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RESUMO  

 

Estratégias de ponta contextualizadas em áreas da Nanociência e Nanotecnologia vêm tornando possível o 

desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao monitoramento, controle e tratamento do meio ambiente 

em termos econômicos e de sustentabilidade.  O domínio de conteúdos sobre partículas e outros sistemas 

com dimensões em nanoescala (1 a 100 nanômetros) vêm sendo alvo de investigação e análise criteriosa de 

questões relacionadas aos efeitos colaterais que possam impactar a Saúde humana e Meio ambiente, em 

função de variações das propriedades distintas daquelas de partículas em escala macroscópica. Por outro 

lado, a utilização de tais nanoestruturas não só requer uma menor quantidade de matéria prima e o emprego 

de materiais com elevada reatividade, devido a maior área de superfície de contato com os agentes 

contaminantes e poluidores, mas também garante uma maior eficiência para monitoração, controle e 

tratamento de poluentes químicos e biológicos. Este artigo pretende apresentar uma abordagem sobre os 

principais sistemas nanoestruturados desenvolvidos para remediação da poluição de Meio Ambiente, além 

de salientar questões, limitações e impactos ambientais decorrentes da sua aplicação.     
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ABSTRAC 

Nanoscience and Nanotechnology have been applied to develop new strategies aimed for monitoring, 

controlling and treating the Environment in economic and sustainability terms. Nanoparticles and others 

nanostructures have been target of investigation and careful analysis of issues related to side effects that 

may impact human health and the environment, in function of variations in their properties distinct from 

those of particles on a macroscopic scale. On the other hand, their applications not only require a smaller 

amount of raw material and the use of materials with high reactivity, due to the greater surface area of 

contact with contaminants and pollutants, but also guarantee greater efficiency for monitoring, control and 

treatment of chemical and biological pollutants. This article presents an overview on main nanostructured 

systems developed for remediation of environmental pollution, in addition to highlighting environmental 

issues, limitations and impacts arising from its application. 
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Avanços científicos apontam para diferentes soluções de problemas ambientais 

atualmente vivenciados pela sociedade a partir do desenvolvimento de tecnologias 

sustentáveis para a produção de sistemas em nanoescala1-3 que, sob a configuração de 

nanosorbentes 4,5, nanocatalisadores6, nanopartículas7 e membranas nanoestruturadas8 

apresentem potencialidade para monitorar, controlar e reduzir compostos tóxicos 

presentes na água e no ar visando padrões de qualidade e indicadores de Saúde Pública. 

Além disso, sistemas nanoestruturados podem ainda ser funcionalizados com vários 

grupos químicos ligantes9 com o objetivo de otimizar suas propriedades, afinidade, 

especificidade e ação catalítica para um determinado composto poluente ou 

microorganismo indesejável.   

O tamanho de uma nanopartícula ou sistema nanoestruturado é de suma 

importância porque altera não só a natureza das interações das forças entre as moléculas 

do material, mas também suas propriedades físicas e químicas.  A alteração das 

propriedades de um dado material ao atingir a escala nanométrica se deve não só à 

combinação de efeitos quânticos10 e de superfície em virtude do aumento da relação entre 

área superficial e volume, mas também das características morfológicas e maior 

reatividade da partícula. O efeito de confinamento quântico ocorre quando as dimensões 

das partículas são comparáveis à ordem de grandeza dos valores de comprimentos de 

onda dos portadores de cargas (elétrons e buracos eletrônicos). O movimento dos 

portadores de carga torna-se então quantizado, implicando que os níveis de energia 

tornam-se discretos como ocorre em um átomo isolado11. Isto acarreta mudanças nas 

propriedades dos materiais como condutividade elétrica, semicondutividade, 

comportamento e permeabilidade magnética, emissão de fluorescência e ressonância 

plasmônica 12,13.  

A maior reatividade, por sua vez, pode ser atribuída ao pequeno tamanho da 

nanopartícula e à sua grande área superficial14,15. Essas características se devem a uma 

maior densidade de sítios reativos presentes na superfície da partícula, ou reatividade 

intrínseca dos sítios de superfície reativa. Esses dois efeitos, quando combinados, podem 

favorecer um aumento na taxa de degradação de contaminantes e de subprodutos 

indesejáveis.  Além disso, a elevada mobilidade das nanopartículas em meios porosos16 

pode ser decorrente do seu pequeno tamanho com relação às dimensões dos espaços ou 

tamanho dos poros. Em geral, a mobilidade de nanopartículas em meios porosos saturados 

é determinada pelo produto do número de colisões entre elas e as partículas do próprio 



meio. Entretanto, uma compreensão da relação entre morfologia, reatividade e 

mobilidade das nanopartículas requer ainda um melhor entendimento para a implantação 

de sistemas nanoestruturados em grande escala, sem comprometimento do nível de 

segurança que sua aplicação possa impactar à saúde humana e ao meio ambiente.   

Dentro deste contexto, este artigo pretende apresentar uma abordagem das 

principais propriedades e aplicação de promissores sistemas nanoestruturados incluindo 

nanopartículas metálicas17,18 e de óxidos semicondutores19,20, estruturas reticulares 

metalorgânicas conhecidas como Metal Organic Frameworks (MOFs)21,22, nanomateriais 

a base de carbono23 e dentrímeros24,25 para remediação do Meio Ambiente, além de 

salientar questões, limitações e impactos ambientais decorrentes da sua aplicação.     

