podem bioacumular ao longo da cadeia
alimentar (LEE et al., 2007).
Estudos que investigaram se o efeito tóxico das nanopartículas é causado pelas
nanopartículas ou pelos íons liberados das nanopartículas demonstraram que os
íons são liberados imediatamente após as nanopartículas atingirem o meio, e após
24 horas a concentração decai consideravelmente, sendo que não ocorreu nenhuma
ionização adicional. Isso ocorre provavelmente porque os íons Ag+ são reduzidos a
Ag0 ou re-associados com as nanopartículas (SVENSON, 2008).
Recentemente foi demonstrado que concentrações menores que 0,14 µg/ml são
tóxicas para várias espécies de bactérias nitrificantes, que são também usadas em
estações de tratamento de esgoto, para converter esgoto bruto em produtos menos
nocivos (SVENSON, 2008). Tanto os microrganismos autotróficos como os
heterotróficos são importantes para o tratamento de esgoto. Enquanto os
heterotróficos são responsáveis pela remoção orgânica e de nutrientes, os
autotróficos são responsáveis pela nitrificação. Até o presente, pouco se sabe
acerca dos efeitos adversos das nanopartículas de prata nas estações de tratamento
de esgoto e no meio ambiente. Pouco trabalho foi feito para avaliar a inibição do
crescimento

microbiano

por

diferentes

espécies

de

prata,

especialmente

nanopartículas em sistemas de tratamento de águas residuais, quanto estas
informações são valiosas para planejamento de operação e controle (CHOI, 2008).
O efeito inibidor das nanopartículas de prata e outras importantes espécies de prata
foi avaliado em um estudo relatado por CHOI (2008), usando microrganismos
nitrificantes autotróficos frente à nanopartículas de prata, íons prata e colóides de
cloreto de prata (AgCl). A integridade da membrana celular não foi comprometida
durante o tratamento das espécies de prata, mas micrografias eletrônicas
demonstraram que as nanopartículas de prata se aderiram à célula bacteriana,
causando provavelmente pits na parede celular e conseqüente descontinuidade da
membrana.
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Os resultados sugerem que as bactérias nitrificantes são especialmente susceptíveis
à inibição por nanopartículas de prata, e a acumulação destas nanopartículas podem
ocasionar efeitos negativos sobre os microrganismoss no tratamento de água
residual, conforme mostra a Figura 15. Entre as espécies testadas, preparações
recentes de nanopartículas
artículas de prata com tamanho médio de 14±6 nm apresentaram
maior inibição para microrganismos
microrganismos nitrificantes autotróficos e os íons prata foram
mais tóxicos para o crescimento heterotrófico.

Figura 15: Inibição da nitrificação como função das concentrações de prata nas formas de
nanopartículas,, íons Ag+, e colóides de AgCl.
Fonte: Adaptado de CHOI, 2008.

Após mistura de suspensão de nanopartículas de prata recém-preparadas
recém preparadas com uma
mistura enriquecida de culturas nitrificantes verificou-se que as nanopartículas foram
adsorvidas na superfície bacteriana, causando provavelmente sulcos na parede
bacteriana, conforme mostrado na Figura 16.

Figura 16:: Nanopartículas adsorvidas na superfície bacteriana, causando sulcos.
Fonte: CHOI, 2008.
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Estudos realizados com peixe paulistinha, ou zebra fish (Brachydanio rerio), em
contato com nanoprata demonstraram a presença das mesmas no interior dos
embriões em cada fase de desenvolvimento, provocando deformação e morte,
conforme Figura 17.

Figura 17: Imagens microscópicas de embriões controle após 24 horas da fertilização:
(A) tratados com Ag-BSA (5 g /ml) após 24h da fertilização;
(B) embriões vivos apresentando fluido viscoso com flocos marrom no córion;
(C) mostrando aparência turva, como embriões mortos. Imagem menor mostra a
aparência distinta de embriões mortos e malformados em 48 h após fertilização;
(D) imagem ótica de grânulos marrom isolados dos embriões (conc. AgNP 10 g/ml);
(E) fluido coriônico dos embriões sem coloração, e nanopartículas de prata revestidas
(F) e com clara evidência de coloração nuclear.
Micrografias óticas de larvas controle, normais e doentes, após 72 horas de fertilização:
(G) deformidades com nanopartículas recobertas com amido;
(H) com tratamento Ag- BSA;
(I)
larvas (concentração de 100 g /ml).
Os embriões de 72h foram corados com corante laranja de acridina, mostrando manchas
verdes brilhantes sobre a pele indicando a presença de células apoptóticas:
(J) embriões controle;
(K) Ag-BSA (50 g /ml);
(L) Ag-amido (50 g /ml).
Fonte: ASHARANI et al., 2008 (apud BERGER, 2008).
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Foram utilizadas diferentes concentrações de íons Ag+ e nanopartículas de prata
com diâmetro médio de 11,6 ± 3,5 nm recobertas com agentes estabilizadores BSA
(albumina bovina sérica) e amido, que propiciam a solubilização em água e impedem
a aglomeração das nanopartículas no meio. A toxicidade foi medida em termos de
mortalidade, freqüência cardíaca e fenótipos anormais. Microscopia eletrônica de
transmissão (MET) dos embriões tratados com Ag-BSA mostrou uma concentração
significativa de nanopartículas no interior do núcleo, e presença de nanopartículas
no cérebro de embriões (BERGER, 2008).
É a primeira observação direta de difusão passiva de nanopartículas em um sistema
in vivo, sugerindo que a libertação de nanopartículas de prata em ecossistemas
aquáticos como os rios pode ter drásticas conseqüências ambientais. É um teste in
vivo ideal para avaliar a biocompatibilidade, eficácia farmacológica e toxicidade das
nanopartículas. Oferecem a oportunidade de investigar os efeitos das nanopartículas
em sistemas celulares intactos, tendo a vantagem que grande número destes peixes
pode ser gerado rapidamente a baixo custo, o desenvolvimento dos embriões se
completa rapidamente em cerca de 120 horas, com estágios bem caracterizados de
desenvolvimento, são transparentes e se desenvolvem externamente às mães,
permitindo detecção visual direta de morte ou má formação (LEE et al., 2007).
3.13 Aplicações das nanopartículas de prata
Devido a sua potente atividade bactericida, as nanopartículas de prata vem sendo
incorporadas em diferentes produtos comerciais na área médico-hospitalar, em
tecidos e implantes, próteses ósseas, instrumentos cirúrgicos, purificação de água,
sapatos e tênis, recipientes para armazenamento de alimentos, máquinas de lavar
roupas e louças, aparelhos de ar condicionado, em cosméticos e produtos de
higiene pessoal como cremes dentais, dentre muitos outros (PASCHOALINO, 2010).
Revestimentos de nanoprata sobre as superfícies de articulações artificiais, marcapassos, válvulas cardíacas artificiais, coberturas de teflon para a reparação de vasos
sanguíneos e cateteres urinários e para diálise, entre outros dispositivos,
apresentam grande potencial para prevenir o crescimento microbiano e reduzir as
taxas de infecção. Bandagens e curativos impregnados com prata são o tratamento
de escolha para queimaduras graves, e para o tratamento de feridas e eliminação de
bactérias patogênicas (LUOMA (2008).
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Filtros cerâmicos com revestimento de nanoprata para purificação de água são
propostos como uma solução em pequena escala para os problemas de purificação
de água. A prata coloidal com nanopartículas em tamanhos de 0.6 a 25 nm em
suspensão aquosa pode ser indicada terapeuticamente para ingestão diária. Outra
aplicação é sua impregnação em tecidos (algodão ou tecido sintético) para
fabricação de lençóis, roupas, meias, vestuários desportivos entre outros. A prata
iônica é gerada por vários produtos, incluindo máquinas de lavar roupa e louça, que
não são necessariamente nanotecnologias com prata, embora alguns fabricantes
sugerem que a nanotecnologia está envolvida na efetiva geração de íons prata
(LUOMA (2008).
O cimento ósseo polimetilacrilato (PMMA) contendo nanopartículas apresenta uso
clínico. Antibióticos como penicilina G, amoxicilina, eritromicina, clindamicina e
vancomicina suplementados com nanoparículas de prata tiveram suas atividades
antibacterianas potencializadas contra E. coli e S. aureus. Tintas contendo
nanopartículas de prata se mostraram efetivas para patógenos gram-positivos e
gram-negativos (SHARMA, 2008).
3.13.1 Filtros antibacterianos
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tratamento de água no ponto
de uso (point-of-use) tem o potencial de melhorar a qualidade microbiológica da
água e reduzir o risco de doenças relacionadas como diarréia e desidratação. Filtros
contendo nanopartículas de prata apresentam potencial para este tipo de aplicação.
Filtros cerâmicos impregnados com prata coloidal foram recentemente testados em
laboratório para tratamento doméstico de água. Os filtros removeram de 97,8% a
100% de E. coli testada. A concentração de prata no efluente decaiu sensivelmente
após cerca de 200 minutos. Este estudo sugere que o uso de filtros cerâmicos é uma
efetiva e sustentável tecnologia de tratamento de água no ponto de uso (SHARMA,
2008).
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Filtros de carbono contendo nanopartículas de prata foram testados para redução da
atividade microbiológica no tratamento de água. Bactérias e fungos foram testados,
e em poucos segundos forte ação letal foi verificada contra E. coli, Saccharomyces
cerevisiae e Pichia pastoris. A liberação de espécies oxigênio-reativas e de íons
prata pode explicar os mecanismos da forte atividade bacteriana verificada nos filtros
de carbono contendo prata. Nanopartículas de prata impregnadas em espuma de
poliuretano são estáveis e não são liberadas no fluxo de água, possivelmente pela
interação com o átomo de nitrogênio do poliuretano. Testada contra E. coli, após
alguns segundos, a contagem de saída da bactéria no efluente foi inferior ao limite
de detecção (SHARMA, 2008).
3.13.2 Filtros de ar antimicrobianos
Bioaerosóis são partículas de origem biológica transportadas pelo ar e são capazes
de causar doenças agudas e crônicas. Em geral, os bioaerosóis se acumulam nos
sistemas de ventilação, aquecimento e ar-condicionado, com a tendência a se
multiplicar em condições de maior umidade (SHARMA, 2008).
Filtros de fibra de carvão ativado são amplamente utilizados para remover os gases
poluentes do ar, mas eles mesmos se tornam uma fonte de bioaerosóis31 uma vez
que as bactérias preferencialmente aderem em materiais sólidos contendo carbono.
O efeito antimicrobiano de filtros de fibra de carvão revestidos com nanopartículas
de prata foi recentemente testado, sendo efetivos na remoção de bioaerosóis. Em
filtros sem nanopartículas de prata, a razão entre as concentrações final e inicial
(C/Co) para ambas as colônias testadas de E. coli e B. subtilis cresceram com o
tempo, sugerindo multiplicação das bactérias, mas decresceram nos filtros contendo
nanopartículas de prata, sendo que a diminuição foi mais acentuada para B. subtilis
do que para E. coli. Devido à baixa resistividade do B. subtilis, a inibição ocorreu em
cerca de 10 minutos. Comparativamente, E. coli foi totalmente inibida após 60
minutos (SHARMA, 2008).

31

Partículas de origem biológica suspensas no ar, que têm os microrganismos como
importantes constituintes.
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3.13.3 Nanotubos antibacterianos PPR AQUART BIO
A empresa Aquart Manufacturing Company (AQUART, 2008) comercializa tubos
com atividades biocidas contendo nanopartículas de prata. Conforme a empresa,
estes tubos são capazes de desativar proteínas presentes na membrana celular de
bactérias,

desempenhando

assim

um

papel

desinfetante.

A

configuração

nanométrica do tubo PPR antibacteriano foi projetada conforme as exigências de
uma grande eficácia antibacteriana, de modo que todas as camadas do tubo tanto
interiores como exteriores atendam completamente as normas sanitárias. Os tubos
PPR nanométricos antibacterianos estão integrados por nanopartículas ionizadas de
prata em tamanho aproximado de 40 nm (Figura 18).

Figura 18: Tubo contendo nanopartículas de prata PPR AQUART BIO, da empresa Aquart
Manufacturing Company.
Fonte: AQUART, 2008.

3.13.4 Abastecimento de água na República dos Camarões
Conforme NANGMENYI (2007), um estudo foi realizado na República dos
Camarões, centro oeste da África, onde foram avaliadas amostras de água em
sistemas municipais de tratamento em seis diferentes centros populacionais de
quatro províncias, para contaminação microbiológica. De todos os locais
pesquisados, 50% deles apresentaram contaminação por coliformes totais/E. coli.
Após o tratamento com um filtro antimicrobiano de baixo custo, composto por fibra
de vidro recoberta com nanopartículas de prata (Figura 19), nenhuma das amostras
apresentou teste positivo para coliformes totais/E. coli. O estudo foi também
realizado para avaliar a eficácia do filtro bactericida e seu potencial de aplicação na
descontaminação de águas.
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Figura 19: Esquema do filtro antibacteriano.
Fonte: Adaptado de NANGMENYI, 2007.

3.13.5 Filtro Silver Nano Health SystemTM
Conforme NIVEN (2007), o filtro Silver Nano Health SystemTM da Samsung utiliza a
tecnologia de anodos de prata, que liberam íons em um fluxo regulado por bypass,
que são misturados no fornecimento de água, e são capazes de obter melhor
controle bacteriano que o convencional (Figura 20). A lenta e duradoura ação
bacteriostática da prata é bem adequada para este tipo de produto.
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Figura 20: Funcionamento esquemático do filtro Silver Nano Health SystemTM.
Fonte: Adaptado de NIVEN,
IVEN, 2007.
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3.13.6 Filtro de carbono contendo nanopartículas de prata
A empresa AQUA-WIN WATERTEC CO LTD apresenta um filtro para osmose
reversa denominado Nano-Silver Activated Carbon Filter (Figura 21) feito com
carvão ativado de coco, que reduz sabor, odor e cloro da água a ser tratada, e
apresenta ação bactericida pela presença de nanopartículas de prata, competindo
com a esterilização UV, porém com redução de custos. Conforme o fabricante, este
filtro elimina produtos químicos tóxicos como compostos orgânicos voláteis, metais
pesados, pesticidas, etc., com aplicações residenciais, comerciais e industriais.

Figura 21: Filtro para osmose reversa contendo nanopartículas de prata.
Fonte: AQUA-WIN WATERTEC CO LTD, 2009.

3.13.7 Filtro cerâmico contendo prata coloidal
Conforme NIVEN (2007), uma organização não governamental desenvolveu um filtro
cerâmico com prata coloidal usado na América Central e América do Sul, África e
Ásia, sendo capaz de remover 99,98% dos microrganismos patogênicos na água. A
fabricação deste filtro utiliza materiais e métodos simples, disponíveis nos locais de
uso. Com dimensões de 31 cm de diâmetro e 24 cm de altura possui capacidade
para conter 7,1 litros de água. Ambos os lados do filtro são impregnados com
solução de prata coloidal que proporciona propriedades desinfetantes. O tamanho
do poro é de 1 m. O filtro é colocado dentro de um recipiente de argila ou plástico
de 20 litros, com uma válvula ou torneira para acesso à água tratada (Figura 22).
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Este filtro utiliza dois mecanismos de desinfecção: a filtração, pela qual
microrganismoss prejudiciais ou partículas maiores que 1 m são
ão removidas da água,
incluindo principalmente bactérias, protozoários e helmintos, sendo que algumas
bactérias
ctérias e vírus não são retidos; e ação bacteriostática e bactericida da
d prata
coloidal, que é composta por partículas de prata suspensas em aglomerados, com
tamanhos variando entre 10-6 a 10-9 m, inibindo a multiplicação bacteriana. Este filtro
pode ser fundamental em áreas onde a qualidade da água é pobre, com precária
infra-estrutura
estrutura de abastecimento. Não deve ser usado para purificação de água em
longo prazo nas áreas urbanas, mas para áreas sem acesso aos sistemas de
abastecimento de água, oferecendo uma tecnologia intermediária eficaz e barata
para
ara purificação de água.

Figura 22:: Esquema de sistema de filtração com prata coloidal.
Fonte: NIVEN, 2007.

