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Resumo 

A qualidade da água continua a ser uma das principais preocupações a nível mundial. Com 

o crescimento populacional, foi necessária a criação de sistemas de abastecimento de água, de 

modo a permitir o acesso da água potável a toda a gente. No entanto, fatores como o 

envelhecimento e manutenção inadequada das tubagens têm conduzido ao aparecimento de 

microrganismos patogénicos. Assim, é fundamental a criação de tecnologias inovadoras que 

permitam controlar o crescimento microbiano nos sistemas de distribuição de água. 

Neste trabalho é analisada a ação do reagente de Fenton, a aplicabilidade das 

nanopartículas de ferro valente zero (nZVIs) na reação de Fenton e a ação do ferrato de potássio 

na inativação de Escherichia coli (bactéria Gram-negativa) e Staphylococcus aureus (bactéria 

Gram-positiva). Para tal foram criadas condições que mimetizassem as condições dos sistemas 

de distribuição de água. 

Relativamente à reação de Fenton, foi estudado o efeito de diferentes concentrações de 

ferro (0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 mM) e de peróxido de hidrogénio (0.075 mM) para um tempo de 

exposição de 60 minutos e um valor de pH igual a 2. Após terem sido obtidas as condições 

ótimas para a realização da reação de Fenton, foram aplicadas as nZVIs, nas mesmas condições, 

com o objetivo de avaliar de que modo estas podem melhorar a eficiência da reação de Fenton 

na inativação microbiana. Também foi testado o ferrato de potássio em diferentes condições 

de pH (7 e 10 a 11.5) e para diferentes concentrações que variaram entre 5 e 1600 mg/L, com 

o objetivo de otimizar a ação deste reagente na inativação destas bactérias. 

A formação dos biofilmes ocorreu num período de 24 horas, em microplacas de poliestireno. 

Para a reação de Fenton e nZVIs foram testadas concentrações de ferro de 0.8 e 8 mM. No 

ferrato de potássio, foi estudado o seu efeito para um pH entre 10 e 11.5. 

Nos ensaios planctónicos, o tratamento de Fenton permitiu uma inativação total para E. 

coli a partir de 4 mM e para S. aureus foi obtida uma inativação total para concentrações a 

partir de 0.8 mM, o que corresponde a uma redução de 8.4-log. Sob a forma de biofilmes, 

ocorreu uma diminuição na eficiência da reação de Fenton, sendo que para E. coli foi obtida 

uma inativação de quase 100% (redução de 5.52-log) para 8 mM e para S. aureus foi obtida uma 

inativação de 90.8% (redução de 1.03–log). As nZVIs permitiram um acréscimo da eficiência em 

6% para E. coli e de 30% para S. aureus, sob a forma planctónica. Sob a forma de biofilmes, o 

efeito das nZVIs foi quase nulo para E. coli e de 8% para S. aureus. 

Nos ensaios planctónicos com o ferrato de potássio, foi obtida uma maior eficiência em 

ambas as bactérias para um um pH compreendido entre 10 e 11.5. Para S. aureus, foi obtida    
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uma inativação total para uma concentração de 100 mg/L (redução de 7.63-log), já para E. coli 

foi obtida uma redução celular máxima de 99.96% (redução de 3.46-log) para 400 mg/L.   

Nos biofilmes de E. coli a eficiência manteve-se idêntica à obtida nas células planctónicas, 

enquanto nos biofilmes de S. aureus ocorreu uma diminuição significativa, sendo a eficiência 

máxima obtida de 13% (redução de 0.06-log) para uma concentração de 400 mg/L. 
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Abstract 

Water quality remains a major worldwide concern. With the population growth, it was 

necessary to create water supply systems, so as to allow drinking water access for everyone. 

However, factors such as the aging and inadequate maintenance of water distribution pipes 

leads to the emergence of pathogenic micro-organisms. Thus, it is essential to create innovative 

technologies that allow the control of microbial growth in these systems.  

In this work, work was carried out to determine the efficacy of Fenton’s reagent, the 

applicability of zero-valent ion nanoparticles (nZVIs) to activate Fenton’s reaction and 

potassium ferrate in the inactivation of the Escherichia coli bacteria (Gram positive) and the 

Staphylococcus aureus bacteria (Gram negative). In order to do that, experimental conditions 

were created as to mimic the conditions of water distribution systems.   