  

SISTEMAS NANOESTRUTURADOS PARA APLICAÇÕES EM REMEDIAÇÃO 

AMBIENTAL 
  

Diferentes tipos de agentes poluentes oriundos de processos industriais, da 

urbanização e demais atividades humanas vêm comprometendo, de forma significativa, a 

qualidade não somente dos reservatórios hídricos como também o solo, a flora e a 

biodiversidade26,27, tendo em vista seus efeitos tóxicos e bioacumulativos28 além de 

acarretam problemas à saúde de seres humanos. Metais pesados como mercúrio, chumbo, 

níquel e alumínio são facilmente encontrados no solo e água29. O contato de mamíferos 

com esses elementos, incluindo o homem, pode causar o desenvolvimento de câncer, 

doenças genéticas e intensos efeitos colaterais causados por intoxicação30. Aliado a tudo 

isso, esses poluentes também contribuem para a redução da taxa de transmissão de luz 

solar em meio aquoso o que dificulta o processo de fotossíntese e oxigenação do meio31.  

Embora diversas estratégias convencionais de remediação venham sendo 

propostas a partir da utilização de adsorventes a base de carvão ativado32, eletrocatálise33 

e biocatálise34, ainda existem limitações no que concerne à sua eficiência e custos. Por 

isso, tecnologias inovadoras voltadas ao desenvolvimento de sistemas nanoestruturados 

com potencialidade para remediação do Meio Ambiente, vêm sendo avaliadas como uma 

alternativa mais eficiente e de custo competitivo para solucionar os diferentes tipos de 

problemas ambientais. As vantagens de sua aplicação em remediação ambiental se devem 

às suas propriedades catalíticas e redução química de inúmeros poluentes35, 

principalmente os compostos tóxicos como hidrocarbonetos alifáticos clorados, 

pesticidas organoclorados, bifenilos policlorados (PCBs)36, e metais     pesados37. 



Adicionalmente, esses sistemas permitem o desenvolvimento de nanosensores de elevada 

especificidade capazes de atuarem na remediação de aquíferos não acessíveis por técnicas 

convencionais para determinados poluentes 38,39.   

   Enquanto nanopartículas metálicas 40 apresentam promissoras aplicações em 

descontaminação de recursos hídricos, nanossistemas semicondutores como a base de 

óxido de titânio (TiO2) podem ser usados em processos oxidativos como  fotocatálise 

heterogênea para tratamento de poluentes orgânicos e inorgânicos41,42.  Por outro lado, 

nanoestruturas porosas do tipo MOFs (Metal-Organic Frameworks) formadas a partir da 

interação entre íons ou clusters metálicos e ligantes orgânicos, vêm encontrando 

possibilidades de aplicações em armazenamento e separação de gases poluentes21,22. 

Nanomembranas de filtração compostas por cilindros ocos com paredes de nanotubos de 

carbono radialmente alinhados também têm se mostrado eficazes na remoção de bactérias 

e vírus em águas contaminadas23,43. Adicionalmente, macromoléculas altamente 

ramificadas com composição controlada conhecidas como dendrímeros, apresentam 

características particularmente atraentes como nanomateriais funcionais para aplicação 

em processos de ultrafiltração para purificação de água contaminada por íons metálicos 

tóxicos, radionuclídeos, solutos orgânicos e inorgânicos, bactérias e  vírus 24,25. 

Entretanto, uma série de questões relacionadas aos impactos gerados pela 

Nanotecnologia ainda encontra-se sem respostas com relação ao trajeto, transporte,  

comportamento e efeitos tóxicos nos sistemas biológicos1. O comportamento destes 

sistemas em nanoescala no campo também requer maiores estudos de forma a avaliar a 

sua capacidade de migração através do solo até atingir os recursos hídricos superficiais 

ou subterrâneos bem como seus riscos à saúde humana e à biota 44,45. 

 

Nanopartículas metálicas  

 

  Estudos relacionados à aplicação ambiental de nanopartículas metálicas indicam 

que o elevado potencial de redução apresentado por alguns metais como o ferro (Fe), 

favorece sua oxidação acelerada na presença de compostos orgânicos poluentes18. Este 

comportamento pode ser compreendido com base na influência que o tamanho da 

partícula em escala manométrica (10-100 nm) e sua elevada superficial podem exercer 

em processos mais eficientes de remediação ambiental com base em elevadas taxas de 

descontaminação 46,47. 



 A grande área superficial específica decorrente do tamanho das nanopartículas 

metálicas é um dos parâmetros que favorecem a sua elevada reatividade química em 

relação às macro ou micro partículas de mesma composição química. Esta propriedade se 

deve à maior densidade de sítios de elevada reatividade intrínseca presentes em sua 

superfície que, por sua vez, possibilita velocidades e taxas de degradação maiores48 

decorrente do processo de oxidação do núcleo metálico da nanopartícula em meios 

aerados ricos em oxigênio ou outras espécies oxidantes. Uma estratégia para se controlar 

tal processo consiste em se criar uma camada passivadora de óxido do metal ou metal 

nobre, evolvendo a superfície da nanopartícula. 