3.14 Nanopartículas de prata e vírus HIV
Recentemente
ecentemente um estudo revelou o potencial de citoproteção das nanopartículas de
prata frente a células Hut/CCR5 infectadas com o vírus HIV--1. A atividade das
nanopartículas foi investigada usando terminais uridil-nucleotídeos
uridil nucleotídeos marcados, após
três dias de tratamento, demonstrando que as nanopartículas evitaram a apoptose
celular associada ao vírus HIV, por inibir a replicação do vírus no interior das células.
A dependência do tamanho da partícula na interação com o vírus HIV foi também
demonstrada, uma vez que as nanopartículas se ligam preferencialmente nos sítios
das glicoproteínas gp120 do vírus HIV-1.
HIV
Estudos in vitro demonstraram
demonst
que esta
interação impede o vírus de se ligar à célula hospedeira (SHARMA,
SHARMA, 2008).
2008)
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ELECHIGUERRA et al. (2005) detalha uma pesquisa que demonstra que as
nanopartículas de prata apresentam interação tamanho-dependente com o vírus
HIV-1, as quais se ligam ao vírus exclusivamente na faixa entre 1–10 nm. O arranjo
espacial das nanopartículas fixadas na superfície do vírus, a distância entre elas, e
os sítios sulfonados das glicoproteínas na membrana do vírus onde as
nanopartículas se ligam, provocam a inibição viral, uma vez que estes sítios
sulfonados são também os locais por onde o vírus se fixa na célula hospedeira,
como demonstrado in vitro na Figura 23:

Figura 23: Imagens do vírus HIV-1 por HAADF (High Angle Annular Dark Field):
a. HIV-1 exposto à nanopartículas de prata, mostrando regular
disposição espacial entre as nanopartículas aderidas ao vírus;
b. vírus sem tratamento com nanopartículas, indicando os sítios de
glicoproteínas onde as partículas se fixam.
Fonte: ELECHIGUERRA et al., 2005.

3.15 Gestão de riscos ambientais decorrentes das nanopartículas de prata
LUOMA (2008), identifica 12 lições de gestão de riscos ambientais decorrentes das
nanopartículas de prata, que ajudam a definir o estágio das estratégias tanto de
pesquisa como de gestão.
1. A prata é classificada como perigosa ao meio ambiente porque é tóxica,
persistente e bioacumulativa pelo menos sob algumas circunstâncias. Além da
liberação da prata, a toxicidade, o potencial de bioacumulação e persistência dos
nanomateriais de prata estão apenas começando a ser conhecidos, mas são
suficientes para se ter a certeza de que os riscos devem ser investigados.
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2. Aproximadamente um terço dos nanoprodutos de prata no mercado, em
setembro de 2007, apresentava o potencial de dispersar prata ou nanopartículas
de prata para o ambiente. O conteúdo de prata nestes materiais varia
amplamente. Os relatórios sobre a forma da prata contida nestes materiais são
geralmente inconsistentes e não seguem critérios científicos.
3. A massa de prata dispersa no ambiente a partir de novos produtos será
substancial se o uso de um produto, ou a combinação desses produtos, se
tornarem generalizadas. A fotografia tradicional estabeleceu um precedente de
como a tecnologia baseada em prata utilizada por milhões de pessoas pode
constituir um risco ambiental. A liberação de prata em efluentes quando as
fotografias foram desenvolvidas foi a causa primária da contaminação dos
corpos de água que receberam descartes das atividades humanas, e dos efeitos
ecológicos adversos quando estudos foram realizados.
4. A avaliação de risco(s) será necessária para pelo menos alguns produtos que
empregam nanomateriais de prata, exigindo informações sobre as massas
liberadas para o meio ambiente. Tais informações não estão atualmente
disponíveis. Nem os requerimentos governamentais nem as informações dos
produtos são suficientes para construir estimativas confiáveis da massa liberada
destas novas nanotecnologias de prata, mas existe potencial para liberação
comparável ou maior do que o uso das fotografias tradicionais.
5. Não existem exemplos de efeitos adversos das nanotecnologias de prata
ocorrendo no presente. Mas a vigilância ambiental é um requisito essencial para
futuras estratégias de gestão de risco, porque as nanopartículas de prata estão
proliferando rapidamente no mercado consumidor. Existem poucas metodologias
de rotinas de vigilância ambiental para a nanoprata. Monitorar a prata em si na
água, sedimentos ou biomonitores pode ser uma abordagem viável, até que
métodos específicos para os nanomateriais sejam desenvolvidos.
6. A concentração de prata em águas não tratadas varia de 0,03 a 500 ng/L.
Mesmo em grande proliferação de nanotecnologias de prata é improvável a
produção de concentrações de poluentes em concentrações acima da faixa de
ng/L. Metodologias de vigilância ambiental devem ser capazes de detectar
alterações dentro desta faixa.
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7. Os ensaios de toxicidade devem focar-se em condições realistas de exposição,
na faixa de ng/L, e não toxicidade aguda em curto prazo. Testes sensíveis de
toxicidade ambiental e estudos de caso mostraram que a prata metálica é tóxica
em concentrações iguais ou superiores a 50 ng/L. Embora as concentrações
potenciais em águas contaminadas possam parecer baixas, os riscos ambientais
não podem ser descartados.
8. O risco ambiental da prata em si pode ser mitigado pela tendência do íon prata
em formar complexos estáveis que aparentemente são de muito baixa toxicidade
e biodisponibilidade. Em particular, complexos com sulfetos reduzem fortemente
a biodisponibilidade sob determinadas circunstâncias.
9. O destino das nanopartículas de prata no ambiente dependerá da natureza das
nanopartículas. Nanopartículas que se agregam e/ou se associam com materiais
particulados ou dissolvidos na natureza provavelmente acabarão depositadas
em sedimentos ou solos. A biodisponibilidade destes materiais será determinada
por sua absorção quando ingeridos pelos organismos. Alguns tipos de
nanopartículas de prata são projetados para permanecer dispersos na água. A
persistência destas partículas, em escalas de tempo de relevância ambiental
(dias a anos) não é conhecida.
10. A prata é tóxica para bactérias, e a toxicidade parece ser acentuada quando a
prata é liberada como nanopartícula. A dose resposta em diferentes sistemas de
liberação e em diferentes ambientes de liberação ainda não foi sistematicamente
estudada.
11. Quando as formas iônicas estão biodisponíveis, a prata é mais tóxica para
organismos aquáticos do que qualquer outro metal, exceto o mercúrio. A
absorção de nanomateriais por endocitose parece explicar a toxicidade em
organismos superiores (invertebrados marinhos). Outras portas para absorção
através da membrana (por exemplo, proteínas transportadoras ou poros)
também parecem existir. O risco de toxicidade pode ser acentuado se a
endocitose liberar nanopartículas de prata para o interior da célula, onde pode
liberar íons prata nas proximidades das estruturas vitais da célula.
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12. A prata não é conhecida como toxina sistêmica em humanos, exceto em doses
extremas. A prata penetra no corpo, mas parece ser amplamente depositada em
formas inócuas nas membranas basais, longe das estruturas intracelulares onde
poderia causar danos. Não há indícios se as nanopartículas de prata
apresentam um destino semelhante em tecidos humanos. Um estudo

32

mostrou

que, uma vez dentro das células, as nanopartículas de prata são mais tóxicas
que partículas compostas de materiais mais inócuos como ferro, titânio e
molibdênio. Há controvérsias sobre se o tratamento de ferimentos pode retardar
o crescimento de células saudáveis, pelo menos em algumas circunstâncias. Os
efeitos indiretos ainda não foram adequadamente investigados.
Assim, os conhecimentos existentes fornecem uma poderosa base de partida para
identificar as prioridades de pesquisa, e para começar a instituir normas e decisões
políticas cientificamente embasadas para as nanopartículas de prata. Recursos
adequados para pesquisas, colaboração interdisciplinar, novas maneiras de integrar
interesses das diversas instituições, e articulação entre a investigação e a tomada de
decisões são necessárias, para explorar plenamente os potenciais benefícios, e
limitar os riscos desnecessários desta tecnologia que está proliferando rapidamente.
Também conforme LUOMA (2008), há vários fatores que devem ser considerados
na avaliação dos riscos ambientais decorrentes das nanopartículas de prata:
1. As fontes de nanopartículas de prata devem ser entendidas no sentido de gerir
os riscos. Os programas de regulamentação, em última instância, terão que
considerar a massa de nanopartículas emitidas para o ambiente a partir de
fontes específicas a fim de gerir os riscos. Em virtude da prata ser em si uma
toxina, os riscos cumulativos das tecnologias emergentes podem também ser
influenciados pela massa total de prata liberada.
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Um estudo in vitro realizado por HUSSAIN et al. (2005) demonstrou que o acúmulo de
espécies oxigênio-reativas (ROS) em células de fígado de camundongo foi acelerado
mais rapidamente pela exposição à nanopartículas de prata do que nanopartículas de
molibdênio, alumínio, óxido de ferro e dióxido de titânio. Concentrações de 10-20 ppm de
nanopartículas de prata aumentaram a geração de espécies oxigênio-reativas, mas
doses muito maiores dos outros metais foram necessárias para produzir efeitos similares.
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2. As concentrações no ambiente determinam os riscos. As concentrações
ambientais

são,

portanto,

bases

para

os

critérios

regulamentais.

As

concentrações são influenciadas pela contribuição das fontes para o ambiente, o
destino no ambiente e as características dos corpos de água.
3. Os percursos das nanopartículas de prata no meio ambiente também
influenciam os riscos, como determinado pelas reações químicas com ligantes
dissolvidos, partículas e sedimentos.
4. A biodisponibilidade das nanopartículas de prata é uma determinação crucial na
determinação de impactos.
5. A toxicidade é determinada pelas nanopartículas internamente acumuladas,
biodisponíveis, em cada organismo, e não somente a concentração total no meio
ambiente. Fatores biológicos também influenciam a toxicidade. Se o organismo
pode seqüestrar a prata em formas não tóxicas (detoxicação) então toda a prata
interna não será biologicamente ativa, e o contaminante será menos tóxico.
6. Efeitos na estrutura ecológica e função são determinados por quantos e quais
tipos de organismos são mais afetados pelas nanopartículas de prata nas
concentrações biodisponíveis que estão presentes no meio.
LUOMA (2008) fornece sugestões para investigações críticas e objetivos
regulamentatórios para assegurar rápidas melhorias na utilização segura dos
nanomateriais de prata:
1. Fontes:
• Desenvolver terminologias que permitirão relacionar as propriedades físicoquímicas da prata com seu comportamento e potencial impacto.
• Classificar os produtos por seu potencial para exposição humana e dispersão da
prata no ambiente.
• Estabelecer registro consistente e requerimentos legais para nanopartículas, e
iniciar geração de dados de diferentes fontes de prata e nanoprata.
• Quantificar cargas de prata liberadas para o ambiente (e formas de liberação) de
cada produto contendo nanopartículas de prata, bem como as cargas cumulativas
e o número crescente de produtos.
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2. Distribuição:
• Desenvolver

métodos

para

detectar

e

programas

para

monitorar

as

nanopartículas de prata em águas não tratadas, sedimentos ou solos.
• Com o objetivo de determinar a mobilidade, persistência e transformação das
nanopartículas de prata, investigar as interações físicas/químicas das diferentes
formulações contendo nanoprata em águas não tratadas, sedimentos e solos.
• Obter conhecimento de estabilidade dos diferentes tipos de nanoprata em longo
prazo, efeitos da química da água sobre a reatividade e estabilidade, bem como a
probabilidade e natureza de associação com particulados naturais.
3. Receptores:
• Entendimento de se, e como, as nanopartículas de prata penetram as membranas
de organismos superiores.
• Entendimento de como as características das partículas afetam seu transporte.
• Adaptar metodologias e comparar as taxas de absorção pela alimentação e água,
e as taxas de excreção para espécies críticas e linhagens celulares.
• Determinar como a prata é transferida eficientemente da presa ao predador pela
alimentação, e taxas comparativas entre nanoprata e prata ou entre outras
formulações de nanoprata (bioacumulação).
• Investigar se as diferentes reações físico-químicas no meio ambiente influenciam
a biodisponibilidade da nanoprata. Investigar se as partículas de nanoprata
liberam íons prata diretamente em organismos que não sejam os alvos das ações
esperadas, aumentando assim a biodisponibilidade pela proteção dos íons prata
às reações de especiação que reduzem a biodisponibilidade
• Determinar se traços biológicos influenciam a biodisponibilidade da nanoprata,
fazendo com que algumas espécies sejam mais prováveis do que outras a
acumular altos níveis de nanomateriais.
4. Impacto: compreender as implicações ou impactos das nanopartículas uma vez
dentro de células. Os questionamentos incluem:
• quão estáveis são as partículas no meio intracelular?
• existem mecanismos de desintoxicação e o que controla as taxas?
• qual é a natureza das perturbações (geração de espécies oxigênio-reativas,
instabilidade do DNA, alterações na reprodução ou desenvolvimento)?
• a perturbação é provocada pela partícula em si ou pela liberação de íons prata?
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• pode a partícula ser excretada, uma vez penetrada no interior da célula?
• existem efeitos diretos da absorção das nanopartículas na circulação sanguínea?
• a nanoprata retarda a cicatrização, e como está balanceada pelo aumento da
atividade bacteriana?
• existem efeitos indiretos sobre a saúde humana da exposição a produtos da
prata, como distúrbios de pele pela perturbação das populações bacterianas?
• existem problemas intestinais da ingestão de nanoprata ou de perturbação das
bactérias da flora intestinal, ou acúmulo de nanoresíduos?
• quais as implicações do transporte de nanopartículas na corrente sanguínea?
• a deposição da nanoprata é similar à prata em si?
Por fim, ainda segundo LUOMA (2008), para o presente, há um número de
necessidades óbvias nas quais a normatização e a pesquisa se conectam:
1. A pesquisa integrada de riscos da nanoprata necessita de um diálogo
nanotecnológico unificado, multidisciplinar e stakeholder-avaliado. A participação
de todas as partes interessadas na definição das questões, calendários e
cronogramas é importante. É essencial atrair o interesse de cientistas do setor
privado, das agências governamentais e de universidades no trabalho da quebra
de barreiras historicamente estabelecidas.
2. Atribuição de responsabilidades, recursos e prazos para a implementação da
estratégia de pesquisa e investigação, e a identificação clara dos mecanismos
que levarão a uma melhor e mais eficaz tradução do novo conhecimento para a
tomada de decisões.
3. Integração da pesquisa entre os programas de pesquisa e investigação
internacionais, para alavancar recursos e garantir oportuno e pertinente
progresso. Isto deve incluir encontrar formas de atravessar o que muitas vezes
parecem ser impedimentos impenetráveis à partilha dos recursos entre as
instituições internacionais.
4. Desenvolver e partilhar terminologias adequadas para sustentar a investigação e
fiscalização.
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5. Estabelecer regras claras para definição dos constituintes dos nanoprodutos,
levando em conta seus atributos físicos e químicos únicos. Usar esta informação
para monitorar a produção, utilização e dados de liberação/dispersão
ambientais.
6. Avaliar quais informações são necessárias para fiscalizar a utilização segura da
nanoprata, além de gerir o impacto da prata iônica.
7. Avaliar a relevância e as deficiências das atuais normas regulamentatórias
pertinentes para prata.
3.16 Evolução dos processos de cloração da água
Segundo MEYER (1994), o uso de cloro na desinfecção da água foi iniciado com a
aplicação do hipoclorito de sódio (NaOCl), obtido pela decomposição eletrolítica do
sal. Inicialmente, o cloro era empregado na desinfecção de águas somente em
casos de epidemias. A partir de 1902, a cloração foi adotada de maneira contínua na
Bélgica. Em 1909, o cloro passou a ser utilizado guardado em cilindros revestidos
com chumbo. Os processos de cloração evoluíram com o tempo, podendo esta
evolução ser caracterizada em diferentes décadas:
a. 1908 a 1918 – início da cloração; aplicação de pequenas quantidades de cloro;
b. 1918 a 1928 – acentuada expansão no uso de cloro líquido;
c.

1928 a 1938 – uso de cloraminas, adição conjunta de amônia e cloro, de modo a
se obter um teor residual de cloraminas. Ainda não eram empregados testes
específicos para se determinar os residuais de cloro;

d. 1948 a 1958 – refinamento da cloração; determinação das formas de cloro
combinado e livre; e cloração baseada em controles bacteriológicos.
O uso de cloro no tratamento da água pode ter como objetivos a desinfecção33, a
oxidação34, ou ambas as ações ao mesmo tempo. A desinfecção é o objetivo
principal e mais comum da cloração, o que acarreta muitas vezes o uso das palavras
“desinfecção” e “cloração” como sinônimos (MEYER, 1994).

33

Destruição dos microrganismos patogênicos.