Concerning Fenton’s reaction, the impact of the effect of different iron concentrations 

(0.2, 0.4, 0.8, 4 and 8 mM) and hydrogen peroxide (0.075 mM) for an exposure time of 60 

minutes and a pH value equal to 2 were examined. After the optimum conditions were 

determined, nZVIs were applied under the same conditions, with the objective of assessing how 

they can improve the efficiency of the Fenton reaction on microbial inactivation in planktonic 

form. Potassium ferrate was used at different pH conditions (one at 7 and another from 10 to 

11.5), as well as for different concentrations that ranged between 5 and 1600 mg/L, with the 

goal of optimizing this reagent’s action in the inactivation of these bacteria.   

Afterwards, tests were then carried out for biofilms. Biofilms were grown using 

polystyrene microplates over a period of 24 hours.  Concentrations of 0.8 and 8 mM of iron were 

tested for Fenton’s reaction with nZVI. For the ferrate, its effects were studied at a pH from 

10 to 11.5. 

The results of the planktonic tests showed that the Fenton treatment allowed for a total 

inactivation of the E. coli bacteria with 4 mM of iron and for the S.aureus bacteria a total 

inactivation for concentrations from 0.8 mM of iron, which corresponded to a 8.4 log decrease. 

For biofilms, there was a decrease in Fenton’s reaction efficiency: for the E. coli bacteria, an 

inactivation of approximately 100% (5.52 log reduction) with 8 mM iron was obtained and for 

the S. aureus bacteria there was a 90.8 % (1.03-log reduction) inactivation rate. The application 

of the nZVI for planktonic cells showed an 6% increase in the efficiency for the E. coli bacteria 

and 30% for the S. aureus bacteria. For biofilms, the effect of the nZVI was almost negligible 

for the E. coli bacteria and was 8% for the S. aureus bacteria.  

In the planktonic tests with potassium ferrate, a greater efficiency for both bacteria 

was observed with pH from 10 to 11.5
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For the E.coli bacteria a maximum of 99.96% cell reduction (3.36-log reduction) to 400 mg/l 

was obtained. For biofilms the efficiency for E.coli remained the same, while in the S.aureus 

bacteria there was a 13% decrease (0.06-log reduction) and the maximum efficiency was 

observed at a concentration of 400 mg/L. 
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Glossário 

POAs - Processos de Oxidação Avançada 

CFU - Unidades Formadoras de Colónias 

nZVIs - Nanopartículas de Ferro Valente Zero 

ZVI - Ferro Valente Zero 

DO – Densidade Ótica 

PRBs - Barreiras Reativas Permeáveis 

EPS - Substâncias Poliméricas Extracelulares 

PCA - Plate Count Agar 

STW - Synthetic Tap Water 

DNA – Ácido Desoxirribonucleico 

RNA – Ácido Ribonucleico 

OD – Oxigénio Dissolvido 

MBC – Concentração Mínima Bactericida 

UV – Ultravioleta 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais 

MAR – Multiple-Antibiotic Resistant 

.OH - Radical hidroxila 

.OOH - Radical peridroxila 

TiO2 – Dióxido de titânio 

H2O2 – Peróxido de hidrogénio 

O2 – Oxigénio 

O3 – Ozono 

H2O – Água 

H2 – Hidrogénio 

Fe0 – Ferro Valente Zero 

Fe (II) – Óxido de ferro (II) 

Fe (III) – Óxido de ferro (III) 

Fe (VI) – Ferrato (VI) 

Fe2+- Ferro ferroso 

Fe3+- Ferro férrico 

K2FeO4 – Ferrato de potássio 

Fe3O4 - Magnetite 

FeS2 – Pirite 

(Fe3+)4-5(OH,O)12 - Ferrihidrita
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NaOH - Hidróxido de sódio 

KOH - Hidróxido de potássio 

Fe(OH)3 - Hidróxido de ferro 

NaHCO3 - Bicarbonato de sódio 

MgSO4∙7H2O - Sulfato de magnésio heptahidratado 

CaSO4  - Sulfato de cálcio 

K2HPO4 - Fosfato de potássio dibásico 

KH2PO4  - Fosfato de potássio monobásico 

(NH4)2SO4 - Sulfato de amónio 

NaCl - Cloreto de sódio 

FeSO4∙7H2O - Sulfato de ferro (II) heptahidratado 

NaNO3 - Nitrato de sódio 

FeCl3∙6H2O - Cloreto de ferro (III) hexahidratado 

Fe(NO3)3∙9H2O - Nitrato de ferro (III) nonahidratado 

NaBH4 – Borohidreto de sódio 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A qualidade da água potável é um poderoso determinante ambiental para a saúde. A 

garantia da segurança da água potável é a base para a prevenção e controlo das doenças 

transmitidas pela água (World Health Organization 2016). De uma forma geral, os maiores riscos 

microbianos estão associados à ingestão de água contaminada com dejetos humanos ou animais, 

que podem ser uma fonte de bactérias patogénicas, vírus, protozoários e helmintos (World 

Health Organization 2001). 