As propriedades magnéticas e eletrostáticas de nanopartículas metálicas devem 

também ser criteriosamente consideradas para aplicações ambientais. A ação conjunta de 

fenômenos relacionados à atração magnética e interações eletrostáticas bem como de 

concentração, distribuição de tamanho e potencial Zeta 48,49 podem favorecer processos 

indesejáveis de  aglomeração e adesão em meios porosos.  O processo de aglomeração 

das nanopartículas, aliado às características eletrostáticas e porosas do meio poderiam 

possibilitar a obstrução dos poros que por sua vez, atuariam como um filtro para a adesão 

e a incorporação das nanopartículas no interior de poros. Este comportamento limitaria o 

transporte da suspensão de nanopartículas através do meio poroso, comprometendo 

significativamente o desempenho do tratamento do meio. Além disso, a aglomeração das 

nanopartículas levaria a uma redução da sua área superficial específica e reatividade 

decorrente de um menor número de sítios reativos superficiais   disponíveis 49,50.  No 

entanto, a utilização de agentes desaglomerantes poliméricos para estabilização das 

nanopartículas poderia minimizar esses efeitos indesejáveis. 

A adsorção de nanopartículas em solos e aquíferos depende igualmente da 

química de superfície (carga elétrica) do solo e das nanopartículas, características físicas 

e químicas da água subterrânea (força iônica, pH e presença de matéria orgânica), e 

condições hidrodinâmicas (tamanho dos poros, porosidade, velocidade do fluxo e grau de 

turbulência). Esses fatores podem por sua vez, alterarem a probabilidade de contato entre 

o contaminante e as nanopartículas, afetando diretamente a cinética e a taxa de 

rendimento de descontaminação. A quantidade de oxigênio dissolvido, pH do meio e 

presença de nutrientes (nitratos, nitritos e sulfatos) são também fatores relevantes para a 

aplicação em remediação ambiental.  A presença de nutrientes, além de competir com 

subprodutos da oxidação metálica, também pode favorecer o desenvolvimento de 

microrganismos capazes de acentuar a ação corrosiva metálica. 



Nanopartículas de ferro na valência zero (nFeZ) têm encontrado grande aplicação 

como agentes redutores eficazes para degradação de organohalogenados (metanos 

clorados e bromados, etenos clorados e benzenos clorados), hidrocarbonetos policlorados, 

nitratos, pesticidas, corantes51,52 e metais pesados como crômio e arsênicos53. Essas 

nanopartículas de ferro são capazes de imobilizar, sorver e capturar partículas desses 

compostos poluentes para a formação e separação de agregados maiores e mais pesados 

decorrente da sua elevada suscetibilidade magnética do ferro zero. Entretanto, as 

propriedades magnéticas do ferro zero favorecem a formação de aglomerados das 

partículas reduzindo significativamente a área de superfície específica, sedimendação e 

mobilidade em meios fluídos. Além disso, as nanopartículas aglomeradas apresentam 

dificuldade para grandes deslocamentos no subsolo, exigindo a construção de um número 

maior de pontos de injeção e custos adicionais ao processo de remediação. Uma solução 

seria revestir a superfície das nanopartículas com materiais poliméricos aniônicos 

ambientalmente sustentáveis, com o propósito de reduzir seu potencial reativo com 

partículas do solo (geralmente carregadas negativamente) e aumentar a sua dispersão por 

efeito de repulsão eletrônica. As estratégias mais utilizadas para melhorar a estabilidade 

das nFeZ envolve a utilização de emulsões água-óleo ou adesão das nFeZ em substratos 

sólidos como sílica, carbonos, resinas  e   zeolitas 54,55. 

 A reatividade das nanoparticulas de nFeZ  depende também de suas propriedades 

físicas (tamanho, morfologia, superfície), das propriedades físicas, grupos químicos 

funcionais dos compostos poluentes e do meio a ser remediado56. Em meio aquoso, o Fe 

metálico (Fe0) ou Fe zero (núcleo da nanopartícula) é oxidado (por ação do oxigênio e/ou 

água presentes no meio) a Fe2+ e Fe3+, formando uma fina camada de espessura entre 2 e 

3 nm.29) de óxido de ferro (FeO) e oxi-hidróxido de ferro (FeOOH), que recobre a 

superfície da nanoparticula (Figura 1). À medida que o ferro metálico (Fe0) do núcleo é 

oxidado, elétrons são liberados para reagir com os grupos funcionais presentes nos 

compostos poluentes como organoclorados (RCl) por meio de reações de redução, cujos 

subprodutos (RH) são adsorvidos pela camada superficial de FeOOH48. Além disso, a 

presença de FeO nesta camada possibilita também a adsorção e reações com componentes 

inorgânicos como  aníons metálicos (Mn+) e metais (Mn-m) contaminantes presentes no 

meio. A presença de porosidade na estrutura das nanopartículas de  nFeZ pode também 

conferir uma maior reatividade às nanopartículas nFeZ em virtude de uma aumento na 

área superficial disponível para a ocorrência dos processos redox e de adsorção de 

contaminantes. A Figura 2 apresenta um esquema ilustrativo evidenciando os poros 



presentes na estrutura da nanopartícula e as reações de redução do tricloroetileno 

(C2HCl3) e do chumbo metálico (Pb2+ → Pb0), e absorção de íons chumbo (Pb2+). 

 

Figura 1 - Modelo ilustrativo do processo de remediação por mecanismos de oxi- 

redução e adsorção utilizando-se nanopartículas de ferro de valência zero 

(nFeZ) para remoção de poluentes organoclorados (RCl), íons metálicos 

(Mn+) e metais (Mn-m) em meio aquoso. Adaptado48. 