34

Alteração das características da água pela oxidação dos compostos nela existentes.
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3.17 Formas de cloração
Conforme a Environmental Protection Agency (1999), a seleção de um método de
desinfecção depende de vários fatores, incluindo a qualidade da água a ser tratada,
potenciais efeitos tóxicos, facilidade de operação e manutenção, e normas
regulamentais. A capacidade de desinfecção de um sistema é fortemente
dependente do tempo de contato entre o cloro e o microrganismo. Como os sólidos
em suspensão podem inibir a reação entre o agente desinfetante e o microrganismo,
a desinfecção é normalmente realizada em conjunto com tecnologias adicionais que
reduzam especificamente os sólidos em solução para garantir a eficácia da
desinfecção, porque as bactérias aderidas às partículas podem ser protegidas da
ação dos desinfetantes. A intenção ou destinação de uso dos corpos de água
receptores pode afetar a escolha do processo de desinfecção. A presença de
espécies aquáticas sensíveis pode limitar as concentrações admissíveis de
desinfetante residual nas águas receptoras, limitando assim a quantidade de
desinfetante que pode ser adicionado no tratamento. Embora concentrações
residuais mais elevadas sejam mais eficazes na inativação de vírus e esporos, estes
resíduos e seus vários subprodutos clorados podem ter efeitos adversos na
qualidade das águas receptoras. Apesar do cloro se dissipar rapidamente à jusante
do ponto de aplicação, em alguns casos pode ser necessário declorinar o efluente
tratado para proteger os corpos de água receptores. Dióxido de enxofre gasoso, ou
bissulfito de sódio líquido podem ser usados para este propósito, e a decloração é
obtida quase que instantaneamente ao contato. Contudo, dificuldades no sistema de
controle podem levar à sobredosagem de produtos químicos declorinantes. Várias
formas de cloro podem ser usadas para desinfecção, e para a escolha em uma
aplicação específica, deverão ser levadas em conta a segurança, estabilidade,
disponibilidade, corrosividade, solubilidade, capacidade de resposta instantânea, e
velocidade de variação.
3.17.1 Gás cloro (Cl2)
É relativamente barato e apresenta o menor custo de produção e operação para
grandes sistemas contínuos de desinfecção. É estável e pode ser estocado por
grande período de tempo como gás liquefeito sob alta pressão (ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1999).
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Não deve ser armazenado em áreas de acesso público, e qualquer transporte deve
ser continuamente monitorado. É um gás extremamente tóxico e corrosivo, e sendo
um forte oxidante, reage com quase todos os materiais orgânicos encontrados em
águas residuais. Muitas vezes, os compostos orgânicos, fenólicos e com amônia
reagem com o cloro antes da reação do mesmo com microrganismos patogênicos.
Por exemplo, o cloro reage com amônia formando cloraminas, e com fenóis
formando clorofenóis. Ambos são referidos como cloro residual combinado, e em
conjunto com o cloro residual livre constituem o cloro residual total (TRC). Desta
forma, o uso de gás cloro deve ser monitorado para garantir sua efetividade como
desinfetante (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1999).
3.17.2 Hipoclorito de sódio (NaOCl)
Também conhecido como liquido alvejante, pode ser gerado da reação entre
hidróxido de sódio e cloro, ou gerado eletroliticamente da salmoura. Pode ser
produzido no local, ou adquirido em forma líquida, contendo geralmente de 3 a 15 %
de cloro disponível. A diminuição do cloro disponível pode ocorrer como resultado de
exposição à luz, aumento de temperatura ou concentração do composto, já que em
altas concentrações o decaimento ocorre mais rapidamente. Deve ser estocado em
temperaturas abaixo de 30 °C, em tanques resistentes à corrosão. Produz cloro
residual livre, e forma cloraminas e clorofenóis. É a forma mais segura de manusear
com cloro, e pode ser gerado e armazenado no local de uso (ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1999).
3.17.3 Hipoclorito de cálcio [Ca(OCl)2]
Comercializado na forma hidratada ou anidra, o hipoclorito de cálcio de alto grau
contém pelo menos 70% de cloro disponível, e é facilmente solúvel em água. É um
forte oxidante e extremamente perigoso. Tende a ser instável, devendo ser
armazenado em lugar seco em recipientes resistentes à corrosão, para evitar a
degradação. Da mesma forma que o gás cloro e o hipoclorito de sódio, o hipoclorito
de cálcio libera cloro residual livre, e reage formando cloraminas e clorofenóis. É
mais caro que o gás cloro, e degrada no armazenamento. O hipoclorito de cálcio
cristaliza,

podendo obstruir tubos,

PROTECTION AGENCY 1999).

bombas

e

válvulas

(ENVIRONMENTAL
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3.17.4 Dióxido de Cloro (ClO2)
O dióxido de cloro apresenta amplas propriedades bactericidas e melhora a
qualidade da água potável pela neutralização do odor, remoção de cor e oxidação
do ferro e manganês, e é eficaz em uma ampla faixa de pH (3 a 9). É uma alternativa
efetiva de desinfecção nos sistemas de tratamento de água, além de apresentar
redução na formação de subprodutos orgânicos. Sendo um gás instável, não pode
ser comprimido e transportando em cilindros como o cloro gasoso, devendo ser
gerado no local de uso, geralmente pela reação do clorito de sódio com gás cloro, ou
pela reação de clorito de sódio com hipoclorito de sódio e ácido clorídrico. É um
desinfetante mais forte que o cloro e cloramina, eliminando enteroviroses e é efetivo
contra esporos de Cryptosporidium. Existe na água como ClO2 (não dissociado ou
muito pouco), sendo capaz de penetrar através da membrana celular bacteriana,
provocando destruição e morte celular (DEININGER, 1998).
Sua ação sobre vírus envolve adsorção e penetração na proteína que recobre o
capsídio viral, e reação com o RNA viral, danificando a capacidade genética do
vírus. Em comparação com cloro, o dióxido de cloro pode ser mais eficiente como
desinfetante devido ao fato que o cloro existe na água como HOCl ou OCl-. A parede
celular bacteriana é negativamente carregada e repele estes compostos,
ocasionando menor penetração e absorção nas membranas (ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1999).
Possui excelentes propriedades bactericidas, virucidas, esporocidas e algicidas,
sendo usado como desinfetante de água de abastecimento e efluente doméstico e
como inibidor de crescimento de algas. Pode ser um substituto do cloro por ser um
desinfetante de ação rápida, igual ou superior ao cloro na inativação de bactérias e
vírus, sendo mais efetivo na destruição de esporos de protozoários patogênicos.
Oxida outras substâncias através de um mecanismo de transferência de um único
elétron, onde o ClO2 é reduzido a clorito (ClO2-) sem produção de hipoclorito ou cloro
gasoso, apresentando reduzida formação de subprodutos organoclorados, e não
reage com amônia, evitando a formação de cloraminas potencialmente tóxicas. No
entanto, clorito e clorato, potencialmente nocivos à saúde humana e suspeitos de
produzir anemia hemofílica e outros efeitos são apontados como subprodutos da
reação de obtenção de ClO2 (LAPOLLI, 2005).
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3.17.5 Cloraminação
A cloraminação, utilizando principalmente a monocloramina (NH2Cl), é utilizada no
tratamento de água desde 1930. Não é um desinfetante forte como o cloro, mas em
virtude de ser mais estável na água, é mais usada atualmente como desinfetante
secundário porque promovem ação residual mais efetiva nos sistemas de
distribuição do que o cloro. É usada particularmente quando a formação de
subprodutos de desinfecção é extremamente alta, quando o cloro é utilizado como
desinfetante secundário. Pode ser produzida nas próprias estações de tratamento
pela reação com amônia e cloro, ou utilizada em soluções comerciais. A geração nos
locais de uso requer preocupações de segurança associadas ao manuseio de cloro
e hipoclorito. Em virtude do seu potencial de oxidação relativamente baixo, não se
espera a formação de níveis preocupantes de subprodutos de desinfecção, embora
exista interesse em investigar o tipo e qualidade de subprodutos que são produzidos
nas reações entre cloramina, bromo, orgânicos bromados, e na cloraminação de
águas ozonizadas. Por ser fraco desinfetante, especialmente contra esporos e vírus
o tempo de contato requerido para uma desinfecção adequada é muito maior do que
para o cloro ou outros desinfetantes mais fortes (SNOWDEN-SWAN, 1998).
3.18 Reações químicas da cloração
Conforme MEYER (1994), quando o cloro é adicionado a uma água quimicamente
pura ocorre a seguinte reação:
Cl2 + H2O Ö HOCl + H+ + Cl-

(1)

Na temperatura ambiente, o tempo de reação é de décimos de segundo. Em solução
diluída e pH acima de 4 o equilíbrio da reação é deslocado para a direita, ficando
pouco Cl2 em solução. Em valores de pH mais baixos, a reação predominante é no
sentido de formação do cloro.
O ácido hipocloroso (HOCl), formado pela adição de cloro à água, se dissocia
rapidamente:
HOCl Ö H+ + OCl-

(2)
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A ação desinfetante e oxidante do cloro é controlada pelo ácido hipocloroso, um
ácido fraco. Em solução aquosa e valores de pH inferiores a 6, a dissociação do
ácido hipocloroso é fraca, sendo predominante a forma não dissociada (HOCl). As
águas de abastecimento em geral apresentam valores de pH entre 5 e 10, quando
as formas presentes são o ácido hipocloroso (HOCl) e o íon hipoclorito (OCl). O
cloro existente na água sob as formas de ácido hipocloroso e de íon hipoclorito é
definido como cloro residual livre. O cloro também pode ser aplicado sob as formas
de hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio, os quais, em contato com a água, se
ionizam conforme as reações (MEYER, 1994):
Ca (OCl)2 + H2O Ö Ca+2 + 2OCl- + H2O

(3)

NaOCl + H2O Ö Na+ + OCl- + H2O

(4)

Quando amônia e compostos amoniacais existem na água, com a adição de cloro
são formados compostos clorados ativos, denominados cloraminas. O cloro sob a
forma de ácido hipocloroso combina-se com a amônia presente na água, formando
monocloramina (NH2Cl), dicloramina (NHCl2) e tricloramina ou tricloreto de nitrogênio
(NCl3). O cloro presente sob a forma de cloraminas é denominado cloro residual
combinado (MEYER, 1994).
NH4+ + HOCl

Ö NH2Cl + H2O + H+

NH2Cl + HOCl

Ö NHCl2 + H2O

NHCl2 + HOCl Ö NCl3 + H2O

(5)
(6)
(7)

Quanto mais cloro é adicionado, as cloraminas e organo-clorados residuais são
reduzidos a valores mínimos e resulta em cloro residual livre. O ponto no qual ocorre
a formação de compostos de cloro residual é denominado breakpoint. Assim, o
termo cloração ao breakpoint descreve o processo no qual suficiente quantidade de
cloro é adicionada para obter cloro residual livre (MEYER, 1994).
Se a quantidade necessária de cloro não pode ser adicionada para alcançar o
breakpoint, garantindo que a desinfecção está ocorrendo pela saturação com cloro,
cuidados devem ser tomados para garantir que a desinfecção ocorra pelo contato
prolongado com cloro (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2003).
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3.19 Mecanismos da ação biocida do cloro
O mecanismo de ação biocida do cloro não é ainda completamente conhecido. A
comprovação experimental de que pequenas concentrações de ácido hipocloroso
destroem bactérias levou à formulação da hipótese de que a morte da célula
bacteriana era resultado da reação química do ácido hipocloroso com a enzima
triosefosfato dihidrogenase, essencial na oxidação da glicose e na atividade do
metabolismo celular (funções respiratórias). Em relação aos esporos, provavelmente
sua inativação ocorre por métodos distintos daqueles das células vegetativas,
porque sua sobrevivência não é dependente da capacidade do cloro de oxidar a
glicose, mas determinada por sua capacidade de formar células vegetativas e,
mesmo após o contato com o cloro, é possível que os esporos continuem capazes
de produzir a enzima, o que não acontece com as formas vegetativas, que perdem
esta capacidade de regeneração. A superioridade da eficiência de desinfecção do
ácido hipocloroso em relação a outras formas de cloro ocorre não somente à sua
forte capacidade de oxidação, mas também ao pequeno tamanho de sua molécula e
sua neutralidade elétrica que permitem uma rápida penetração nas células. A
reduzida ação bactericida dos íons hipoclorito é relacionada à sua carga negativa,
que provavelmente impede sua penetração na célula. Após a adição de cloro na
água, duas espécies químicas conhecidas em conjunto como “cloro livre” são
formadas. Estas espécies, ácido hipocloroso (HOCl, eletricamente neutro) e íon
hipoclorito (OCl-, eletricamente negativo) apresentam comportamentos muito
diferentes. O ácido hipocloroso não é somente mais reativo que o íon hipoclorito,
mas também é um desinfetante e oxidante mais forte (MAYER, 1994).
A relação entre o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito na água é determinada pelo
pH. Em pH baixo o ácido hipocloroso predomina, enquanto que em pH mais alto a
predominância é do íon hipoclorito. Assim, a eficácia e velocidade da desinfecção
por cloro pode ser afetada pelo pH da água a ser tratada, embora bactérias e vírus
são alvos relativamente fáceis para cloração em ampla faixa de pH (CHLORINE
CHEMISTRY COUNCIL, 2003).
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Outra razão para a manutenção da predominância do ácido hipocloroso durante o
tratamento é o fato das superfícies dos microrganismoss patogênicos possuírem
naturalmente cargas eletricamente negativas, sendo mais facilmente penetrados
penetrad e
efetivamente destruídos pelo ácido hipocloroso eletricamente neutro do que o íon
hipoclorito com carga negativa, como demonstrado esquematicamente na Figura 24
2
(CHLORINE CHEMISTRY COUNCIL, 2003).

Figura 24:: Representação esquemática de microrganismo com cargas negativas na
superfície da membrana celular.
Fonte: CHLORINE CHEMISTRY COUNCIL, 2003.
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microrganismoss patogênicos incluem a inibição da função celular pela destruição dos
principais constituintes, como a parede celular; a interferência nos processos
metabólicos, e a inibição do crescimento pelo bloqueio da síntese de constituintes
celulares chave, como o DNA, coenzimas e proteínas da parede
arede celular.
Varias
arias teorias foram apresentadas para explicar o efeito germicida do cloro, incluindo
oxidação das células microbianas, alteração da permeabilidade celular, alteração do
protoplasma celular, inibição de atividade enzimática, e danos ao DNA e RNA
celular. O cloro parece reagir fortemente com lipídeos na membrana celular, e
membranas contendo altas concentrações de lipídeos são mais susceptíveis à
destruição. Por esta razão, vírus e esporos são mais resistentes aos desinfetantes
que as bactérias. O mecanismo predominante de ação depende do microrganismo
em questão, das características da água a ser tratada, e do composto de cloro
utilizado. Quando os parâmetros físicos de controle do processo de cloração são
mantidos constantes, o efeito biocida do cloro, medido pela sobrevivência
bacteriana, depende principalmente da dosagem,
dosagem formulação e tempo de contato.
Quando a cloração ao breakpoint é realizada adequadamente, o efeito bactericida é
considerado bom, enquanto que a ação sobre vírus é considerada moderada
(ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
AGENC 1999).
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3.20 Subprodutos de desinfecção
Desde 1974, quando os trihalometanos (THMs) foram pela primeira vez reportados
como subprodutos de desinfecção na água potável, existe um grande esforço de
investigação destinado a compreender como são formados na cloração ou
cloraminação, como estes subprodutos podem ser reduzidos e se apresentam risco
à saúde pública, sobretudo, na forma de câncer ou alterações reprodutivas. Devido
aos contínuos avanços analíticos e tecnológicos, os subprodutos originais, os
trihalometanos, foram ampliados, incluindo até o presente mais de 600 subprodutos
de desinfecção relatados na água potável. O contexto histórico da avaliação de risco
que presumia risco de câncer pode ser atribuído principalmente à exposição a
substâncias carcinogênicas ambientais, e desempenhou um papel importante na
definição de normas regulatórias para os subprodutos de cloração, que por sua vez
influenciou fortemente a pesquisa e investigação destas substâncias. Atualmente, já
são mais de trinta anos de qualidade de água potável, de tratamento e investigação
dos efeitos à saúde pública, incluindo mais de 60 estudos epidemiológicos em
populações dirigidos aos subprodutos de cloração, que proporcionaram uma
margem considerável de dados para reflexão sobre nosso conhecimento atual em
relação ao inicial, e o que estas mudanças representam para a gestão de risco à
saúde publica no presente e futuro (HRUDEY, 2009).
Os produtos de desinfecção são formados quando desinfetantes (cloro, ozona,
dióxido de cloro e cloraminas) reagem com a matéria orgânica naturalmente
existente, e com contaminantes antropogênicos, bromo e iodo, durante a produção
de água potável. As práticas alternativas de desinfecção resultam em água potável
com extratos orgânicos menos mutagênicos que os extratos da água clorada.
Entretanto, os níveis de muitos subprodutos emergentes são aumentados pelos
desinfetantes alternativos (ozona ou cloraminas) comparados com a cloração, e
podem ser mais genotóxicos que alguns dos subprodutos regulamentados. Mais de
50% do halogênio total orgânico formado por cloração e mais de 50% do carbono
orgânico assimilável formado por ozonação não é identificado quimicamente
(RICHARDSON, 2007).
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As potenciais interações entre os 600 subprodutos de desinfecção atualmente já
identificados na complexa mistura de água potável a que a população está exposta
por várias rotas não é refletido em qualquer estudo toxicológico de cada subproduto
individualmente. Em geral, os subprodutos bromados são mais carcinogênicos e
genotóxicos do que os compostos clorados, e os iodados são os mais genotóxicos,
mas não foram testados acerca de sua carcinogenicidade. Um recente estudo
epidemiológico demonstrou que grande parte do risco de câncer de bexiga
associado com água potável estava relacionado às concentrações de THM, à
duchas/banhos/natação, que propiciam exposição dermal/inalação e ao genótipo (ter
o gene GSTT1-1). Estas constatações, juntamente com estudo dos mecanismos,
destaca a importância da exposição dermal/inalação aos trihalometanos, ou
possivelmente de outros subprodutos, e o papel do genótipo para os riscos do
câncer de bexiga associados à água potável (RICHARDSON, 2007).
Uma investigação sobre a ocorrência de subprodutos de desinfecção nos Estados
Unidos foi conduzida em 12 plantas de tratamento de água potável. Além dos
subprodutos regulamentados, mais de 50 subprodutos de alta prioridade foram
estudados pela potencial toxicidade, e incluem: trihalometanos iodados, outros
halometanos,