Uma fonte de água protegida e estações de tratamento de água com manutenção 

adequada podem providenciar água segura para o consumo humano (Lee & Schwab 2005). A 

desinfeção é de inquestionável importância no fornecimento de água potável, uma vez que é 

uma barreira eficaz para vários agentes patogénicos e deve ser utilizada quer para águas 

superficiais, como para subterrâneas, quando sujeitas a contaminação fecal (World Health 

Organization 2001). Os principais desinfetantes químicos utilizados são o cloro e o ozono que 

são poderosos e bem-sucedidos no combate dos microrganismos, no entanto, a sua utilização 

está associada à formação de subprodutos de desinfeção (trihalometanos, bromatos, entre 

outros) que estão confirmados ser motivos de preocupação para a saúde. Aliás, já foram 

regulamentadas concentrações máximas relativamente aos mesmos pela United States 

Environmental Protection Agency e outros órgãos ambientais em países desenvolvidos (Jiang et 

al. 2007). A radiação ultravioleta também é usada, mas por vezes requer um elevado tempo de 

contacto e elevada densidade energética (Mahendra et al. 2009). 

O rápido crescimento da população e a migração para as áreas urbanas nos países em 

desenvolvimento resultou numa necessidade vital de sistemas de águas centralizadas de forma 

a distribuir a água potável pelos residentes, ou seja, conduziu à necessidade de sistemas de 

distribuição de água. Estes, por sua vez, com o envelhecimento ou pela falta de manutenção 

podem deteriorar a qualidade da água por falhas na desinfeção da água ou na manutenção de 

uma desinfeção residual adequada, pressões baixas no gasoduto, serviço intermitente, corrosão 

de peças, vazamentos excessivos, entre outros (Lee & Schwab 2005). Quando sujeitos à 

corrosão, mesmo os materiais mais inertes como os materiais plásticos ou à base de borracha 

podem fornecer nutrientes orgânicos para as bactérias, propiciando o crescimento microbiano, 

nomeadamente o aparecimento de biofilmes (Lee & Schwab 2005).  

O ferrato de potássio, considerado ambientalmente amigável, tem a sua ação 

desinfetante através da oxidação da molécula de água, tendo a sua eficiência na inativação de
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microrganismos já ter sido estudada e comprovada (Cho et al. 2006; Jiang et al. 2006; Jiang et 

al. 2007). 

Um dos Processos Oxidativos Avançados (POA) mais promissores é a reação de Fenton, 

que através da geração de radicais hidroxilas (Buxton et al. 1988), realiza a oxidação dos 

compostos orgânicos (He et al. 2015), tendo sido também recentemente estudado o seu efeito 

no controlo microbiano (Gosselin et al. 2013). As nanopartículas de ferro valente zero também 

são conhecidas pela sua ação de remediação nos solos e na água através da redução provocada 

nos compostos orgânicos e a oxidação provocada pelo ferro ferroso nos microrganismos (Crane 

& Scott 2012). Recentemente também foi estudada a sua combinação com a reação de Fenton 

(Machado et al. 2013). 

1.2 Preocupações com a água potável 

Desde 1990, quase 1.9 bilião de pessoas conseguiu o acesso a um serviço de saneamento 

melhorado, sendo que em 2011, quase dois terços da população mundial contou com instalações 

sanitárias melhoradas e acesso a uma fonte básica de água potável (World Health Organization 

2013).  

A segurança e a acessibilidade da água potável são das principais preocupações inerentes 

em todo o mundo (World Health Organization 2013). Alguns dos contaminantes microbianos 

mais perigosos presentes na água são Escherichia coli, Giardia e Cryptosporidium, sendo que o 

maior risco de micróbios está associado ao consumo de água potável contaminada com dejetos 

humanos e animais, podendo outras fontes e vias de exposição serem significativas (Water 

Quality Association 2016). Segundo Montgomery & Elimelech (2007), mundialmente, milhões de 

pessoas morrem anualmente, das quais 3900 crianças por dia, devido a doenças transmitidas 

por águas contaminadas com dejetos humanos. 