 

 

 

Figura 2 - Modelo ilustrativo do processo de remediação por mecanismos de oxi-

redução e adsorção utilizando-se nanopartículas porosas de ferro de valência 

zero (nFeZ) para redução tricloroetileno (C2HCl3) e de chumbo metálico 

(Pb0), e absorção de íons chumbo (Pb2+)57 . 

  

O potencial reativo das nFeZ pode também ser aumentado a partir de combinações 

binárias com diferentes metais em sua composição química como ferro/paládio (Fe/Pd), 

ferro/prata (Fe/Ag), ferro/platina (Fe/Pt) e ferro/níquel (Fe/Ni). Essas combinações 

bimetálicas vêm sendo bastante investigadas em virtude da elevada eficiência apresentada 

em processos de remediação de contaminantes halogenados e metais pesados 58,59. A 

introdução de um segundo metal pode conferir uma maior mobilidade60 e propriedades 

catalíticas à nanopartícula bimetálica, bem como inibir a formação de subprodutos mais 

tóxicos do que os poluentes originais61.  O princípio de ação de partículas bimetálicas está 



baseado em reações de oxiredução. Um metal base (Fe), utilizado para ser oxidado 

(consumido) para promover a degradação do contaminante, é associado a um segundo 

tipo de metal (Ag, Pt ou Ni) que age como um “promotor” ou parceiro catalítico não 

consumido. Essa combinação aumenta a cinética da reação de óxido-redução, catalisando 

o processo de degradação e assim, aumentando a sua eficiência. Entretanto, a 

nanopartícula torna-se inativa em um período mais curto de tempo e compromete o 

transporte do contaminante em meio poroso, pois a efetividade do nFeZ será reduzida em 

relação à distância, exigindo mais pontos de aplicação durante a remediação do meio. O 

paládio (Pd) vem sendo o metal de transição mais utilizado em combinação com o ferro 

em virtude de suas excelentes propriedades químicas e estruturais para gerar espécies 

reativas de hidrogênio e quebrar cadeia ligações carbono-halogênio de compostos 

orgânicos. No entanto, sua adição ao ferro encarece o processo e torna a nanopartícula 

bimetálica mais nociva ao meio ambiente, limitando assim sua utilização em remediação 

ambiental. 

 O pH do meio de remediação é outro fator determinante no comportamento 

reativo, tempo de vida e seletividades das nanopartículas de nFeZ para um contaminante 

específico. A camada passiva de FeO formada na superfície da nanopartícula pode 

dificultar a transferência de elétrons para a redução de grupos químicos de poluentes 

orgânicos a pH elevado62. A composição orgânica, umidade e solubilidade do solo 

podem, não só interferir nos mecanismos de transferência de elétrons, absorção e remoção 

dos poluentes62, mas também influenciar o transporte e mobilidade das nanopartículas de 

ferro no meio sólido63.   

Embora sistemas metálicos nanoparticulados (principalmente a base de ferro) 

sejam os mais utilizados em processos de remediação ambiental, existe ainda pouco 

conhecimento quanto ao seu potencial para bioacumulação em espécies ambientalmente  

relevantes e biodisponibilidade de contaminantes em solos, e suas possíveis 

consequências ao Meio Ambiente e à Saúde Humana (inalação, absorção e deposição em 

alvéolos pulmonares)47,64,65.   

 

Nanopartículas  semicondutoras   

 

  O emprego de nanopartículas semicondutoras em processos oxidativos vem sendo 

amplamente estudad66 tendo em vista suas propriedades físicas e químicas para diferentes 

aplicações, incluindo a fotocatálise heterogênea67,68. O processo fotocatalítico (Figura 3) 



consiste basicamente, na absorção de luz por um óxido semicondutor (fotocatalisador) 

para geração de radicais hidroxilas (HO•) provenientes da oxidação das moléculas de 

água (H2O) do meio69 (HANAOR; SORRELL, 2011), ou adsorvidas na superfície do 

semicondutor70.    

 

Figura 3 - Princípio do processo fotocatalítico. O óxido semicondutor absorve  

radiaçãoexterna (hv) para promover um elétron (e-) da banda de valência 

(BV) para a banda de condução (BC), na qual é gerado um buraco eletrônico 

ou lacuna (h+). Sítios oxidantes e redutores são formados para catalisar 

reações de oxidação de matéria orgânica (MO) na lacuna através de radicais 

hidroxilas (HO•), ou reações de redução do oxigênio com o elétron na BC71.   

 

Devido à elevada instabilidade apresentada pelos radicais HO•, eles são capazes 

de atacar cadeias carbônicas dos compostos orgânicos poluentes, resultando em 

compostos atóxicos de estrutura molecular mais simples 72,73, incluindo água e dióxido de 

carbono.  

Concentração do fotocatalisador, intensidade e tipo de luz (ultra-violeta), tempo 

de irradiação, concentração do poluente, pH e presença de agentes oxidantes no meio74 

são fatores que podem influenciar os processos de oxidação por fotocatálise. A 

capacidade de adsorção do semicondutor também é outro parâmetro determinante para 

que as moléculas poluentes sejam adsorvidas na sua superfície. Além disso, a taxa de 

degradação do poluente é também influenciada pela quantidade e grau de agregação das 

nanopartículas do fotocatalisador.  As propriedades físicas e químicas do semicondutor 

também dependem da sua estrutura, tamanho, forma, área superficial e grau de 



cristalinidade75. Além disso, a presença de poros em sua estrutura não só aumenta a área 

superficial e densidade de sítios ativos com elevada acessibilidade, mas também favorece 

a difusão e capacidade de adsorção de corantes e poluentes orgânicos. Dentre os óxidos 

semicondutores em escala nanométrica mais investigados no momento, merecem 

destaque as nanopartículas de óxido de titânio (TiO2)
76 e de óxido de ferro (Fe2O3)

77. 