haloácidos,

haloacetonitrilas,

halocetonas,

halonitrometanos,

haloaldeídos, furanos halogenados, haloamidas, e carbonilas não halogenadas. O
propósito do estudo foi obter informações quantitativas da ocorrência de novos
subprodutos (além daqueles regulamentados e/ou estudados), priorizando futuros
estudos sobre efeitos à saúde. Trihalometanos (THMs) e ácidos haloacéticos (HAAs)
representam as duas maiores classes de subprodutos halogenados, sendo que os
haloacetaldeídos representam a terceira classe na maioria das águas tratadas.
Embora o uso de desinfetantes alternativos (ozona, dióxido de cloro e cloraminas)
minimizou a formação de trihalometanos, ácidos haloacéticos trihalogenados, e
halogênios orgânicos totais (TOX), vários outros subprodutos foram detectados em
altas concentrações com os desinfetantes alternativos em comparação com cloro.
Por exemplo, a maior concentração de trihalometanos iodados foi encontrada em
uma estação de tratamento que utiliza cloraminação, e a maior concentração de
dicloroacetaldeído foi encontrada em uma planta que usa cloramina e ozona,
contudo esta associação reduziu a formação de tricloroacetaldeído (KRASNER,
2006).
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A pré-ozonização aumenta a formação de trihalometanos. Furanos bromados foram
detectados em águas contendo alto teor em bromo, cuja presença potencializa a
formação de outros subprodutos contendo bromo normalmente não mensurados.
Vinte e oito novos subprodutos de desinfecção, não identificados previamente, foram
detectados (Quadros 1 e 2) (KRASNER, 2006).
Classe
Trihalometanos (THMs)

Ácidos Haloacéticos (HAAs)

Haloacetonitrilas (HANs)

Halocetonas (HKs)
Orgânicos clorados variados
Haletos cianogênicos
Oxihaletos
Aldeídos (incluindo odoríferos)

Aldocetoácidos
Ácidos carboxílicos
Ácidos maleicos
Clorofenóis (CPs) odoríferos
Cloroanisóis (odoríferos)

Nome
Clorofórmio
Bromodiclorometano
Dibromoclorometano
Bromoformio
Ácido monocloroacético
Ácido dicloroacético
Ácido tricloroacético
Ácido bromocloroacético
Ácido bromodicloroacético
Ácido dibromocloroacético
Ácido monobromoacético
Ácido dibromoacético
Ácido tribromoacético
Tricloroacetonitrila
Dicloroacetonitrila
Bromocloroacetonitrila
Dibromoacetonitrila
1,1-dicloroacetona
1,1,1-tricloroacetona
Hidrato de cloral
cloropicrina
Cloreto cianogênico
Brometo cianogênico
clorito
clorato
bromato
formaldeído
acetaldeído
glioxal
Metil glioxal
isobutiraldeído
isovaleraldeído
2-metilbutilraldeído
fenilacetaldeído
Ácido pirúvico
Ácido cetomalônico
formato
acetato
oxalato
Ácido 2-terc-butilmaleico
Clorofenol
diclorofenóis
Triclorofenóis
Tricloroanisóis

Quadro 1: Subprodutos de cloração mais comuns.
Fonte: Adaptado de HRUDEY, 2009.
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Classe
Haloácidos

Haloacetatos
Halonitrometanos

Iodoácidos

Iodotrihalometanos

Outros halometanos

Haloacetonitrilas

Nome
Ácido 3,3-dicloropropenóico
Ácido 3-bromo-3-cloro-4-oxipentanóico
Ácido 2,3-dibromopropanóico
Ácido 3,3-dibromo-4-oxipentanóico
Ácido 3,3-dibromopropenóico
Ácido cis-2,3-dibromopropenóico
Ácido trans-2,3-dibromobutenodióico
Ácido dibromopropenóico
Ácido cis-2-bromo-3-metilbutenodióico
Ácido 2-bromobutanóico
(E )-3-bromo-3-iodopropenoic aci
trans-4-bromo-2-butenoic acid
Ácido bromoiodoacético
cis-4-bromo-2-butenoic acid
cis-4-bromo-2-butenoic acid
trans-2,3-dibromo-2-butenoic acid
(E )-2-iodo-3-methylbutanedioic acid
Ácido iodoacético
bromoclorometilacetato
cloronitrometano
dicloronitrometano
tricloronitrometano
bromonitrometano
dibromonitrometano
tribromonitrometano
bromocloronitrometano
dibromocloronitrometano
bromodicloronitrometano
Ácido iodoacético
Ácido bromoiodoacético
(Z )-3-bromo-3-iodopropenoic acid
(E )-3-bromo-3-iodopropenoic acid
(E )-2-iodo-3-methylbutendioic acid
iodofórmio
dicloroiodometano
bromocloroiodometano
dibromoiodometano
clorodiiodometano
bromodiiodometano
clorometano
bromometano
bromoclorometano
dibromometano
Tetracloreto de carbono
tribromoclorometano
cloroacetonitrila
bromoacetonitrila
bromodicloroacetonitrila
dibromocloroacetonitrila
tribromoacetonitrila
3-bromopropanonitrila

Quadro 2: Subprodutos de cloração emergentes e recentemente descobertos.
Fonte: Adaptado de HRUDEY, 2009.
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(continuação)
Halocetonas

Haloaldeídos

Haloamidas

Carbonil

VOCs & m DBPs

Halopirrole
Nitrosaminas

Furanonas halogenadas

cloropropanona
1,3-dicloropropanona
1,1-dibromopropanona
1,1,3-tricloropropanona
1-bromo-1,1-dicloropropanona
1-bromo-1,3,3-tricloropropanona
1,1,3,3-tetracloropropanona
1,1,1,3-tetracloropropanona
1,1,3,3-tetrabromopropanona
1,1,1,3,3-pentacloropropanona
hexacloropropanona
cloroacetaldeído
dicloroacetaldeído
bromocloroacetaldeído
tribromoacetaldeído
monocloroacetamida
monobromoacetamida
dicloroacetamida
dibromoacetamida
tricloroacetamida
2-hexanal
5-ceto-1-hexanal
cianoformaldeído
metiletilcetona
6-hidroxi-2-hexanona
dimetilglioxal
1,1,1,2-tetrabromo-2-chloroethane
1,1,2,2-tetrabromo-2-chloroethane
Metil-tert-butil-eter
Cloreto de benzila
2,3,5-tribromopirrole
NDMA: nitrosodimetilamina
n-nitrosopirrolidina
n-nitrosomorfolina
n-nitrosopiperidina
n-nitrosodifenilamina
MX: 3-cloro-4-(diclorometil)-5-hydoxi-2(5H) – furanona
ZMX: (Z )-2-cloro-3-(dicloro-metil)-4-ácido
oxobutenóico
EMX: (E )-2-cloro-3-(dicloro-metil)-4-ácido
oxobutenóico
red-MX: 3-cloro-4-(dicloro metil)-2-(5H)-furanona
ox-MX: (E )-2-cloro-3-(dicloro metil) ácido butenodióico
MCA: 2,3-dicloro-4-ácido oxobutenoico
BMX1: 3-cloro-4-(bromoclorometil)-5-hydoxi-2(5H)–
furanona
BMX2: 3-cloro-4-(dibromometil)-5-hydoxi-2(5H)–
furanona
BMX3: 3-bromo-4-(dibromometil)-5-hydoxi-2(5H)–
furanona
BEMX1: (E ) 2-cloro-3-(bromoclorometil)-4- ácido
oxobutenóico
BEMX2: (E ) 2-cloro-3-(dibromometil)-4- ácido
oxobutenóico
BEMX3: (E ) 2-bromo-3-(dibromometil)-4- ácido
oxobutenóico

89

No Brasil, a Portaria MS N.º 518, que define os padrões de potabilidade da água,
estabelece os desinfetantes e produtos secundários da desinfecção a serem
monitorados, e seus valores máximos permitidos, conforme Tabela 2.
Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção
monitorados na água potável no Brasil.
Desinfetantes e subprodutos
Valores máximos
permitidos (mg/L)
Bromato
0,025
Clorito
0,2
Cloro livre
5
Monocloramina
3
2,4,6 Triclorofenol
0,2
Trihalometanos Total
0,1
Fonte: BRASIL, Portaria no 518/2004, do Ministério da Saúde, 2004.
Tabela

2:

3.21 Efeitos do cloro no meio ambiente
Conforme

a

Environmental Protection Agency (2003),

numerosos

estudos

toxicológicos demonstram efeitos adversos da cloração. Descarga de efluentes
clorados em corpos d’água receptores pode envolver a liberação de cloro residual e
subprodutos do cloro. Tanto o cloro residual livre tanto quanto o combinado são
tóxicos para a vida aquática em determinadas concentrações. Os efeitos letais do
cloro livre são mais rápidos e ocorrem em concentrações mais baixas que as
cloraminas. Variáveis ambientais podem afetar a toxicidade do cloro residual, como
pH e temperatura da água receptora. A toxicidade aumenta com a redução do pH e
aumento de temperatura. A média dos valores de toxicidade aguda do cloro para
algumas espécies são apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3: Toxicidade aguda do cloro para algumas espécies de água doce e salgada.
Espécies

Média de toxicidade aguda (g/l)

Água doce
Daphnia magna

27,66

Peixe pele-de-marta

105,2

Truta

117,4

Peixe sol

245,8

Água salgada
Menidia

37

Mysid

162

Fonte: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1999.
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Descargas intermitentes de cloro residual não devem ultrapassar 0,2 mg/litro em um
período de 2 horas por dia em locais onde as espécies mais resistentes de peixes
são encontradas, ou 0,04 mg/litro para um período de 2 horas para truta ou salmão.
O

cloro

pode

também,

inadvertidamente,

promover

o

crescimento

de

microrganismos em águas receptoras, uma vez que quebra as grandes moléculas de
proteínas em pequenas moléculas protéicas, peptídeos e aminoácidos que são mais
facilmente utilizados pelos coliformes (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
2003).
Segundo o manual da CLOROSUR (2004), como principal efeito na vegetação,
verifica-se que o cloro gera manchas desbotadas nas folhas de plantas, devido ao
ataque à clorofila. As folhas maduras são mais susceptíveis ao cloro. Geralmente, a
planta em si não é destruída, embora seu crescimento e frutificação possam ser
retardados. Os limites para inalação, em termos de LC50 (concentração de cloro no
ar, letal a 50% da população do animal em teste) para humanos é de 840 ppm/30
minutos; para ratos, de 293 ppm/60 minutos, e camundongo de 137 ppm/60 minutos.
A menor concentração de cloro no ar, que já foi registrada como causadora de morte
em humanos ou animais foi de 500 ppm/5 minutos. Para a vida aquática, o cloro é
apenas levemente solúvel na água e, em um eventual vazamento, haveria pouca
absorção do cloro gasoso, mas o risco é maior para as formas solúveis, como o
hipoclorito de sódio e cloraminas. Muitas formas de vida aquática são afetadas por
concentrações de cloro bem abaixo de 0,1 ppm.
3.22 Toxicidade do cloro
Conforme o manual da CLOROSUR (2004), o gás cloro é primariamente um irritante
respiratório. Baixas concentrações do produto no ar (menores que 1 ppm) são
prontamente detectadas pela maioria das pessoas, apresentando odor similar à
água sanitária. À medida que a concentração aumenta, os sintomas do indivíduo
exposto ao cloro também aumentam. Em concentrações acima de 5 ppm, o gás é
muito irritante e é pouco provável a permanência em local sob tal exposição. Os
efeitos da exposição ao cloro podem tornar-se mais severos até 36 horas após o
incidente. Em concentrações próximas do limite do olfato, o cloro gás causará uma
leve irritação nos olhos e nas mucosas das vias respiratórias, após diversas horas
de exposição.
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À medida que a concentração aumenta, aumenta também a irritação nos olhos e nas
vias respiratórias, causando tosse e conseqüente dificuldade de respirar. Se a
duração da exposição e/ou da concentração continuar aumentando, o indivíduo
afetado poderá tornar-se apreensivo e inquieto, com tosse acompanhada de irritação
na garganta, espirros e salivação. Em níveis mais altos, há vômitos associados à
respiração forçada. Em casos extremos, a dificuldade em respirar pode progredir a
ponto de causar morte por asfixia. Indivíduos que apresentam problemas médicos ou
cardiovasculares pré-existentes quando expostos ao cloro podem ter os sintomas
agravados. O cloro líquido em contato com os olhos ou com a pele causará irritação
ou queimaduras. Todos os sintomas resultam direta ou indiretamente da sua ação
irritante. Não se conhece nenhum efeito sistêmico proveniente da exposição ao
cloro. A maioria dos estudos não indica uma relação significativa entre efeitos
adversos à saúde e exposição crônica a baixas concentrações de cloro
(CLOROSUR, 2004).
Segundo a Environmental Protection Agency (1999), o cloro pode apresentar graves
riscos, incluindo irritação das mucosas, trato respiratório e olhos; tosse, engasgos,
podendo resultar em edema pulmonar e morte por exposição prolongada ao gás;
irritação da pele e olhos pela hidrólise na presença de umidade e formação de ácido
clorídrico; queimaduras, pela remoção do calor do corpo, congelando a pele
exposta.
3.23 Comparação entre desinfetantes convencionais
Conforme DEININGER (1998), a seleção de um desinfetante ou combinação de
desinfetantes deve incluir uma visão equilibrada do conjunto de requisitos
específicos de uma estação de tratamento de água e do sistema de distribuição. O
Quadro 3 mostra a eficácia antimicrobiana, estabilidade e efeito do pH para os
quatro desinfetantes usualmente utilizados nos sistemas de tratamento de água.
Segundo o autor, a eficácia biocida diminui do ozônio para as cloraminas, contudo o
ozônio é o menos estável entre os desinfetantes comparados.
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Desinfetante

Eficácia biocida

Estabilidade

1°

4°

Dióxido de
cloro

2°

2°

Cloro

3°

3°

4°

1°

Ozônio

Cloraminas

Efeito do pH na eficácia (pH=6-9)
Pouca influência
Aumenta ligeiramente com o aumento
do pH
Diminui consideravelmente com o
aumento do pH
Pouca influência

Quadro 3: Comparação entre os desinfetantes mais comumente utilizados.
Fonte: Adaptado de DEININGER,1998.

A Tabela 4 mostra a quantidade de tempo (T) necessária para uma concentração (C)
residual de desinfetante inativar um microrganismo de alguns desinfetantes
normalmente utilizados. A concentração é expressa em mg/L e o tempo em minutos
(DEININGER,1998).
Tabela 4: Valores de CxT . *99.99% de inativação em pH = 6-9, 90% inativação em pH =
7 a 25oC, nd: não determinado.
Cloro
(pH 6-7)

Cloramina
(pH 8-9)

Dióxido de Cloro
(pH 6-7)

Ozônio
(pH 6-7)

0,034-0,05

95-180

0,4-0,75

0,02

Polivirus 1

1,1-2,5

768 - 3740

0,2-6,7

0,1-0,2

Rotavirus

0,01-0,05

3806 - 6476

0,2-2,1

0,006-0,06

Phage f2

0,08-0,18

nd

nd

nd

Esporos de G. lamblia

47 - 150

2200*

26*

0,5 – 0,6

Esporos de G. muris

30-630

1400

7,2 – 18,5

1,8 – 2,0

7200

7200

78

5 - 10

Microrganismo
E. Coli

Criptosporidium parvum

Fonte: Adaptado de DEININGER,1998 e LAPOLLI, 2005.