As estações de tratamento de águas residuais (ETAR’s) são potenciais pontos quentes para 

a transferência horizontal e a seleção de genes de resistência antimicrobiana, entre bactérias 

aquáticas. A grande quantidade de biomassa microbiana e a abundância de nutrientes tornam 

as águas residuais um habitat adequado para a transferência horizontal de genes (Bell et al. 

1983). Bell et al. (1983) descobriram que a percentagem de coliformes e coliformes fecais que 

transportam genes de resistência, transmissíveis, foi superior no esgoto tratado, 

comparativamente aos esgotos em bruto. Também Andersen (1993) verificou um aumento da 

percentagem de vários coliformes resistentes a antibióticos (MAR - Multiple-Antibiotic 

Resistant) após o tratamento mecânico-biológico de esgoto municipal. Para além disso, durante 

o tratamento de águas residuais são gerados biosólidos que contêm uma variedade de 

microrganismos, incluindo agentes patogénicos causadores de doenças (Salmonella sp., Vibrio 

cholerae, Giardia Lambia) (Diao and Yao 2009). Quando estes biosólidos são eliminados, as 
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espécies microbianas podem ser aerossolizadas e como tal transportadas a longas distâncias, o 

que traz sérios problemas para a saúde humana (Diao and Yao 2009). 

As técnicas, atualmente, associadas ao tratamento da água contaminada com 

microrganismos patogénicos são: cloração, desinfeção com radiação ultravioleta e ozonização 

(Water Quality Association 2016).  

Segundo Lechevallier et al. (1988), os principais fatores que influenciam a sobrevivência 

das bactérias na água de abastecimento desinfetada por cloração são: a adesão das bactérias 

às superfícies, a idade do biofilme, o encapsulamento bacteriano e as condições de crescimento 

das mesmas. A ozonização é aplicada com sucesso, tendo a capacidade de eliminar a maioria 

das bactérias, vírus e protozoários. No entanto, não tem nenhum efeito de desinfeção residual 

(Bidhendi et al. 2006). É ainda importante salientar que os processos de cloração e ozonização 

podem conduzir à formação de subprodutos de desinfeção, como é o caso dos trihalometanos 

e do bromato (Mahendra et al. 2009; Jiang et al. 2006).  

Já a desinfeção por radiação UV é muito eficaz na sua ação contra os cistos de 

Cryptosporidium e Giardia, dois dos microrganismos patogénicos mais importantes para 

garantir a qualidade da água potável (Hijnen et al. 2006). No entanto, sozinho é relativamente 

ineficaz contra os vírus, a menos que o tempo de contacto e a densidade energética sejam 

significativos e, para além disso, não tem nenhum efeito de desinfeção residual (Mahendra et 

al. 2009).  

1.3 Sistemas de distribuição de água potável e principais 

fatores de contaminação 

Normalmente, a entrada de água num sistema de distribuição de água potável é 

desempenhada de uma forma segura, sem qualquer tipo de tratamento adicional. A gestão dos 

sistemas de distribuição envolve a manutenção da qualidade, de forma a minimizar o risco de 

contaminação e a deterioração da qualidade durante o transporte. No entanto, como os 

sistemas de distribuição de água constituem uma matriz complexa de tubagens, bombas, 

tanques e válvulas, os riscos não são tão facilmente identificáveis (Stevens et al. 2004).  

Os incidentes de contaminação acidental ou intencional por microrganismos ocorrem com 

maior ou menor frequência como resultado de pressões negativas na rede, inundações urbanas, 

existência de um padrão no tratamento e back-contamination dos point-of-use systems 

(Gosselin et al. 2013). A qualidade da água é comprometida quando ocorrem reações 

específicas que introduzem compostos indesejáveis ou micróbios a granel no fluido do sistema 

de distribuição. As reações químicas que ocorrem podem incluir a lixiviação de compostos 

tóxicos provenientes dos materiais de tubulação, corrosão interna, formação de incrustações, 
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dissolução e decaimento do desinfetante residual à medida que a água circula no sistema de 

distribuição (National Academy of Sciences 2006). Estas reações podem ocorrer na interface 

sólido-líquido da parede do tubo (biofilmes) ou em solução (células planctónicas) (National 

Academy of Sciences 2006).  