Nanopartículas de TiO2 têm encontrado uma gama de aplicações na área 

ambiental no tratamento de água e remediação por degradação fotocatalítica de 

nutrientes78 e na purificação de ar79. Suas aplicações se deve principalmente à ausência 

de toxicidade, resistência à corrosão e custo acessível, aliado ao fato de apresentar 

fotoatividade e estabilidade química em uma ampla faixa de pH e temperatura80. As 

propriedades semicondutoras exibidas pelo TiO2 conferem às suas nanopartículas não só 

uma elevada sensibilidade à radiação UV (ultravioleta)76, mas também ação catalítica 

para a decomposição de compostos tóxicos em solução aquosa a partir da formação de 

espécies oxidativas (radicais HO•), elétrons (e-) e lacunas (h+) durante o processo de 

excitação eletromagnética (h)71. Entretanto, se o mecanismo de recombinação entre 

elétron e lacuna presentes na BC for mais favorecido (Figura 3), não ocorre formação de 

radicais HO• (decorrente da interação de moléculas de água com a lacuna formada na 

BV) para oxidar matéria orgânica (MO) poluente adsorvida na superfície do 

semicondutor, e consequentemente sua degradação. Embora não se possa afirmar qual 

das espécies geradas (elétrons, lacunas ou radicais HO•) seja o principal agente 

responsável pela fotodegradação do poluente, existe a possibilidade que essas três 

espécies possam estar associadas aos mecanismos de oxirredução envolvidos em 

processos fotocatalíticos76. 

Nanopartículas magnéticas de óxido de ferro (Fe3O4) têm sido também estudadas 

principalmente, em virtudes de suas propriedades magnéticas77,81 que possibilitam rápida 

adsorção e separação de diferentes tipos de poluentes industriais e metais pesados 

presentes em meios aquosos, por ação de campos magnéticos externos (Figura 4).    

Entretanto, para que o processo de adsorção ocorra de maneira eficiente, a superfície das 

nanopartículas deve ser recoberta por uma camada de um material funcionalizador 

(Figura 5), como a sílica (SiO2)
82, capaz não só de otimizar sua capacidade adsorvente, 

mas principalmente garantir sua estabilidade química para prevenir oxidação e prover 

grupos funcionais específicos que possam ser seletivos para poluentes como corantes 

orgânicos.   



 

 

Figura 4 - Esquema do processo de adsorção e separação de poluentes industriais e metais 

pesados presentes em meios aquosos, por ação de campos magnéticos 

externos. 

 

 
 

Figura 5 - Funcionalização da superfície de uma nanopartícula magnética por   

recobrimento com camada de sílica para adsorção específica e fotocatálise 

de agentes poluentes e antimicrobiano82.(Adapatado). 

 

Por outro lado, óxidos de ferro (III) nanoestruturados podem também apresentar 

excelentes propriedades catalíticas para aplicação em fotodegradação83, incluindo 

degradação de poluentes orgânicos, deposição de metais nobres para minimizar processos 

de recombinação de pares de elétrons na superfície do óxido, redução de metais a uma 

forma menos tóxica ou elementar, e fotoinativação de diferentes tipos de vírus aquáticos 

com a irradiação solar81. Aliado a tudo isso, essas nanopartículas apresentam custo-

benefício competitivo, alta estabilidade, não toxicidade ao Meio Ambiente, elevada 

capacidade de adsorção (devido a elevada razão entre área superficial e volume) e 

diversas formas de utilização que viabilizam a possibilidade de recobrir sua superfície 

com polímeros ou moléculas. A reutilização do óxido de ferro se torna também 



economicamente viável uma vez que as nanopartículas podem ser separadas por ação 

magnética81.   

  

Nanomateriais de carbono  

 

 Nanomateriais de carbono84, incluindo nanotubos de carbono85 (NTC) e óxidos de 

grafeno86 (OG), vêm encontrado aplicações de modo eficaz e sustentável para tratamento 

de águas residuais87-90 envolvendo adsorção de moléculas de poluentes, corantes 

orgânicos e íons de metais pesados a partir da utilização de estratégias de funcionalização 

estrutural, controle morfológico e manipulação de propriedades físicas e químicas43.   

A estrutura dos OG (Figura 6) é constituída de camadas ou folhas hexagonais 

formadas por átomos de carbono e diferentes grupos funcionais incluindo hidroxilas, 

carbonilas, carboxilas e epóxidos que possibilitam vários tipos de funcionalidades para 

interagir com contaminantes moleculares ou iônicos, por meio de mecanismos de 

adsorção química ou física 91,92.  Os mecanismos de interações entre as camadas dos OG 

e compostos poluentes orgânicos (Figura 7) podem ocorrer por meio da formação de 

ligações de hidrogênio e interações covalentes π-π ou eletrostáticas93.   