Segundo SNOWDEN-SWAN (1998), existem várias formulações biocidas no
mercado contendo cloro, além do próprio cloro gasoso, com propriedades distintas.
O Quadro 4 apresenta uma sinopse das vantagens e desvantagens de cada agente,
em comparação com processos mais avançados de desinfecção, como ozonização
e ultravioleta.
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Cl2

NaOCl

Ca(OCl)2

ClO2

Cloraminação

O3

UV

boa
pobre

boa
pobre

boa
pobre

boa
boa

pobre
pobre

muito boa
muito boa

muito boa
mediana

pobre

pobre

pobre

mediana

pobre

boa

sem efeito

sim

sim

sim

sim, mas menos
que Cl2

sim

não

boa

boa

boa

sim, mas
menos
que Cl2
mediana

muito boa

nenhuma

Nenhuma

Preocupações
de segurança

alta

média

baixa

média
alta

média

média

baixa

Complexidade
operacional,
manutenção

mínima

mínima

moderada

moderada

mínima

moderada

mínima

Local de
aplicação

todos

todos

locais
pequenos
e médios

todos

locais
médios e
grandes

locais
pequenos
e médios

Custos

baixo

baixo

locais
pequenos
e médios
(custos)
moderado

moderado

baixo

alto

Moderado

baixa
(questões
de
segurança)
média

média

média

média

efetiva para
propósitos
residuais

média

média

baixa
(custo)

nenhuma

médiaobrigatório
ter ação
residual
alta

médiaobrigatório
ter ação
residual
alta

Capacidade
desinfecção:
bactérias
vírus
esporos
Geração de
subprodutos
perigosos
Ação residual

Aplicação em
água potável
em longo
prazo
Aplicação em
efluentes em
longo prazo

Quadro 4: Comparativo das aplicações de formulações para desinfecção.
Fonte: Adaptado de SNOWDEN-SWAN, 1998.

Os desinfetantes alternativos apresentam uma grande variedade de opções.
Entretanto, cada um apresenta vantagens e desvantagens particulares. A eficácia
varia significativamente dependendo do tipo de microrganismo, e de condições como
pH, temperatura e qualidade da água. Geralmente os objetivos de inativação de
patógenos e garantia de proteção residual no sistema de distribuição não são
alcançados quando apenas um único desinfetante é utilizado, e a pratica de
aplicação de mais de um desinfetante nos sistemas de tratamento de água pode ser
necessária para atingir os objetivos propostos. Esta pratica, onde dois ou mais
desinfetantes são adicionados em seqüência é muitas vezes referida como
desinfecção interativa. Benefícios sinérgicos podem ocorrer, onde o efeito associado
é melhor do que a soma dos resultados individuais de cada desinfetante
(MANITOBA WATER STEWARDSHIP, 2005).

94

3.24 Desinfecção de águas cinza para reuso
Águas cinza são definidas como um conjunto de todas as descargas de uma
edificação urbana, exceto esgoto sanitário, consideradas adequada para reuso,
podendo ser utilizadas em descargas sanitárias ou irrigação de jardins. Podem ser
classificadas de alta e baixa carga, em termos de matéria orgânica. Águas cinza de
baixa carga excluem as águas mais poluídas de cozinha e lavanderia. A desinfecção
adequada antes da reutilização é prioritária para evitar a potencial transmissão de
microrganismos causadores de doenças. O cloro é amplamente utilizado na
desinfecção de águas, podendo também ser utilizado em água cinza destinada para
reuso. A presença de patogênicos na água cinza e seu potencial de transmissão via
aplicações de reuso, bem como a existência de normas e padrões de qualidade,
determinam que a desinfecção prévia seja essencial para sua adequada reutilização.
Bactérias coliformes são utilizadas como indicadores (coliformes, Escherichia coli e
enterococos), fornecendo uma medida da eficácia da desinfecção. Contudo sua
adequação como indicador para a desinfecção de patogênicos específicos,
particularmente vírus e protozoários é questionável, embora seja estipulada nas
normas de reutilização de água como medida de desinfecção, mas demonstram o
potencial para a presença de uma variedade de bactérias entéricas patogênicas
como Salmonella e Campylobacter, Pseudomonas aeruginosa e Legionella
pneumophilia, protozoários como Cryptosporidium e Giardia, e vírus como rotavirus
e norovirus (WINWARD, 2007).
As águas cinza coletadas nos sistemas urbanos contêm partículas de diâmetro de
2000 mm ou mais. Estes sólidos em suspensão provêm de matéria orgânica
particulada liberada do corpo humano, agregação microbiana, produtos de higiene e
erosão superficial ou descolamento de porções de biofilme das tubulações,
devendo-se esperar que sejam de natureza predominantemente orgânica em sua
composição. Estudos demonstram que 36% dos coliformes fecais da água cinza
estão associados a partículas (CPAs – coliformes partícula-associados), e a
proporção subiu para 91% após adição de cloro, demonstrando que o cloro é efetivo
para coliformes livres, não aderidos, mas apresenta eficácia limitada na inativação
das bactérias associadas (WINWARD, 2007).
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Os sólidos em suspensão ou partículas, e substâncias orgânicas nas águas
residuais, são hábeis para prover proteção aos microrganismos contra desinfecção,
gerando mais demanda de cloro, e reduzindo o cloro livre residual. Os mecanismos
pelos quais os microrganismos associam-se às partículas na água cinza ainda não
são totalmente conhecidos. É provável que a presença de orgânicos na água
forneça proteção às bactérias por estabilização da membrana celular, restringindo o
acesso do cloro a componentes celulares chave para a inativação bacteriana. A
existência destes coliformes partícula-associados é um problema nos efluentes
destinados a reuso. Contagem de coliformes patogênicos pelas técnicas tradicionais
irá contar uma partícula, contendo qualquer número de CPAs como somente um
coliforme, ou unidade formadora de colônia. Assim, uma desinfecção de águas cinza
que satisfaça as normas pode ser considerada adequada para reutilização, apesar
de muitas vezes conter até nove vezes o numero de coliformes mensurados, como
CPAs. Sistemas simples e grosseiros de filtração removerão as partículas maiores
da água cinza, melhorando a eficácia do sistema de desinfecção. As partículas
menores que os poros do filtro e a maioria dos orgânicos permanecerão,
necessitando alta concentração inicial de cloro e maior tempo de contato para
garantir a penetração nas partículas remanescentes. Uma filtração mais fina, como a
ultrafiltração35 pode reduzir ainda mais a dimensão das partículas no efluente, de
modo a tornar insignificante sua proteção à desinfecção, mas um desinfetante
residual ainda é considerado importante para evitar a recontaminação no efluente
porque os orgânicos dissolvidos podem permanecer no efluente após este
tratamento fornecendo demanda de nutrientes para as bactérias. Bioreatores de
membrana36, que associam tratamentos biológicos com filtração física, combinam a
excelente remoção orgânica dos processos biológicos com a remoção de particulado
e capacidade de desinfecção dos tratamentos físicos de filtração para tratamento de
águas residuais. Neste caso, a baixa concentração de cloro residual é suficiente
para manter um tratamento residual subseqüente (WINWARD, 2007).
35

Sistema de remoção de sólidos suspensos da água com membranas que utilizam o
gradiente de pressão como força motriz retendo tipicamente moléculas com massa molar
entre 500 a 500000 Daltons, incluindo-se nessa faixa gorduras, emulsões, proteínas,
polímeros, biomoléculas e colóides.

36

Biorreator com biomassa suspensa utilizando membrana de microfiltração ou ultrafiltração
para separação de sólidos.

96

3.25 Tratamento de efluentes
Conforme LAPOLLI (2005), a desinfecção dos esgotos deve ser considerada
quando se pretende reduzir os riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas, e os requisitos de qualidade da água devem ser avaliados em função
dos usos previstos para a mesma. O interesse na desinfecção dos efluentes
sanitários é devido à crescente deterioração das fontes de abastecimento de água
para uso humano. O risco de contaminação está relacionado ao fato que os esgotos
contêm uma série de organismos patogênicos que são excretados juntamente com
as fezes de indivíduos infectados. Nem sempre os processos convencionais de
tratamento de esgotos são suficientes para a remoção de microrganismos
patogênicos. Nesse sentido, a desinfecção dos esgotos deve ser considerada a fim
de se reduzir os riscos de propagação de doenças infecciosas, quando é provável
que ocorra o contato humano com águas contaminadas. Na maioria das estações
de tratamento de esgotos sanitários do Brasil inexistem processos de desinfecção
e, quando existem, dá-se comumente, por meio de cloração do efluente produzido
no tratamento secundário.
A qualidade do meio receptor ganhou importância e a atenção passou a ser
concentrada porque as descargas de efluentes podem ser uma importante fonte de
poluição de água, descarregado misturas variáveis de esgoto bruto, demais
poluentes e materiais que se acumulam no sistema de coleta, contendo sólidos em
suspensão, microrganismos patogênicos, vírus, esporos, produtos químicos e
materiais flotáveis, que podem impactar adversamente os corpos de água
receptores. Para atender as normas de qualidade da água, as bactérias patogênicas
destas

descargas

exigem

inativação

seletiva/destruição

de

microrganismos

patogênicos, que pode ocorrer através da redução de sólidos e oxidação e/ou
radiação de patogênicos. Redução física de bactérias pode ser realizada por meio
de sedimentação, flotação e filtração, enquanto que os agentes químicos oxidantes
comumente usados incluem cloro, e peróxido de hidrogênio em sua composição,
além de radiação ultravioleta (UV) e ozonação (ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2003).
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3.26 Gestão de riscos dos processos de cloração
Os processos de tratamento de água têm enfrentado novos desafios, incluindo o
tratamento

de

microrganismos

patogênicos

resistentes

como

Giardia

e

Cryptosporidium; a minimização dos subprodutos de desinfecção; os novos e
exigentes regulamentos ambientais e de segurança; e a intensificação da segurança
em estações de tratamento. Para alcançar estes novos desafios, os gestores dos
sistemas de tratamento de água e/ou esgoto devem projetar abordagens específicas
para as características individuais de cada sistema de tratamento e da qualidade da
água de origem. Nenhum método de desinfecção é único para todas as
circunstâncias, e desta forma os sistemas de tratamento podem utilizar uma
variedade de métodos para atingir as metas globais de desinfecção e proporcionar
proteção residual em todo o sistema de distribuição (CHLORINE CHEMISTRY
COUNCIL, 2003).
Conforme HRUDEY (2009), o desafio para a gestão dos vários riscos associados
aos subprodutos de cloração tem sido a procura de processos alternativos de
desinfecção, ou alteração nas técnicas de cloração para o controle dos subprodutos
que normalmente ocorrem no processo de cloração. Mas existem sérias dificuldades
para a simples substituição do cloro por outros processos de desinfecção. Implícita
na mudança de um processo de desinfecção para reduzir os subprodutos
regulamentados é a expectativa de que o controle destes subprodutos reduza
também os outros subprodutos não incluídos nas normas. Infelizmente, esta
expectativa é contrária a alguns exemplos importantes. Estudos realizados
concluíram que alguns deles aumentam em processos alternativos que reduzem os
trihalometanos, como no caso da cloraminação em que os iodo-trihalometanos e
iodo-ácidos apresentaram os maiores níveis; halonitrometanos e haloaldeídos
aumentaram com a pré-ozonação; MX altamente mutagênicos aumentaram com
dióxido de cloro, e nitrosaminas altamente carcinogênicas aumentaram com a
cloraminação. Todos esses casos são problemáticos porque os subprodutos
emergentes encontrados e mensurados nos processos alternativos de desinfecção
são substancialmente mais tóxicos que os trihalometanos, que foram reduzidos na
mudança para processos alternativos de desinfecção.

98

Talvez a única alternativa de gestão de risco que evite a grande incerteza acerca de
quais subprodutos reduzir sejam medidas de redução dos precursores para a
formação de subprodutos, mais comumente a matéria orgânica natural, nas fontes
de água. Mas a redução de precursores não deve ser alcançada por processos que
adicionem outras substâncias problemáticas que aumentem a formação de
subprodutos não regulamentados (como por exemplo, a adição de coagulantes
químicos que podem agir como precursores), e deve ter o efeito de redução de
formação de outros subprodutos concebíveis, não gerando risco alternativo de
subprodutos de desinfecção (HRUDEY, 2009).
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4 DISCUSSÃO
A procura de processos alternativos ou alteração nas técnicas de cloração para o
controle dos subprodutos é um grande desafio para minimizar os vários riscos
associados aos subprodutos de cloração. O levantamento bibliográfico realizado
mostrou o crescente interesse científico mundial no estudo das nanopartículas de
prata como biocida, concentrado principalmente nos Estados Unidos, Europa, Índia
e Coréia do Sul indicando que esta tecnologia apresenta grande potencial para
benefícios tecnológicos, econômicos e estratégicos a nível global.
A nanotecnologia é um dos ramos da ciência que mais se desenvolve atualmente,
com altos investimentos em pesquisa, impulsionando o mercado mundial e
potencializando o consumo de materiais, produtos e processos voltados para esta
área. É interessante ressaltar que varias áreas tecnológicas e biológicas estão
envolvidas nestas pesquisas, em uma convergência tecnológica como caminho para
a unificação das ciências, propiciando uma vasta gama de opções tecnológicas,
conforme detalhado por CAVALHEIRO (2007).
ROCO (2006) traçou um panorama atual da tecnologia, estabelecendo uma
cronologia que considerou o ano de 2002 como caracterizado pelas nanoestruturas
passivas, de primeira geração; 2005, pelas nanoestruturas ativas; 2015 com a
perspectiva de nanosistemas moleculares e 2020, como a quarta geração
tecnológica, com a manipulação atômica para construção de moléculas e sistemas
supramoleculares (Figura 25).
Baseado nesta classificação, e nos dados levantados na revisão bibliográfica,
depreende-se que o desenvolvimento das tecnologias que utilizam nanopartículas
de prata encontra-se principalmente na fase pré-competitiva, com nanoestruturas
passivas, de dispersão e contato (como aerossóis e colóides), e produtos
incorporando

nanopartículas

(como

metais

nanoestruturados,

polímeros

e

cerâmicas), mas espera-se que muitas aplicações de destaque nesse campo surjam
nos próximos anos.
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Figura 25: Evolução temporal das nanotecnologias.
Fonte: Adaptado de ROCCO (2006).

Este trabalho estabelece um comparativo entre as tecnologias que utilizam
nanopartículas de prata e cloro com o que existe disponível na literatura, não sendo
um trabalho conclusivo, mas exploratório para avaliar o “estado-da-arte” de uma
tecnologia emergente frente à outra bem estabelecida.
Uma consideração a ser feita é que o foco deste trabalho foi a comparação teórica
entre a ação biocida das nanopartículas de prata e cloro, porque não foram feitos
estudos práticos comparativos entre estes agentes bactericidas em iguais condições
analíticas, nem tampouco foram encontrados estudos semelhantes na literatura.
Muitas são as variáveis que podem interferir nos estudos, tornando a pesquisa
complexa, e dificultando a obtenção de resultados confiáveis para aplicação das
nanopartículas de prata em larga escala na desinfecção de águas, como a origem
da água a ser tratada, sua composição, matéria orgânica dissolvida, sólidos em
suspensão, pH, temperatura da água, e formas, tamanhos, revestimentos ou
materiais incorporados das nanopartículas de prata, entre outras.
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Segundo os dados levantados, verifica-se que as nanopartículas de prata, nas várias
formas, revestimentos e incorporações estudados, se apresentaram efetivas contra
muitos microrganismos, como bactérias, fungos e alguns vírus patogênicos, como
demonstrado em experiências realizadas em vários centros de pesquisa
internacionais. O cloro também apresenta amplo espectro de ação biocida e é
mundialmente utilizado, com vasta experiência de aplicação, contudo, muito embora
os métodos de cloração sejam efetivos para o controle biológico de microrganismos
patogênicos, as pesquisas realizadas nas últimas décadas revelaram um dilema
entre efetiva desinfecção e formação de subprodutos tóxicos, mais de 600 já
relatados até o presente.
As nanopartículas de prata possuem características que as destacam como agentes
biocidas, motivando grande interesse no desenvolvimento de estudos e aplicações
práticas, como verificado no levantamento bibliográfico:
a. não são oxidantes fortes e são relativamente inertes na água;
b. não foi relatada a produção de subprodutos tóxicos até o presente;
c.

apresentam grande potencial para serem incorporados aos sistemas de
tratamento, substituindo ou potencializando a desinfecção nos processos
convencionais, nos sistemas de reuso, ou no tratamento descentralizado de
água no ponto de uso.

d. apresentam ação antimicrobiana permanente, e eficiência bactericida elevada;
e. podem facilmente ser incorporadas e estabilizadas em vários compostos
possibilitando múltiplas formas de uso, dificultando ou impedindo a migração das
mesmas para o meio;
f.