Os biofilmes são uma comunidade complexa e estruturada de microrganismos, envoltos 

por uma matriz extracelular de polissacarídeos, aderidos entre si a uma superfície ou interface 

(Costerton et al. 1995). Todas as interações inerentes ao processo de formação de biofilmes 

são regidas por um conjunto de parâmetros químicos e físicos que incluem: a temperatura, o 

pH, o regime de fluxo, a concentração e o tipo de desinfetante, a natureza e a abundância da 

matéria orgânica natural, entre outros (National Academy of Sciences 2006).  

Os principais problemas de crescimento bacteriano ao nível dos sistemas de distribuição 

de água são: (1) o aparecimento de bactérias oportunistas higienicamente relevantes que têm 

a capacidade de crescer mesmo com baixas concentrações de nutrientes ou até mesmo o 

aparecimento de certos protozoários com propriedade patogénicas (Crysptodorium, Giardia 

lamblia, Acanthamoeba); (2) deterioração dos aspetos estéticos da água potável como a cor, o 

odor e o sabor e (3) incrustação das tubagens devido ao crescimento das bactérias sob a forma 

de biofilme ou até mesmo a corrosão de tubos de ferro fundido por sulfato-redutores ou 

oxidantes de ferro (Prest et al. 2016). 

No presente trabalho, será estudado o comportamento de dois microrganismos, modelo 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus, sob a forma de células planctónicas e biofilmes, 

quando sujeitas à ação do ferrato de potássio e das nanopartículas de ferro valente zero 

produzidas por extratos de folhas de carvalho, aplicadas ao reagente de Fenton. 

1.4 Mecanismo da reação de Fenton 

O ano de 1984 marcou uma nova era para a química com a postulação da denominada 

reação de Fenton, em homenagem a Henry Fenton (Giannakis et al. 2016). O processo de Fenton 

é considerado como uma promissora alternativa ao convencional tratamento de desinfeção da 

água e é eficaz no tratamento de várias águas residuais industriais, aminas aromáticas, uma 

variedade de corantes, pesticidas, surfatantes, explosivos e outras substâncias (Fentona & 

Dotyczące 2009). O mecanismo da reação de Fenton aparece como uma tecnologia económica 

e ambientalmente amigável para o tratamento de águas residuais provenientes de diversas 

indústrias (Gosselin et al. 2013). 

Os processos oxidativos avançados (POA) geram radicais hidroxilas em quantidades 

suficientes para a degradação da matéria orgânica, combinando diferentes combinações de 

precursores como H2O2, O3, luz UV, ultrassom e sais de ferro (Aguiar et al. 2007).  
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O radical hidroxila pode atacar os compostos orgânicos por meio da adição radicalar 

(equação 1), abstração de hidrogénio (equação 2) e por transferência de eletrões (equação 3). 

Nas equações abaixo, o R é usado para representar os compostos orgânicos (Stasinakis 2008). 

         𝑅 +  𝑂𝐻∙ → 𝑅𝑂𝐻                                                                                                                                        (1) 

         𝑅 +  𝑂𝐻∙ → 𝑅. + 𝐻2𝑂                                                                                                                                (2) 

         𝑅𝑛 +  𝑂𝐻∙ → 𝑅𝑛−1 + 𝑂𝐻−                                                                                                                       (3) 

O radical hidroxila é o principal agente reativo no processo capaz de degradar um grande 

número de substâncias orgânicas, por oxidação, sendo duas vezes mais reativo que o cloro 

(Dutta et al. 2001). Um dos POA mais promissores é a denominada reação de Fenton que 

consiste na reação entre o Fe2+ e o H2O2, onde materiais à base de ferro atuam como 

catalisadores (He et al. 2015). Nesta reação ocorre a geração de radicais hidroxilas (OH.) com 

um potencial redox de 2.73 V, sob condições ácidas (Buxton et al. 1988).    