 

Figura 6 - Estrutura do óxido de grafeno e grupos funcionais. Os átomos de carbono estão 

representados em preto e os de oxigénio em vermelho 

(Adaptado). https://www.researchgate.net/figure/Estrutura-do-oxido-de 

grafeno-egrupos-funcionais-Os-atomos-de-carbonoestao_fig10_324825194. 

 

https://www.researchgate.net/figure/Estrutura-do-oxido-de%20grafeno-egrupos-funcionais-Os-atomos-de-carbonoestao_fig10_324825194
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Figura 7 - Interações do óxido de grafeno com moléculas de poluentes orgânicos 

(corantes). Interações π – π são predominantes, podendo ocorrer ligação de 

hidrogênio e interação eletrostática (Adaptado)93.  

  

A construção de membranas de OG de dimensão nanométrica tem apresentado 

grande potencial em processos de nanofiltraçao94, com eficientes taxas de filtração 

capazes de miniaturizar equipamentos de remediação de águas subterrâneas e otimizar o 

seu transporte e uso em ambientes confinados.  Adicionalmente, as formas oxidadas e 

reduzidas do OG95 (Figura 8) podem apresentar viabilidade técnico-econômica que, 

associada as suas relevantes propriedades mecânicas e térmicas bem como estabilidade 

química, encontram aplicações como potenciais adsorventes de diversos compostos 

poluentes como compostos orgânicos corantes aniônicos e catiônicos e metais pesados 

para tratamento simultâneo de efluentes 91,96. Entretanto, existe ainda a necessidade de 

mais pesquisas para realização de novos estudos e da sua aplicabilidade em escala 

industrial98.   

 

 

 

Figura 8 - Processo de formação do óxido de grafeno reduzido (C), a partir da redução da 

forma oxidada do OG (B) formada pela oxidação do grafite (A)95.  

  



 NTC são nanoestruturas obtidas a partir do enrolamento de uma ou várias folhas 

de grafeno (Figura 9a) em forma concêntrica, com diâmetro de dimensão nanométrica, e 

cavidade interna oca85.  Com base na configuração estrutural, NTC podem ser 

classificados como de parede simples (NTCs) ou de paredes múltiplas (NTCm) (Figuras 

9b e 9c).  NTCm (Figura 9c) são formados por interações de van der Walls que 

estabilizam um conjunto de nanotubos concêntricos. Essas características estruturais 

conferem elevada condutividade, resistência mecânica e estabilidade química que 

possibilitam sua aplicação em diferentes aplicações tecnológicas43. A presença de 

defeitos de superfície e o fato dos NTC poderem estar abertos ou fechados nas 

extremidades favorecem a incorporação de metais ou óxidos metálicos que, por sua vez, 

lhes confere propriedades fotocatalíticas tratamento de efluentes contaminados com 

metais pesados.   

 

 

Figura 9 - Folha de grafeno sendo enrolada em forma de cilindro. (b) Nanotubo de 

carbono de parede simples. (c) Nanotubo de carbono de paredes múltiplas99.  

 

Uma vez que os NTC são geralmente insolúveis na maioria dos efluentes líquidos 

contaminados, diferentes estratégias de modificação ou funcionalização100,101 de sua 

superfície pode ser uma estratégia interesse para melhorar sua dispersão e uniformidade 

no meio de tratamento (Figura 10). Para isso, grupos químicos funcionais ou moléculas, 

incluindo grupos carboxílicos e hidroxílicos, podem ser incorporados à sua superfície por 

meio de diferentes tipos de interações, a fim de promover modificações estruturais (físicas 

ou químicas) capazes de otimizar sua capacidade para adsorção de diferentes poluentes 

presentes no meio de tratamento. A estratégia de funcionalização pode ser feita, 

principalmente por meio de interação não covalente (funcionalização física) ou covalente 

(funcionalização química). A funcionalização não covalente consiste na utilização de 

moléculas de compostos orgânicos aromáticos, polímeros conjugados, moléculas 

aromáticas e surfactantes capazes de tornar a superfície do NTC mais hidrofílica, 

conferindo uma maior solubilidade em efluentes aquosos88.   Por outro lado, a 



funcionalização covalente está baseada na criação de ligações covalentes entre grupos 

químicos funcionais que são adsorvidos à superfície das paredes ou extremidades do 

NTC102,103 [22, 23]. A ocorrência de reações químicas em defeitos estruturais presentes 

na superfície do nanotubo104, ou ainda o preenchimento do nanotubo com átomos ou 

moléculas de pequenas dimensões (funcionalização endohédrica), são outros tipos de 

estratégias para funcionalizar NTC.     

 

 

Figura 10 - Estratégias para funcionalização de NTC101. (Adaptado). 

  

 Membranas a base de NTC possuem ação antibacteriana e antiaderente tendo em 

vista o seu interior não polarizado favorecer uma forte atração às moléculas de água e 

repelir sais e outros tipos de poluentes. Estas características tornam esse tipo de 

nanoestrutura extremamente interessante para aplicação em tratamento de purificação de 

efluentes contaminados bem como em processos de dessalinização de água105 de forma 

significativa. 