são estáveis termicamente, o que as torna adequadas para uso com altas
temperaturas;

g. são mais duráveis que os desinfetantes convencionais por serem substâncias
inorgânicas;
h. atuam em concentrações bastante reduzidas em virtude das dimensões
nanométricas apresentarem uma relação de área de superfície para volume
muito mais alta, propiciando maior superfície de contato do desinfetante com a
bactéria, potencializando a ação quando comparadas com os desinfetantes
convencionais.
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Alguns microrganismos que se mostraram sensíveis às nanopartículas de prata em
vários estudos, com base no levantamento bibliográfico realizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspergilus niger
Bacillus subtilis
Bacteriófago MS2
Candida albicans
Citrobacter freundii
Cloaca cloacae
Cryptosporidium parvum
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Giardia lamblia
Haemophilus influenzae
Klebsiella mobilis
Klebsiella pneumoniae

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycobacterium tuberculosis
Proteus mirabilis
Pichia pastoris
Serratia marcenses
Staphylococcus epidermidis
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pyogenes
Saccharomyces cerevisiae
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus faecalis
Syphillis typhus
Vírus HIV-1
Vibrio cholerae

As nanopartículas de prata parecem ser principalmente eficientes na desinfecção
contra bactérias, e estudos demonstram sua ação também sobre fungos e alguns
vírus, principalmente o HIV. O cloro é relatado como tendo amplo espectro
bactericida, mas para sua efetiva ação contra fungos e vírus foi relatada a
necessidade de maiores concentrações e tempo de contato.
Muitos estudos relatam a resistência de alguns agentes patogênicos como
Cryptosporidium e Giardia aos desinfetantes convencionais como a cloração,
necessitando dosagens extremamente altas, e agravando a formação de
subprodutos de desinfecção; contudo, outros estudos relataram a eficácia das
nanopartículas frente a estes microrganismos, sendo uma vantagem do uso desta
tecnologia.
O Quadro 5 resume os prováveis mecanismos de ação das nanopartículas de prata,
íons prata e cloro, de acordo com o levantamento bibliográfico realizado,
demonstrando as similaridades e particularidades de ação dos agentes biocidas,
estudados.
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NanoAg
Ag+
Cloro
Mecanismos prováveis
Alteração da permeabilidade celular
Alteração do protoplasma celular
Ataque à superfície da membrana celular com distúrbios nas
propriedades funcionais como permeabilidade e respiração
Atividade fotoativa na presença de radiação UVA e UV-C reforçando
a inativação de bactérias e vírus
Bombardeamento de prótons para fora da membrana mitocondrial
interna, levando a uma diferença de concentração de prótons
Dano às enzimas pela reação com grupos sulfidril dos sítios ativos
Degradação das moléculas de lipopolissacarídeos, com acumulo no
interior da membrana formando “pits” provocando grande aumento
na permeabilidade da membrana
Desacoplamento do transporte de elétrons da fosforilação oxidativa,
inibindo as enzimas da cadeia respiratória ou interferindo na
permeabilidade da membrana
Desenergização da membrana e morte celular pela fuga massiva de
prótons, causada por modificação de proteínas na membrana ou
modificação de fosfolipídios da parede celular
Dissipação de ATP e da força próton motriz, interrompendo a
transferência de elétrons transmembrana com desenergização da
membrana e morte celular
Forte reação com lipídeos na membrana celular
Inibição da divisão celular, e danos ao envelope celular e conteúdo
das bactérias
Inibição da ligação viral nas células hospedeiro, por se ligarem às
glicoproteínas GP 120 do vírus
Inibição de atividade protéica e enzimática
Interação com grupos fosfatados das moléculas, causando graves
efeitos como reação com o DNA, impedindo a replicação ou a
transcrição do RNA mensageiro
Interação com pontes de hidrogênio das bactérias
Interferência nos processos metabólicos
Liberação massiva de íons K+ das bactérias
Lise celular pela formação de grânulos densos de prata e enxofre na
membrana
Mecanismo “cavalo de Tróia”, penetrando em células e liberando
íons prata que danificam os sistemas celulares
Modulação do perfil fotofosfotirosina dos peptídeos bacterianos
afetando a transdução e inibindo o crescimento.
Morte celular pela reação química do ácido hipocloroso com a
enzima triosefosfato dihidrogenase essencial na oxidação da glicose
e na atividade do metabolismo celular
Oxidação dos componentes celulares e geração de produtos
secundários, como espécies oxigênio-reativas (ROS)
Perda da capacidade de replicação do DNA pela formação de zona
menos densa, contendo DNA condensado
Quadro 5: Resumo comparativo dos prováveis mecanismos de ação das nanopartículas de
prata, íons prata e cloro obtidos na literatura.
Fonte: Elaborado pelo autor.

104

Com base na literatura observamos que as nanopartículas de prata atuam por
mecanismos mais variados do que o cloro, sugerindo uma ação biocida mais
completa, interagindo diretamente com as células, penetrando-desorganizando a
parede celular, oxidando os componentes celulares, e gerando espécies oxigênioreativas e íons metálicos dissolvidos que causam dano celular e garantem alguma
ação residual. É a forma mais eficiente de liberação da prata, com redução
significativamente mais rápida da população microbiana comparativamente com
outros desinfetantes, com maior velocidade de ataque e penetração na célula. Em
contrapartida, o cloro também atua fortemente na membrana celular e constituintes
internos, provocando destruição e morte celular em amplo espectro.
Para as nanopartículas de prata existem vários questionamentos a serem feitos para
uma aplicação eficaz no tratamento da água, principalmente relativos à dispersão e
retenção de nanomateriais e a manutenção da atividade antimicrobiana. Sua
agregação na água pode reduzir a eficácia biocida. A dose efetiva é limitada pela
área de superfície disponível de contato, o que pode reduzir a eficiência global da
desinfecção. Se forem aplicadas de forma dispersa, se faz necessário um eficiente
processo de separação no final do tratamento para retenção e reciclagem, mas a
imobilização nas superfícies dos tanques, tubos ou membranas filtrantes elimina a
necessidade de separação.
A retenção das nanopartículas é crítica, tanto pelo custo associado à perda de
nanomateriais, como pelo potencial impacto dos mesmos à saúde e ao ecossistema.
Porém, se todas as nanopartículas forem retidas no sistema de tratamento não
haverá desinfecção residual associada às partículas, devendo então ser usadas em
conjunto com um desinfetante secundário, que promova ação residual durante o
sistema de distribuição de água.
Se o efeito biocida das nanopartículas é também causado pelos íons liberados
imediatamente após as partículas atingirem o meio, então a ação residual é fraca
porque após 24 horas a concentração iônica decai consideravelmente, sem
ionização adicional, provavelmente porque os íons Ag+ são reduzidos a Ag0, reassociados com as nanopartículas, ou complexam com ligantes como cloretos,
sulfetos, tiossulfatos, e carbono orgânico dissolvido. Como resultado, a toxicidade
aos microrganismos geralmente não é observada.
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A escolha do processo de desinfecção está intimamente relacionada com a
destinação de uso e dos corpos de água receptores. A presença de espécies
aquáticas sensíveis pode limitar as concentrações admissíveis de desinfetante
residual nas águas receptoras. No caso de indústrias farmacêuticas ou alimentícias,
concentrações residuais de desinfetante são consideradas contaminantes para as
águas utilizadas nos processos, devendo ser eliminadas ou inexistentes.
No caso da cloração, embora concentrações residuais mais elevadas sejam mais
eficazes na inativação de vírus e esporos, estes resíduos e seus vários subprodutos
clorados podem ter efeitos adversos na qualidade das águas receptoras, e em
alguns casos pode ser necessário declorinar o efluente tratado para proteger os
corpos de água, o que pode levar à sobredosagem de produtos químicos
declorinantes. Os coagulantes químicos podem agir como precursores para a
formação de subprodutos no processo de cloração, gerando um risco alternativo de
subprodutos de desinfecção nos sistemas de tratamento convencional.
As considerações sobre toxicidade das nanopartículas tanto para o homem como
para o meio ambiente são extremamente importantes e todos os mecanismos e
implicações devem ser totalmente elucidados. Contudo, os desinfetantes mais
comumente utilizados também apresentam toxicidade por si só, além da geração de
inúmeros subprodutos de desinfecção como amplamente explanado na revisão
bibliográfica. Nenhum processo pode ser totalmente aplicado ou descartado sem
que sejam profundamente avaliadas todas as implicações intrínsecas a cada um,
sendo que qualquer método apresenta vantagens e desvantagens, e a escolha deve
ser feita em função do uso da água a ser tratada. Para alcançar os objetivos destas
novas fronteiras devem-se aplicar abordagens específicas para as características
individuais de cada sistema de tratamento e da qualidade da água de origem.
Para avaliar o potencial dos nanomateriais antimicrobianos como alternativa de
desinfecção no tratamento de água, a efetividade dos materiais antimicrobianos é
comparada com os desinfetantes convencionais na Tabela 5, demonstrando que os
nanomateriais apresentam atividade antimicrobiana similar ou superior aos
desinfetantes químicos convencionais.
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Tabela 5: Eficácia relativa de diferentes agentes antimicrobianos.
Valores de CTa* (mg/min ou mJ/cm2)

Desinfetantes
Quitosana
nC60

7,5 – 144b*
100

Cloramina

95 – 180

Íon prata

0,075c* – 26

Cloro livre

0,03 – 0,05

Ozônio

0,0007 – 0,02

UV-C (254 nm)

3,8 – 4,8

UV-A (300–400 nm)

16,300 – 20,000

TiO2 d* + UV (300–400 nm)

700 – 5000

TiO2 e* + UV (300–400 nm)

3600 – 8500

UV + H2O2 (315–400 nm)

66 – 89

Fonte: LI, 2008.
a.
b.
c.
d.
e.

Todos os valores de CT são para 99% de desinfecção para E. coli salvo indicação ao
2
contrario. A unidade dos valores de CT para todas as aplicações UV é mJ/cm .
Concentração mínima de inibição multiplicada pelo tempo de exposição.
Valor de CT para 99% de desinfecção para Pseudomonas aeruginosa.
TiO2 suspensão em um reator UV.
TiO2 camada fina em um reator UV.

Eles podem potencialmente ser usados como alternativa ou em conjunto com as
tecnologias existentes, em um processo híbrido em combinação com as tecnologias
atuais. Como exemplo, a radiação UV é cada vez mais usada no tratamento de água
potável devido à sua efetividade contra esporos de Giardia e Cryptosporidium, mas
alguns vírus patogênicos como adenovirus são altamente resistentes, necessitando
de dosagens muito altas da radiação, quando utilizada como único meio de
desinfecção.

Desta

forma,

a

associação

com

outros

agentes,

como

as

nanopartículas de prata, pode potencializar a eficácia da desinfecção.
O Quadro 6 compara as tecnologias que utilizam cloro e nanopartículas de prata
com base nos dados levantados na revisão bibliográfica.
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Cloro

Nanoprata

boa

ótima

fungos

regular

boa

vírus

pobre

a determinar

esporos

pobre

a determinar

Geração de subprodutos perigosos

sim

não

Ação residual

boa

baixa

Preocupações de segurança

alta

alta

mínima

alta

Local de aplicação

todos

a determinar

Custos

baixos

altos

baixa (formação de
subprodutos)
média

a determinar

Capacidade de desinfecção
bactérias

Complexidade de operação, manutenção

Aplicação em água potável
Aplicação em efluentes

a determinar

Quadro 6: Comparação entre as tecnologias, de acordo com o levantamento bibliográfico
realizado.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A preocupação com a segurança para os dois processos é alta porque ambos
empregam substâncias tóxicas para o homem e meio ambiente, como detalhado
neste trabalho. Os custos operacionais e complexidade de operação das tecnologias
com cloro são baixos por serem amplamente difundidas e com longo histórico de
aplicação, ao contrario das tecnologias para desinfecção que aplicam nanopartículas
de prata, as quais estão ainda em desenvolvimento, e apresentam impactos diversos
e dependentes de formas e volume de produção, matérias primas, negociação
comercial entre os fornecedores, entre outros. A experiência de algumas empresas
que pesquisam esta tecnologia em escala laboratorial ou piloto (Nanox37,
NovaNano38) reporta um acréscimo torno de 5% a 20% para a incorporação de
nanopartículas de prata em sistemas de desinfecção. A utilização das formas de
cloração em água potável e em efluentes é considerada respectivamente de alta e
média

aplicabilidade

em

função

da

extensa

gama

de

subprodutos

que

potencialmente podem ser formados, com os riscos associados ao homem e ao
meio ambiente, como bem relatado nesta dissertação.
37
38

Com sede em São Carlos, SP, telefone (16) 3412-9980.
Com sede na USP, SP, telefone (11) 3039-8376.
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4.1 Avaliação das formas mais eficientes de utilização das nanopartículas de prata
para desinfecção de água
Com o enfoque no tratamento de água, as nanopartículas de prata apresentam
grande potencial de aplicação em membranas de filtração. A grande utilização de
tecnologias de membrana é baseada na inovação contínua nas áreas de materiais
de membrana e processos, e seus desenvolvimentos recentes foram potencializados
em grande parte pelos avanços na nanotecnologia. Membranas com maior
permeabilidade, seletividade e resistência à saturação têm sido desenvolvidas
usando nanomateriais atualmente disponíveis. Processos como microfiltração,
ultrafiltração, nanofiltração, e osmose reversa, podem ser usados para remover uma
extensa gama de poluentes de várias fontes de água.
Polímeros e cerâmicas são as duas principais classes de materiais para uso em
membranas de filtração e apresentam vantagens distintas como constituintes de
membranas multifuncionais. Devido à sua alta estabilidade química e térmica, as
membranas cerâmicas podem suportar processos em ambientes altamente
oxidantes e em condições extremas de pH e temperatura. Os polímeros, por outro
lado, oferecem grande flexibilidade de formas e tipos, e são geralmente menos
onerosos. A incorporação de nanopartículas funcionais na matriz polimérica, como
nanopartículas de prata, confere capacidade antimicrobiana em função da gradual
liberação de íons prata, tornando as membranas “reativas” ao invés de simples
barreiras físicas, obtendo múltiplos tratamentos e minimizando a incrustação. Os
polímeros são considerados bons hospedeiros, conferindo dispersão homogênea,
controle de tamanho e estabilidade, retendo as nanopartículas e evitando sua
liberação para o meio a ser tratado.
Principalmente para o fim a que se destina esta pesquisa, estes polímeros contendo
nanopartículas de prata podem ser implantados ou constituírem recipientes de
armazenamento e tubulações de coleta e distribuição de água. Dependendo do uso
da água a ser tratada, e suas características antes do tratamento, estudos devem
ser realizados para determinar os parâmetros que irão proporcionar a eficiência e
eficácia da desinfecção, como por exemplo, a concentração e tamanho das
partículas, o tipo de polímero, a vazão e tempo de contato, temperatura, etc..
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Já os filtros cerâmicos com revestimento de nanoprata podem ser uma solução em
pequena escala aos problemas de desinfecção de água. Filtros auto-esterilizantes
de nanopartículas de prata podem ser utilizados em indústrias de pequeno e médio
porte. Podem também ser utilizados para o tratamento de água no ponto de uso,
com o potencial para melhorar a qualidade microbiológica da água e reduzir o risco
de doenças relacionadas.
Muitas outras formas de incorporação e uso das nanopartículas de prata são
relatadas na literatura, conforme o levantamento bibliográfico realizado, e a escolha
deve ser feita levando-se em conta os resultados já obtidos, a origem e destino da
água a ser tratada, os possíveis impactos ambientais e humanos existentes, e a
existência de análises que comprovem a eficácia da desinfecção.
4.2 Nanopartículas de prata e cloro: impactos ao meio ambiente
Os processos de cloração para desinfecção de água são largamente utilizados e
seus efeitos adversos ao meio ambiente são bem conhecidos, pela experiência
prática e pesquisas científicas realizadas.
Os primeiros impactos ambientais ocasionados pela prata começaram a ser
relatados com o advento do descarte dos filmes fotográficos que liberavam sais de
prata para o meio ambiente, estabelecendo um precedente de como a tecnologia
baseada em prata pode constituir um risco ambiental. Porém, quanto menor a
partícula, maior é a razão entre a área de superfície e o volume, e maior sua
reatividade química e atividade biológica, e as ações e implicações ambientais como
nanopartículas de prata estão sendo muito pesquisadas e muitas dúvidas existem
quanto aos efeitos tóxicos ao homem, ao meio ambiente, suas formas de
distribuição, acumulação e eliminação ou neutralização nos ecossistemas.
Comparativamente ao cloro, as nanopartículas de prata apresentam potencialmente
maior toxicidade, em virtude de sua grande superfície reativa e tamanho diminuto,
com maior capacidade de penetração e interferência nas estruturas celulares
animais e vegetais.
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A prata está espalhada por todo o meio ambiente, e na água pode permanecer em
suspensão, se agregar, oxidar ou reagir com matéria orgânica dissolvida ou
particulados.