De acordo com Haber e Weiss, na reação de Fenton, o peróxido de hidrogénio é consumido 

em cadeia (Koppenol 2001) através das seguintes etapas (Mansoorian et al. 2014):  

         𝐹𝑒2+ +  𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻− + 𝑂𝐻∙                                                                                                   (4) 

         𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂2 ↔ 𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻2+ +  𝐻+                                                                                                   (5) 

         𝐹𝑒 − 𝑂𝑂𝐻2+ → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝑂𝐻.                                                                                                                (6) 

         𝐹𝑒2+ +  𝑂𝐻.    → 𝐹𝑒3+ + 𝑂𝐻−                                                                                                                (7) 

         𝐻2𝑂2 +  𝑂𝐻∙ →   𝐻2𝑂 +   𝑂𝑂𝐻.                                                                                                               (8) 

O peróxido de hidrogénio também pode reagir com os iões férricos (Fe3+) (Wang 2008) 

através de uma reação denominada Fenton modificado/Fenton-like (Mansoorian et al. 2014): 

         𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂2 →  𝐹𝑒2+ + 𝑂𝑂𝐻.    + 𝐻+                                                                                              (9) 

         𝐻𝑂2
.  →  𝑂2

.−  + 𝐻+                                                                                                                                    (10) 

         𝑂𝑂𝐻. + 𝐹𝑒3+  →  𝐹𝑒2+ + 𝑂2 +  𝐻+                                                                                                      (11) 

A eficiência dos POA está relacionada com a taxa de oxidação dos radicais hidroxilas. As 

principais formas de atuação dos radicais hidroxilas são: (1) adição do OH. à estrutura do 

contaminante; (2) absorção do hidrogénio; (3) transmissão de eletrões e (4) reação entre os 

radicais livres que podem conduzir à formação de compostos estáveis (Mansoorian et al. 2014).  

Entre os POA, o uso da reação Fenton (Fe2+/H2O2) ou Fenton modificado/Fenton-like 

(Fe3+/H2O2) é o que traz maiores vantagens: método de operação simples, curto tempo de 

reação, produção de compostos não tóxicos, viabilidade económica e a possibilidade de ser 

utilizado em diferentes escalas (Mansoorian et al. 2014).  



Desenvolvimento de Novas Tecnologias Antimicrobianas 

 6 

Segundo Zhang et al. (2005) as cinéticas de reação são fortemente independentes do 

rácio molar Fe2+/H2O2, sendo que os rácios molares normalmente variam entre 1:5 e 1:25 

(Lewinsky 2007). Num estudo realizado à descoloração de águas residuais, foi observado que a 

cinética da reação de Fenton é complexa e pode ser descrita por um modelo de cinética de 

pseudo-primeira ordem combinada, enquanto a reação de Fenton-like segue uma cinética mais 

simples, de pseudo-primeira ordem (Wang 2008). 

 Há cerca de duas décadas atrás foi verificado que a irradiação nos sistemas de reação 

de Fenton com luz UV/visível proporcionou uma forte aceleração na taxa de degradação de 

uma variedade de poluentes. Este comportamento da irradiação ocorre, principalmente, devido 

à redução fotoquímica do Fe (III) para Fe (II) (Machulek et al. 2012): 

         𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂 + 𝑈𝑉 →  𝐹𝑒2+ + 𝑂𝐻.  + 𝐻+                                                                                         (12) 

Num estudo efetuado por Kavitha & Palanivelu (2004) foi observada uma maior eficiência 

na mineralização do fenol nos processos de foto-Fenton (96% para a radiação solar e 97% para 

a radiação UV), comparativamente ao processo convencional de Fenton (41%). Foi também 

verificado que no processo de foto-Fenton foi necessária uma menor concentração de 

catalisador comparativamente ao conventual processo químico (Kavitha and Palanivelu 2004). 

No entanto, o convencional tratamento de Fenton é mais vantajoso em termos de custo de 

operação e manutenção relativamente aos tratamentos que envolvam H2O2/UV, H2O2/Fe3+/UV 

e TiO2/UV (Klamerth 2013). 

Atualmente, sabe-se que a eficiência dos processos de Fenton depende essencialmente 

da concentração do ferro e de H2O2, do pH e do tempo da reação. A concentração inicial do 

poluente, bem como as suas caraterísticas, e a temperatura também têm uma influência 

substancial na eficiência do processo (Fentona & Dotyczące 2009). 