 

Estruturas reticulares metal-orgânicas  

 

Estruturas reticulares metal-orgânicas, do termo em inglês Metal Organic 

Frameworks (MOF), são polímeros de coordenação de estrutura aberta com presença de 

cavidades potencialmente vazias106. As unidades que formam sua estrutura são chamadas 

de unidades de construção (Figura 11), composta de nós inorgânicos metálicos 

conectados por grupos ligantes orgânicos, via ligações covalentes coordenadas, 

processadas por tecnologia de automontagem. Os nós inorgânicos são compostos de 

NTC 



clusters ou íons metálicos, enquanto os ligantes orgânicos são geralmente constituídos de 

grupos carboxilatos (RCOO−) ou compostos heterocíclicos107.     

 

 

Figura 11 - Estrutura reticular metal-orgânica. https://www.nanowerk.com/mof-metal-

organic-framework.php. 

 

Essas estruturas reticulares apresentam não só características únicas tais como alto 

grau de porosidade, elevada área superficial, presença de sítios coordenadamente 

insaturados e forte interação metal-ligante orgânico, mas também flexibilidade de 

construção e alta capacidade de funcionalização que podem ser consideradas 

potencialmente promissoras para aplicação em remediação ambiental 21,22 destacando a 

captura e armazenamento de gases tóxicos, remoção de metais pesados de efluentes e 

extração de água atmosférica de ambientes desérticos. 

 A possibilidade de utilizar materiais adsorventes5 para remoção de metais pesados 

em efluentes contaminados torna as MOF uma opção interessante para a captura dessas 

espécies, principalmente quando sua estrutura é modificada com grupos químicos 

funcionais como tióis, aminas, azida, azinas, quininas, dentre outros. A funcionalização 

pode então conferir uma melhor eficiência na interação entre os íons dos metais pesados 

e os clusters e os grupos funcionais das MOF. Entretanto, alguns parâmetros ainda 

limitam a sua habilidade para adsorver e remover metais pesados. A estrutura química de 

algumas MOF pode ser sensível à umidade ou instável em solução aquosa108. No entanto, 

a escolha racional dos blocos de construção e a introdução de grupos funcionais 

hidrofóbicos podem ser uma alternativa para evitar que moléculas de água sejam 

incorporadas no retículo poroso da MOF, além de evitar sua degradação estrutural em 

https://www.nanowerk.com/mof-metal-organic-framework.php
https://www.nanowerk.com/mof-metal-organic-framework.php


soluções aquosas109. Além disso, o custo de síntese de MOFs ainda é elevado quando 

comparado a outros adsorventes tradicionais como zéolitas e argilas. 

 Estudos vêm também sendo investigados visando aplicações de MOF na captura 

e armazenamento de dióxido de carbono110 (CO2) (Figura 12). A alta capacidade de 

modificação das unidades construtoras dos MOF pode também contribuir para a 

construção de dispositivos para não só capturar diretamente o CO2 atmosférico, mas 

também convertê-lo, via redução foto- e eletrocatalítica111, em produtos de química fina. 

Por outro lado, Apesar disso, a presença de umidade elevada pode limitar o desempenho 

na captação de CO2 em alguns casos em virtude de uma possível competição entre as 

moléculas de água e de CO2 para ocupação de sítios livres dos íons metálicos. Uma 

alternativa para otimizar a seletividade e a capacidade de adsorção de CO2 seria a 

incorporação de grupos aminas (NH2-) nos poros das MOF para a remoção do gás devido 

a habilidade de algumas aminas em formar compostos como carbamato e carbonatos de 

amônio (NH4[H2NCO2])
112. Estudos envolvendo a adsorção de outros gases poluentes 

como o monóxido de carbono, e os óxidos de nitrogênio e de      enxofre 21,111 estão 

também em andamento, embora haja ainda a necessidade de mais pesquisa para o 

aprimoramento dos processos de captura direta de CO2. 

 

 

 

 

Figura 12 - Processo de captura e armazenamento de moléculas de CO2 na estrutura de 

MOF110(Adaptado).   

 

 Polímeros dentríticos 

 

 Polímeros dendríticos ou dendrímeros (Figura 13) são nanoestruturas de 

arquitetura globular bem definida, semelhante a uma árvore, constituída de múltiplas 



cadeias poliméricas ramificadas, formadas a partir de um núcleo central com dois ou mais 

grupos reativos113. A camada interior da estrutura dentritíca é constituída por unidades 

repetidas (gerações), que divergem radialmente a partir do núcleo central, enquanto a 

região exterior ou superficial está ligada ao interior da geração mais externa através de 

grupos químicos funcionais como aminas, hidroxilas e carboxilas114.  Uma vez que o 

tamanho, a morfologia e a reatividade do dendrímero são função do número de gerações 

e de sua composição química, esses parâmetros podem então ser controlados durante o 

processo de síntese, resultando na obtenção de sistemas versáteis e com potencialidade 

para aplicações como nanoadsorventes de elevada eficiência para remoção de íons de 

metais pesados e solutos orgânicos presentes em efluentes, tornando-se assim, uma 

tecnologia eficiente para purificação de água24, além da remoção de agentes microbianos. 

 

 

Figura 13 - Estrutura esquemática de um dendrímero113. (Adaptado). 