Esta

associação

com

particulados

suspensos

pode

remover

nanopartículas de prata da água, transportá-las ou gerar depósitos concentrados
nos sedimentos. O entendimento destes caminhos é fundamental para estabelecer
correspondência entre a massa de nanoprata liberada para o ambiente e as
concentrações ambientais que serão efetivamente responsáveis por qualquer
potencial toxicidade.
Embora exista grande preocupação a respeito da liberação de compostos
antibacterianos para o ambiente, alguns autores acreditam que a prata possa
apresentar uma vantagem de ter suas concentrações reduzidas ou desativadas no
meio ambiente e nas estações de tratamento de esgoto pela reação com sulfetos e
outros íons reativos, resultando em concentrações muito baixas liberadas ao meio.
Mas ainda não existem metodologias dosimétricas plenamente desenvolvidas para
monitoramento que possam rotineiramente detectar nanopartículas ou qualificar sua
abundância

em

águas

não

tratadas

ou

sedimentos,

especialmente

em

concentrações na faixa de nanogramas.
Contudo, as tecnologias que utilizam nanopartículas de prata não devem ser
descartadas em virtude dos riscos ambientais, embora aumentem a carga total de
prata descarregada no ambiente. Estudos devem continuar sendo feitos para que se
entenda e se controle os aspectos negativos desta tecnologia que apresenta
aplicações muito promissoras em inúmeras áreas como desinfetante e biocida.
O Quadro 7 apresenta um resumo dos impactos ao meio ambiente gerados tanto
pelo cloro como pelas nanopartículas de prata, levantados na revisão bibliográfica
realizada.
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Agente

Cloro

Nanopartículas de prata e
Íons prata

Impactos ao meio ambiente
Toxicidade para a vida aquática abaixo de
0.1ppm
Promoção do crescimento de microrganismos
em águas receptoras, pela quebra de grandes
moléculas de proteínas em pequenas
moléculas protéicas, peptídeos e aminoácidos
utilizados como alimento
Provoca manchas desbotadas nas folhas de
plantas devido ao ataque à clorofila
Perturbação no crescimento e frutificação de
plantas
Toxicidade para microrganismos autotróficos e
heterotróficos
Toxicidade para algas
Ameaça processos bactéria-dependentes que
mantém o funcionamento dos ecossistemas
Toxicidade a peixes inibindo a atividade da
enzima ATPase e a osmorregulação
Bioacumulação ao longo da cadeia alimentar
porque microrganismos e plantas podem
produzir, modificar e concentrar nanopartículas
Podem causar a eutrofização em rios, lagos e
ecossistemas marinhos
É poluente para água potável
Apresentam efeitos tóxicos adversos nos
sistemas aquáticos de água doce como lagos,
rios etc.
Podem afetar negativamente a saúde de
sistemas estuarinos

Quadro 7: Resumo impactos ao meio ambiente gerados pelo cloro e nanopartículas de
prata, conforme revisão bibliográfica.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Nanopartículas de prata: tratamento de água em larga escala
Na pesquisa bibliográfica realizada não foi encontrado nenhum método atualmente
em uso em grande escala para tratamento de água que utiliza nanopartículas de
prata tanto individualmente, como associada a outros processos de desinfecção,
para qualquer que seja o destino da água tratada.
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Contudo, muitos experimentos estão sendo feitos e, num futuro próximo, é provável
que vários métodos sejam aplicados em escalas maiores e os resultados e impactos
analisados, já que resultados promissores de experiências realizadas com prata
sugerem que a mesma apresenta um papel importante como alternativa ao cloro na
desinfecção de água.
NIVEN (2007) relatou importante pesquisa realizada na Hebrew University em
Jerusalém, onde foi utilizada uma técnica que associou o peróxido de hidrogênio
com íon prata (Ag+), como complemento de processos de tratamento não tóxico de
água para formar um poderoso agente virucida e bacteriostático. O objetivo da
pesquisa foi determinar a segurança, eficácia, mecanismos bacteriostáticos (contra
E. coli) e virucidas (contra MS-2 phage) e aplicações do sistema combinado.
A toxicologia humana para peróxido de hidrogênio e, especialmente para prata já foi
bastante estudada. A Environmental Protection Agency (2009) não estabelece
concentração letal mínima (CLM) na água potável para peróxido de hidrogênio,
sendo para a prata estabelecida em 100 g/L. Considerando que a concentração de
prata e peróxido de hidrogênio utilizada é de respectivamente 30 ppb e 30 ppm,
neste sistema prata/peróxido de hidrogênio espera-se que não apresentem efeitos
tóxicos aos seres humanos.
As pesquisas realizadas sugerem que este sistema prata/peróxido de hidrogênio é
um bacteriostático seguro e eficaz, e agente virucida com prolongado efeito residual,
não gerando aparência, odor e sabor desagradáveis, e não produziu subprodutos de
desinfecção ou outras substâncias tóxicas. A pesquisa descobriu que a prata e o
peróxido de hidrogênio apresentaram efeito sinérgico, porque em alguns casos, o
sistema combinado foi entre 100 a 1000 vezes mais eficaz no controle do
crescimento bacteriano de E. coli do que a soma dos efeitos individuais destes
agentes contra essa mesma bactéria.
A principal desvantagem da técnica é o longo Tempo de Contato (CT = 900)
necessário para o tratamento efetivo da água. Outras deficiências do sistema
detectadas foram que a ação bactericida é fracamente dependente do pH e da
temperatura, e a eficácia é reduzida quando a água apresenta altas concentrações
de matéria orgânica, sólidos em suspensão e metais contaminantes. Os melhores
resultados de desinfecção foram obtidos em temperatura ambiente, em água filtrada
e na faixa de pH de 6-9.
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Este sistema de desinfecção prata/peróxido de hidrogênio apresenta aplicações
promissoras para desinfecção de água em larga escala. Por si só, esta técnica é
limitada pelo grande tempo de contato necessário para o tratamento efetivo da água,
mas pode ser usado para sistemas de distribuição onde o tempo entre o tratamento
e o ponto de utilização é de 900 minutos, ou em instalações de armazenamento de
água, como aquelas utilizadas em navios. Pode também ser utilizado como um
método de tratamento secundário para complementar outro método de desinfecção
com tempo de contato rápido, mas com baixa eficiência residual, como radiação UV
e tecnologias de membrana, contudo o custo do tratamento aumenta, já que os
métodos de irradiação e de membrana são mais onerosos devido aos inerentes
requisitos de alta energia.
4.4. Proposta de aplicação das nanopartículas de prata na desinfecção de águas de
chuva
Embora as nanopartículas de prata apresentem amplo potencial para tratamentos de
desinfecção de água, muitos parâmetros ainda necessitam de estudos para uma
utilização segura para consumo humano. Contudo, seu uso para tratamento de água
de origens e destinos menos nobres pode ser conjecturado, como o tratamento de
águas pluviais para reuso.
Um projeto para captação e armazenamento de águas de chuva em uma residência
ou pequena edificação é aqui proposto para a continuação deste trabalho, utilizando
nanopartículas de prata como desinfetante no local de armazenamento, baseandose nas normas técnicas e legais vigentes.
Este projeto é importante porque a captação de água de chuva para aproveitamento
em residências, condomínios e indústrias constitui uma maneira inteligente de
minimizar o desperdício e o uso ineficiente deste importante recurso essencial, e
além de vantagens econômicas garante ganho ambiental, diminuindo o pico de
cheia da drenagem urbana e assegurando reservas hídricas. Contribui para
minimizar a erosão local e enchentes causadas pelo escorrimento superficial em
superfícies impermeabilizadas.
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Evita a utilização de água potável onde esta não é necessária, como na descarga de
vasos sanitários, irrigação de jardins e canteiros, lavagem e limpeza em geral, etc..
São economicamente viáveis em sistemas com boa área de captação de chuva,
localizados em regiões com médios a altos índices pluviométricos.
Em virtude da importância deste tema, a Associação Brasileira de Normas Técnicas
desenvolveu uma norma para “Aproveitamento de água de chuva de coberturas em
áreas urbanas para fins não potáveis” – ABNT/NBR 15527 de 24/09/2007. A
qualidade da água é definida em função de características físicas, químicas,
microbiológicas e radioativas. Para cada tipo de aplicação, o grau de qualidade
exigido pode variar significativamente. Os principais parâmetros de qualidade de
água para uso não potável são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6: Parâmetros de qualidade para água de uso não potável.
Parâmetro

Análise

Valor

Coliformes totais

Semestral

Ausência em 100 ml

Coliformes termotolerantes

Semestral

Ausência em 100 ml

Cloro residual

Mensal

0,5 a 3,0 mg/ml

Turbidez

Mensal

< 2,0 UT*

Cor aparente

Mensal

< 15 UH*.;*

Ajuste de pH

Mensal

Entre 6,0 a 8,0

* Unidade de turbidez ** Unidade Hazen

Fonte: ABNT/NBR-15527, 2007.

De acordo com o manual da ANA/FIESP e SindusCon-SP (2005), a metodologia
básica para projeto de sistemas de coleta, tratamento e uso de água de chuva para
residência envolve as seguintes etapas:
a. determinação da precipitação média local (mm/mês);
b. determinação da área de coleta;
c.

determinação do coeficiente de escoamento;

d. projeto dos sistemas complementares (grades, filtros, tubulações, etc.);
e. escolha do sistema de tratamento necessário;
f.

projeto da cisterna, cujo dimensionamento é função do consumo previsto para a
água de chuva tratada;

g. caracterização da qualidade da água pluvial;
h. identificação dos usos da água (demanda e qualidade).
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Basicamente o projeto proposto para captação de água de chuva neste trabalho
abrange a captação: pelas calhas das coberturas, telhados, etc.; a condução: por
tubulações que conduzem a água captada ao local de armazenamento; o
tratamento: filtração e desinfecção; o armazenamento: em reservatório; e o
consumo: por tubulações em bombas, até o ponto de uso. O esquema proposto é
simples, sem muitas variáveis, para ser executado em uma residência ou pequena
edificação, com o objetivo específico de avaliar o desempenho da desinfecção,
envolvendo a remoção física de sólidos, principalmente particulados, e desinfecção
química para inativação ou destruição de microrganismos. Ao cair no telhado a água
da chuva é captada pelas calhas e segue para o filtro. Depois de processada, a
água limpa é encaminhada para o reservatório onde fica disponível para uso,
conforme esquematizado na Figura 26.

Figura 26: Proposta de esquema para tratamento de águas pluviais utilizando
nanopartículas de prata.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para alcançar os objetivos deste projeto, será necessário:
a. escolha da edificação adequada para coleta de água de chuva;
b. instalação ou adequação das calhas existentes para uma coleta eficiente da
precipitação pluviométrica;
c.

instalação ou adequação da tubulação existente para escoamento da água
coletada;

d. escolha do filtro adequado para remoção de particulado em suspensão;
e. dimensionamento do tamanho e escolha do material com o qual será feita a
cisterna, podendo, por exemplo, ser de polipropileno incorporado com
nanopartículas de prata, ou outro material recoberto com PVA incorporado com
nanopartículas de prata. A rota de síntese, a forma e o tamanho das
nanopartículas de prata, deverão ser determinadas. A forma de fabricação do
polímero impregnado com nanopartículas de prata, bem como a concentração
adequada para uma atividade biocida eficaz, deverá ser determinada. O tempo
mínimo de permanência da água em contato com as nanopartículas que propicie
a desinfecção adequada, também devera ser analiticamente determinado;
f.

instalação de tubulações da cisterna até os pontos de uso da água tratada;

g. escolha e instalação de bomba que levara a água filtrada e desinfetada da
cisterna ao local de uso;
h. determinação dos pontos de coleta, freqüência, tipo de análises químicas e
microbiológicas e local de realização das análises, para verificação da eficácia
do sistema de tratamento, e sua adequação à Norma ABNT/NBR-15527.
i.

determinação de análises químicas para avaliação da quantidade de prata
liberada do sistema para a água tratada.

Pelo que se conclui da literatura pesquisada, espera-se que este sistema apresente
ação biocida permanente, uma vez que a água filtrada permanecerá no reservatório
em contato com o material constituinte impregnado com nanopartículas de prata, o
qual deve fornecer ação desinfetante tanto pelo contato com as nanopartículas de
prata em si como pela liberação de íons prata (Ag+), que atuam por mecanismos
distintos de inativação e/ou destruição microbiológica.
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Este sistema retém as nanopartículas de prata no substrato escolhido para
fabricação do reservatório e tubulações, evitando sua liberação para o meio a ser
tratado, minimizando o impacto de liberação de nanomateriais ao meio ambiente.
4.4.1

Exercício preliminar indicativo de provável viabilidade econômica do
projeto

O desenvolvimento das tecnologias de aproveitamento de água de chuva irá
contribuir para redução do consumo de água potável, tanto de edificações
residenciais como comerciais e indústrias. Esta redução poderá chegar até 50% do
consumo total, dependendo do grau de tratamento dado à água coletada, da área de
captação e das características do clima local (O2 ENGENHARIA, 2009).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o brasileiro gasta em média 220
litros de água por dia para suas atividades normais, mais do que a média mundial
(Tabela 7). Segundo a ONU, o consumo médio ideal para suprir as necessidades
humanas é em torno de 110 litros/habitante/dia.
Tabela 7: Consumo médio de água no Brasil
Item
Por banho/habitante
Pia do banheiro
Outras torneiras
Descarga
Máquina de lavar pratos
Máquina de lavar roupas

Quantidade
39 a 50 litros
6 litros /minuto
12 a 15 litros /uso
8 a 12 litros /uso
50 litros /uso
80 litros / uso
120 a 250 litros/lavagem – processo
Veículo de passeio, porte médio
convencional
Lavagem de pisos (depende do tipo de piso)
Em média 2,0 litros/m2
Perdas e desperdícios
25 a 50 litros/habitante/dia
Fonte: Azevedo Netto et al.,1998; Yassuda & Nogami,1976 (apud O2 ENGENHARIA,
2009)

Os investimentos na área de saneamento e meio ambiente trazem benefícios
financeiros quando convertidos em valor agregado ao empreendimento. Desta
forma, este projeto pretende apresentar uma forma alternativa de tratamento e uso
de água, visando reduzir o desperdício de água com ganhos econômicos e
ambientais.
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Produzir água potável requer investimento de grandes cifras para construção e
manutenção de estações de tratamento e, juntamente com legislações cada vez
mais exigentes e restritivas, gera custos ascendentes da água tratada para o
consumidor.
A Tabela 8 apresenta as tarifas de água e esgoto para a cidade de São Paulo, em
vigor desde 11 de setembro de 2009, conforme Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo (2009).
Tabela 8: Tarifas de água e esgoto para a cidade de São Paulo
Residencial / Normal
Classes de consumo (m /mês)
Tarifas de água (R$) Tarifas de esgoto (R$)
0 a 10
13,64 /mês
13,64 /mês
3
11 a 20
2,13 / m
2,13 / m3
21 a 50
5,32 / m3
5,32 / m3
3
acima de 50
5,86 / m
5,86 / m3
Fonte: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2009.
3