  

A possibilidade de adsorver moléculas orgânicas hospedeiras no interior da 

estrutura dendrítica proporciona potencialidade a esses nanossistemas para interagirem 

com poluentes lábeis ou de baixa hidrossolubilidade. A molécula hospedeira pode ser 

adsorvida fisicamente na “cavidade” interna da estrutura dendrítica (Figura 14), ou 

através de interações não covalentes de hidrogênio, eletrostáticas ou hidrofóbicas, entre 

a estrutura dendrítica e o composto orgânico poluente ou íons de metais pesados (Figura 

15). Por outro lado, a conjugação entre o dendrímero e o poluente (Figura 15) por meio 

de ligações covalentes é também possível graças à elevada capacidade de funcionalização 

da superfície da estrutura dendrítica para adsorver quimicamente diferentes tipos de 

moléculas orgânicas em função do número de gerações, das condições de acoplamento e 

da natureza das ligações envolvidas115. Um maior número de gerações do dendrímero 

resulta em mais grupos funcionais superficiais disponíveis para interagir com as 

moléculas do composto poluente.  



 

 

Figura 14 - Adsorção física de compostos poluentes ou íons de metais pesados na  

estrutura interna de um polímero dendrítico. Adaptado. 

https://www.researchgate.net/figure/Structureofdendrimers_fig3_3276455

2. 

 

 

 

 

Figura 15 - Adsorção física de compostos poluentes ou íons de metais pesados na 

estrutura interna de um polímero dendrítico, via interações não covalentes. Adaptado. 

https://www.researchgate.net/figure/Covalent-and-non-covalent-complexation-of-drug-

molecules-with-a-dendrimer_fig13_259808471.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferentes estratégias nanotecnológicas vêm sendo propostas para a solução de 

diversos problemas relacionados à poluição do Meio Ambiente causada principalmente, 

por poluentes químicos tóxicos incluindo a limpeza, purificação, detecção de 

contaminantes e prevenção. O Meio Ambiente encontra-se contaminado com diferentes 

tipos de poluentes emitidos por atividades humanas ou processos industriais, destacando-

se o monóxido de carbono (CO), cloro-fluorocarbonetos (CFCs), metais pesados 

(arsênico, cromo, chumbo, cádmio, mercúrio e zinco), hidrocarbonetos, óxidos de 

nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e dioxinas, dióxido de enxofre e nanopartículas. 

As atividades humanas decorrentes de processos de combustão de petróleo, carvão e gás 

https://www.researchgate.net/figure/Structureofdendrimers_fig3_32764552
https://www.researchgate.net/figure/Structureofdendrimers_fig3_32764552
https://www.researchgate.net/figure/Covalent-and-non-covalent-complexation-of-drug-molecules-with-a-dendrimer_fig13_259808471
https://www.researchgate.net/figure/Covalent-and-non-covalent-complexation-of-drug-molecules-with-a-dendrimer_fig13_259808471


apresentam também um potencial significativo para alterar as emissões de fontes naturais 

1. Além da poluição do ar, a poluição da água é originada por vários fatores incluindo 

disposição de resíduos, derramamento de óleo, vazamento de fertilizantes, herbicidas e 

pesticidas, além de subprodutos de processos industriais, combustão e extração de 

combustíveis fósseis 2 . 

 A remediação ambiental é um processo utilizado para a remoção, minimização e 

neutralização de contaminantes presentes em corpos de água capazes de prejudicar a 

saúde ou ecossistemas humanos.  A remediação pode ser realizada mediante a utilização 

de filtros nanométricos que removem contaminantes e repararam águas subterrâneas, sem 

a necessidade de trazer a água para a superfície. Esta estratégia pode ser aplicada para a 

descontaminação de águas contaminadas com poluentes orgânicos como hidrocarbonetos 

clorados, compostos nitroaromáticos, bifenilos policlorados, pesticidas e compostos de 

cromato. Outra estratégia de remediação consiste na utilização de uma suspensão aquosa 

de nanopartículas metálicas que são injetadas diretamente na zona de tratamento. 

Nanomembranas adsorventes são também potencialmente capazes de incorporar em suas 

estruturas metais pesados e compostos poluentes orgânicos que posteriormente, podem 

ser removidos por ação de campos magnéticos em virtude das excelentes propriedades 

oxi-redutoras ou semicondutoras exibidas por nanopartículas magnéticas. Essas 

nanopartículas encontram grande potencialidade para aplicações em tratamento de 

efluentes industriais, águas e solos contaminados por mecanismos de degradação química 

ou fotoquímica de poluentes orgânicos. Nanopartículas superparamagnéticas lipofílicas 

de longa cadeia carbônica podem ainda interagir com compostos poluentes hidrofóbicos.  

A utilização nanosensores ambientais portáteis e de elevada sensibilidade são capazes de 

monitorar e detectar poluentes do solo de forma instantânea e precisa. Estes dispositivos 

fornecem dados de concentração da substância poluente em tempo real para um servidor 

web que disponibiliza os dados do local monitorado.  Além disso, sua aplicação no 

monitoramento e detecção de diferentes tipos de poluentes torna possível controle mais 

eficiente em processos industriais, detecção precoce de problemas de contaminação, 

acompanhamento de etapas e procedimentos de tratamentos e remediação de poluentes 

bem a normalização de protocolos ambientais mais rígidos.  

Entretanto, a aplicação de estratégias nanotecnológicas voltadas ao tratamento, 

controle e monitoramento da poluição ambiental ainda é pouco conhecida com relação a 

limitações de suas possíveis consequências e impactos ao Meio Ambiente, incluindo 

bioacumulação em espécies ambientalmente relevantes, mobilidade e biodisponibilidade  



de contaminantes hidrofóbicos no solo e sedimentos de superfície, transporte e 

toxicidade.  
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