Para avaliar a viabilidade econômica deste projeto, considerou-se, a título de estudo,
uma residência de 04 pessoas e um consumo de 220 litros/pessoa/dia, e calculou-se
o consumo mensal:
4 x 220 x 30 = 26400 litros ou 26,4 m3 de água tratada consumida por mês.
Pela tabela de tarifas da SABESP para a cidade de São Paulo, a conta d’água
mensal desta residência seria de R$ 48,57, que somada com a taxa de esgoto de
mesmo valor resulta num total mensal de R$ 97,14.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a precipitação total anual
(mm de chuva) para o município de São Paulo é 1454,8 mm. O índice pluviométrico
em mm significa que, em um ano, em um reservatório-caixa com a área da
superfície aberta de 1m2, existe a precipitação de uma quantidade de chuva
suficiente para elevar o nível desse reservatório em sua medida vertical, em
milímetros, equivalente ao próprio índice. Assim, tem-se em Sao Paulo uma
precipitação anual de:
1,4548m x 1m x 1m = 1,455 m3 de chuva/m2 de superfície, ou
1455 litros de chuva/m2 de superfície.
Neste projeto, se for considerada uma área de captação média de chuva de 100 m2
na residência, tem-se uma condição média teórica de captação anual de:
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1,455m x 100 m2 = 145,5 m3 de captação anual, ou
145,5 m3 /12 = 12,1 m3 de captação mensal.
Concluindo, se considerarmos o gasto da família de 04 pessoas indicado acima de
26,4 m3 de água por mês, a captação e uso de 12,1 m3 mensais de água de chuva
representaria uma economia de 45,8% do volume total da água tratada utilizada
nesta residência, que poderia ser aplicada para descargas de vasos sanitários,
irrigação de plantas, lavagem pisos, calçadas, automóveis, fins paisagísticos como
chafarizes, lagos artificiais, etc.. Estas estimativas são teóricas, baseadas em dados
genéricos, e estão sujeitas a variações conforme as características particulares de
cada projeto, das variações ambientais, custo local das tarifas de água e esgoto,
entre outros.
As desvantagens econômicas dizem respeito principalmente ao alto custo inicial de
implantação do sistema, já que sua operação e manutenção ocorrem de maneira
simples. No entanto estas desvantagens passam a ser desconsideradas com o
passar dos anos, através da redução das tarifas de água e esgoto e dos benefícios
ambientais adquiridos.
Para a fabricação das tubulações, filtros e reservatórios contendo nanopartículas de
prata como agente desinfetante neste sistema de captação de água de chuva, o
polímero a ser utilizado receberá o aditivo contendo nanoprata, com alto valor
agregado, mas utilizado numa proporção relativamente baixa. Essa aditivação não
implica em mudança do processo de produção, e o custo final será influenciado
apenas pela quantidade de aditivo incorporado ao polímero, que contendo o aditivo
deve custar entre 5 e 20% a mais que o mesmo sem o aditivo. Essa variação existe
devido às peculiaridades dos tipos de polímeros e outras variáveis de produção. A
fabricação de filtros compostos de materiais cerâmicos impregnados com pequenas
quantidades de prata reduz o custo do material em comparação com a prata pura.
Desta forma, o aumento do custo produtivo de materiais contendo nanopartículas de
prata é compensado pela relação custo/benefício.
É importante ressaltar que este item demonstra apenas um exercício preliminar
indicativo de pré-viabilidade que, no caso do projeto ser levando adiante,
demandaria detalhamento dos dados técnico-econômicos para uma efetiva tomada
de decisão quanto à sua efetiva consecução.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As propriedades desinfetantes e bactericidas da prata já são conhecidas desde as
eras mais remotas da humanidade, e seu uso foi se difundindo no decorrer dos anos
por suas aplicações germicidas em varias áreas.
Com o advento da nanotecnologia e suas propriedades únicas em virtude das
diminutas dimensões, as nanopartículas de prata motivaram novos interesses e
aplicações pela potencialização dos seus já conhecidos efeitos bactericidas,
fungicidas e virucidas. Esta nova tecnologia permitiu a produção de nanopartículas
de prata de diversas formas e tamanhos com incorporação em muitos substratos,
multiplicando e ampliando as fronteiras de suas aplicações.
O cloro, em suas várias formas de aplicação, tem sido usado desde o início do
século XX e é hoje o agente de desinfecção mais utilizado mundialmente para
tratamento de água, por ser uma tecnologia de fácil aplicação e com amplo espectro
de ação biocida, melhorando mundialmente o problema da disseminação de
doenças

veiculadas

pela

água,

principalmente

em

países

pobres

e

em

desenvolvimento, onde as questões de higiene são sérios desafios para as
populações locais e onde doenças infecto-contagiosas continuam a ser a principal
causa de morte, e desta forma a importância da desinfecção de água e controle
microbiológico não pode ser subestimada.
Contudo, o cloro apresenta grandes inconvenientes, principalmente no concernente
à formação de subprodutos de cloração, sendo mais de 600 relatados nas pesquisas
mais recentes, além de apresentar ação pouco eficiente para esporos, fungos e
vírus, necessitando de maior concentração e tempo de contato, o que,
conseqüentemente, contribui para a formação de subprodutos, e por não apresentar
ação bactericida contra Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum, importantes
agentes patogênicos.
O cloro pode também promover o crescimento de microrganismos em águas
receptoras, por quebrar as grandes moléculas de proteínas em pequenas moléculas
protéicas, peptídeos e aminoácidos que são mais facilmente utilizados como
alimentos por esses organismos.
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O desafio para a gestão dos vários riscos associados aos subprodutos de cloração é
a procura de processos alternativos eficientes de desinfecção. As nanopartículas de
prata apresentam grande potencial de aplicação para serem incorporados aos
sistemas de tratamento, substituindo ou potencializando a desinfecção nos
processos convencionais, nos sistemas de reuso, ou no tratamento descentralizado
de água no ponto de uso, por apresentar maior espectro de ação desinfetante do
que o cloro, com mecanismos de ação, tanto pelas nanopartículas em si como pelos
íons prata (Ag+), mais rápidos e mais eficientes, e não provocam a formação de
subprodutos de desinfecção, que são potencialmente tóxicos ao homem e ao meio
ambiente.
Em função da sua grande reatividade química conferida pela grande superfície de
contato das nanopartículas, pode ser utilizada em pequenas quantidades
comparativamente com os desinfetantes normais, com atividade biocida superior,
inclusive para fungos e vírus. Combinado com o baixo custo e eficácia nas suas
aplicações, a tecnologia pode, por exemplo, ter grandes implicações para os países
em desenvolvimento, onde as questões de higiene são prioritárias.
Produtos comerciais que contém nanopartículas de prata ou geram íons prata (Ag+)
são uma das classes de nanoprodutos que apresentam rápido crescimento,
explorando a efetividade da prata em matar uma vasta gama de bactérias, incluindo
algumas cepas que se mostraram resistentes aos antibióticos modernos. Contudo,
alguns estudos indicam evidências de resistência bacteriana à prata, demonstrando
que a exposição a este metal pode selecionar microrganismos resistentes, embora
atualmente a incidência clínica de resistência à prata ainda seja considerada baixa.
Os avanços da nanotecnologia fornecem métodos de manipulação da prata para
incorporá-la em plásticos, tecidos e outras superfícies.
Filtros contendo nanopartículas de prata, ou recipientes fabricados com polímeros
impregnados com nanopartículas podem ser soluções em curto prazo para
tratamento de águas que se destinam a usos menos nobres, como águas cinza ou
águas pluviais, necessitando de estudos para que se estabeleçam os parâmetros
necessários para adequação destas águas com as normas nacionais vigentes. Estes
sistemas apresentam a vantagem de reter as nanopartículas, impedindo sua
liberação para o meio, evitando potenciais desequilíbrios no ambiente.

122

Os nanomateriais apresentam atividade antimicrobiana similar ou superior aos
desinfetantes químicos convencionais. Uma possível aplicação destes nanomateriais
para potencializar a eficácia da desinfecção é a utilização de um processo híbrido
em combinação com as tecnologias de desinfecção existentes, como radiação UV,
ozônio, peróxido de hidrogênio, entre outros, associando as vantagens destes
agentes para complementação da ação desinfetante, dependendo da necessidade.
Estudos já demonstraram ação sinérgica de algumas destas associações, em que a
ação desinfetante resultante é muitas vezes maior do que a soma das ações
individuais. Outra potencial aplicação é o uso em membranas de filtração e outras
superfícies em reatores e tubulações usadas no tratamento e distribuição de água.
Um grande problema para a aplicação de nanopartículas de prata para o tratamento
de água potável em larga escala é sua baixa ação residual, porque os íons prata são
rapidamente reduzidos a prata zero valente (Ag0), e as nanopartículas tendem a se
associar formando grumos que precipitam no meio, ou reagem com matéria orgânica
dissolvida, particulados ou íons que não foram retidos nos sistemas de tratamento,
impedindo a ação germicida. Porém, dependendo do destino de uso da água
tratada, como nas indústrias farmacêuticas e alimentícias, os agentes desinfetantes
que apresentam ação residual são extremamente problemáticos e considerados
como contaminantes, demandando tempo e custos adicionais para serem retirados
e, nestes casos, biocidas como as nanopartículas de prata podem apresentar
grandes potenciais de utilização. A presença de espécies aquáticas sensíveis nos
corpos de água receptores pode limitar as concentrações admissíveis de
desinfetante, não sendo a ação residual um pré-requisito necessário.
Apesar das grandes potencialidades de aplicação, apenas recentemente estudos
mais amplos estão sendo realizados sobre nanotoxicologia e segurança dos
nanomateriais, e muito pouco ainda é conhecido sobre o risco potencial de
contaminação com nanomateriais durante sua produção, uso e descarte. Tanto os
nanomateriais em si, como os resíduos gerados durante todo o seu ciclo de vida,
podem ser muito perigosos devido ao seu tamanho, com risco de contaminar o ar,
água e solos, e facilmente penetrar em animais e plantas, ocasionando efeitos ainda
não conhecidos.
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A maioria das nanopartículas produzidas pelo homem não existe na natureza, e
desta forma os organismos vivos podem não ter os meios adequados para
neutralizá-las. O tamanho é um fator fundamental na determinação da toxicidade
potencial da partícula, mas outras propriedades podem influenciar, como
composição química, forma, estrutura da superfície, carga de superfície, agregação
e solubilidade, e presença ou ausência de outros grupos funcionais. Os riscos
ambientais provêm da quantidade de prata e da quantidade de íons prata que estão
no ambiente. As nanopartículas podem aumentar o risco, quer pela facilitação dos
íons, ou pela disruptura da atividade celular por si própria.
Em virtude dos grandes questionamentos existentes a respeito do uso de
nanomateriais, as nanopartículas de prata ainda não foram testadas em grande
escala, pelo risco de serem liberadas ao meio e provocarem desequilíbrios na
microbiota dos ecossistemas aquáticos e terrestres, e também porque suas ações
tóxicas ao homem ainda não foram totalmente elucidadas e comprovadas. Até a
toxicidade humana e ambiental ser cuidadosamente avaliada, ou haver tecnologias
desenvolvidas para reter os nanomateriais no sistema de tratamento, é pouco
provável a aplicação dos nanomateriais em grande escala nos sistemas de
tratamento de água num futuro próximo.
Uma questão importante verificada no levantamento bibliográfico realizado é que a
maioria dos estudos sobre a atividade antimicrobiana dos nanomateriais foram
realizados em soluções relativamente simples e limpas, e a efetiva ação em águas
não tratadas ou residuais, cujos componentes podem interferir na interação
nanomaterial-microrganismo, não foi ainda comprovada, ao contrário das tecnologias
de cloração.
Outra questão relevante é que na avaliação da eficácia dos sistemas de desinfecção
normalmente somente bactérias coliformes são utilizadas como indicadores,
contudo, sua adequação como indicador para a desinfecção de patogênicos
específicos, particularmente vírus e protozoários, é questionável para uma avaliação
em amplo espectro de ação biocida.
A vigilância ambiental é problemática, porque até o presente não existem
metodologias dosimétricas plenamente desenvolvidas para monitoramento confiável,
que possam rotineiramente detectar nanopartículas em águas não tratadas ou
sedimentos, especialmente em concentrações na faixa de ng/L.
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Testes sensíveis de toxicidade ambiental e estudos de caso mostraram que a prata
metálica é tóxica em concentrações iguais ou superiores a 50 ng/L, mas as
informações ainda são insuficientes ainda para determinar a concentração limite
admissível de nanopartículas de prata na água tratada. A vigilância ambiental é um
requisito essencial para futuras estratégias de gestão de risco, porque as
nanopartículas de prata estão proliferando rapidamente no mercado consumidor.
Algumas nanopartículas de prata são projetadas para permanecer em água como
partículas individuais. Grupos funcionais carregados ou revestimentos de superfície
podem ser adicionados para melhorar a solubilidade em água e as características de
suspensão. Uma vez liberadas para o meio aquático, estarão sujeitas a reações
neste meio indefinidamente. Quanto mais tempo as partículas (ou os elementos que
ajudam na dispersão) resistirem a tais reações (meses, anos, ou mais), maior será
sua acumulação em águas não tratadas. O entendimento de tais caminhos é crucial
para estabelecer a correspondência entre a massa de nanoprata liberada para o
ambiente e as concentrações ambientais que serão, em última instância,
responsáveis por qualquer potencial toxicidade.
A toxicidade das nanopartículas de prata levanta a preocupação de que a liberação
deste nanomaterial no ambiente pode perturbar os processos naturais dos
ecossistemas de suporte à vida vegetal e animal, bem como o funcionamento das
estações de tratamento de esgoto. Sendo um dos nanomateriais mais comumente
utilizados em produtos de consumo, provavelmente entrarão nas tubulações de
esgoto e nas estações de tratamento. Pouco trabalho foi feito para avaliar a inibição
do crescimento microbiano em sistemas de tratamento de águas residuais, quanto
estas informações são valiosas para planejamento de operação e controle. Podem
ameaçar processos bactéria-dependentes que mantém o funcionamento dos
ecossistemas.
Bactérias são de vital importância para o solo, plantas, e saúde humana e animal, e
possuem relações simbióticas com a maioria dos animais, desde insetos até o
homem, na digestão de alimentos e outras funções. Bactérias do solo são
fundamentais na fixação de nitrogênio e da desagregação da matéria orgânica.
Os peixes em geral possuem alta capacidade de bioconcentração de contaminantes
no meio ambiente, e o consumo humano pode sugerir um impacto direto na saúde
em potencial, ocasionado pela liberação de nanopartículas para o meio.
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Estudos sugerem que microrganismos e plantas podem ser capazes de produzir,
modificar e concentrar nanopartículas, que podem bioacumular ao longo da cadeia
alimentar.
Os ecossistemas naturais apresentam equilíbrios bastante sensíveis a alterações
externas, e todo e qualquer elemento que se introduza pode causar inúmeros efeitos
adversos de maior ou menor intensidade. Assim, tanto o cloro, e todas as suas
formas de uso, como as nanopartículas de prata apresentam ações tóxicas ao
homem e ao meio ambiente como ampla e claramente demonstrado neste trabalho,
e apresentam vantagens e desvantagens de aplicação, dependendo da qualidade da
água a ser tratada, e de sua destinação. As implicações ambientais nas novas
tecnologias que utilizam nanoprata irão refletir as implicações cumulativas da
exposição às nanopartículas e aos tóxicos e persistentes poluentes dos quais as
nanopartículas são compostas.
As nanopartículas apresentam diferentes efeitos na saúde humana. O aumento da
atividade biológica pode ter efeito benéfico, prejudicial, ou ambos. Muitas delas são
pequenas o suficiente para penetrarem livremente na pele, pulmão e cérebro. São
tóxicas para tecidos humanos e culturas celulares, resultando no aumento do
estresse oxidativo, produção de citocinas inflamatórias e morte celular. Evidenciouse que as nanopartículas podem facilmente atravessar as membranas do corpo
humano e causar graves efeitos tóxicos à saúde. A toxicidade é determinada pelas
nanopartículas internamente acumuladas, biodisponíveis, em cada organismo, e não
somente a concentração total no meio ambiente. As formas de nanopartículas mais
tóxicas são aquelas absorvidas rapidamente do meio, excretadas lentamente e/ou
não internamente seqüestradas em formas não tóxicas.
Muitos estudos ainda devem ser feitos para que se tenha a segurança de uso deste
nanomaterial, e a proposta deste trabalho foi realizar o levantamento do que já foi
feito neste sentido, comparando as vantagens e desvantagens de cada sistema,
resguardando-se, contudo, as devidas proporções já que os sistemas de cloração
são, há muito tempo, largamente utilizados em sistemas de tratamento de água, e as
nanopartículas ainda estão em escala laboratorial e piloto.
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A colaboração internacional em pesquisa fundamental, os desafios técnicos de longo
prazo, a metrologia, educação e os estudos sobre as implicações sociais relatando
os benefícios e/ou danos que as tecnologias que utilizam nanopartículas de prata
poderão trazer à sociedade e/ou ao meio ambiente desempenharão um papel
importante na sua utilização e no seu crescimento.
É importante que as tecnologias que utilizam a prata não sejam descartadas em
virtude dos riscos ambientais, embora aumentem a carga total de prata
descarregada no ambiente, antes que se tenham dados suficientes para avaliar seus
reais efeitos e impactos. Todo sistema de desinfecção apresenta vantagens e
desvantagens e a escolha de um método deve levar em conta a qualidade da água
de origem e o destino e uso da água tratada, potenciais efeitos tóxicos, facilidade de
operação e manutenção e as normas locais. Nenhum método de desinfecção é
único para todas as circunstâncias, e desta forma os sistemas de tratamento podem
utilizar uma variedade de métodos para atingir as metas globais de desinfecção e
proporcionar proteção residual em todo o sistema de distribuição.
As nanopartículas de prata apresentam um futuro promissor, dependendo do uso e
da exigência da água resultante dos possíveis processos alternativos de desinfecção
que utilizarem este nanomaterial. São tecnologias experimentais, sobre as quais as
experiências estão sendo obtidas nas últimas décadas, e sobre as quais também
deve recair um julgamento extremamente crítico, observando-se todo e qualquer
resultado positivo ou negativo existente, para o aperfeiçoamento do método
proposto. Os conhecimentos atuais fornecem uma poderosa base de partida para
identificar as prioridades de pesquisa, e para começar a instituir normas e decisões
políticas cientificamente embasadas para as nanopartículas de prata.
A partir de todo este levantamento efetuado, espera-se num futuro próximo realizar
continuidade deste estudo, em um sistema real de captação de água de chuva
utilizando nanopartículas de prata como agente desinfetante, com o propósito de
determinar a eficácia bactericida por intermédio de análises microbiologias, bem
como verificar se há liberação destas nanopartículas para o meio tratado, utilizando
as análises químicas disponíveis para esta determinação.
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