Os processos de Fenton/Fenton-like dependem fortemente do pH devido aos iões de ferro 

(Fe2+ e Fe3+) e devido aos fatores de especiação do H2O2. O valor ótimo do pH ronda o valor 3, 

sendo que um aumento ou diminuição do mesmo reduzirá bruscamente a eficiência do processo 

(Watts et al. 2002). Para um pH abaixo de 3, o peróxido de hidrogénio poderá solvatar os 

protões e formar H3O2
+, o que conduzirá ao aumento da estabilidade do H2O2 e à diminuição da 

reatividade dos iões ferrosos. No caso de um aumento do pH, a fração das espécies dissolvidas 

de ferro pode diminuir, aparecendo espécies férricas sob a forma coloidal, como é o caso do 

Fe(OH)3 (Watts et al. 2002). As espécies férricas coloidais produzidas podem hidrolisar o 

peróxido de hidrogénio disponível para o oxigénio e a água e consequentemente conduzir à 

oxidação e ao declínio dos radicais hidroxilas (Mansoorian et al. 2014). De forma a superar esta 

limitação, a reação de Fenton foi modificada para aumentar a sua gama de aplicabilidade para 

solos com pH neutro com o recurso a agentes quelantes, como o catecol, a ciclodextrina, o 

ácido nitrilotriacético e o ácido etilenodiaminotetraacético (Rivas 2006; Yap et al. 2011). 
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Normalmente, não ocorre formação de radicais hidroxilas na ausência de um catalisador 

(Fe(II) ou Fe(III)). O aumento da concentração de ferro conduz ao aumento da taxa de oxidação 

dos compostos orgânicos, no entanto, em alguns casos é verificado um abrupto decréscimo da 

mesma, uma vez que excessivas concentrações de ferro favorecem a ocorrência das scavenging 

reactions (Wu et al. 2010). 

O peróxido de hidrogénio desempenha um papel fundamental na eficiência da remoção 

do contaminante, pelo que com o aumento da sua concentração, o tempo necessário de reação 

diminui. No entanto, se o H2O2 se encontrar em elevadas concentrações, este pode atuar como 

um scavenger de radicais OH., conduzindo à formação de radicais peridroxilas (OOH.), que têm 

uma capacidade oxidativa muito inferior aos radicais hidroxilas (OH.) (Wu et al. 2010). 

Em alguns estudos efetuados, considera-se que a temperatura ótima se situa no intervalo 

entre o 20 e os 50 ºC, podendo variar, de caso para caso, consoante o tipo de substrato e a 

concentração do catalisador (El Haddad et al. 2014). Segundo Wu et al. (2010) ocorreu um 

aumento linear da eficiência de oxidação de ácidos húmicos, de 61% para 81% para um aumento 

da temperatura até os 45 ºC. No entanto, o aumento da temperatura pode ter dois efeitos 

opostos: por um lado, um acréscimo da temperatura aumenta a geração de radicais hidroxilas 

e desta forma aumenta a degradação da eficiência da oxidação dos ácidos húmicos; por outro 

lado, uma temperatura extremamente elevada, acima dos 55ºC, começa a acelerar 

significativamente a conversão do H2O2 em oxigénio e água, diminuindo a eficiência da oxidação 

dos ácidos húmicos (Wu et al. 2010). 

Num estudo efetuado por Selvakumar et al. (2009) na aplicação do reagente de Fenton à 

bactéria E. coli, para diferentes rácios de Fe2+/H2O2 (1:2, 1:9, 1:14 e 1:18), foi verificado que 

para um pH igual a 6, num período de 0.5 minutos, as concentrações da bactéria E. coli 

diminuíram para um nível abaixo do limite de deteção para o rácio 1:18. Num período de 30 

minutos, para todos os rácios o mesmo aconteceu. A desinfeção da bactéria E. coli por peróxido 

de hidrogénio mostrou-se mais lenta e incompleta. 

Estudos realizados por Aslani et al. (2014) mostraram que o uso do H2O2 por si só não tem 

qualquer capacidade de desinfeção significativa. Nesse estudo foi comparada a desinfeção para 

um efluente bruto e um efluente de lamas ativadas com coliformes fecais. A eficiência máxima 

de remoção do reagente de Fenton modificado no efluente bruto e no efluente de lamas 

ativadas foi de 4.63-log (2 mg/L Cu++ e 900 mg/L de H2O2) e de 3.41-log (5 mg/L Cu++ e 80 mg/L 

de H2O2), respetivamente. Os resultados sugeriram que os iões Cu++ utilizados em combinação 

com H2O2 produziram um efeito sinérgico muito rigoroso, aumentando a capacidade de 

desinfeção significativamente. 
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Num estudo efetuado por Ortega-Gómez et al. (2014) relativamente à reação de Fenton 

foi verificada uma redução de 3.5-log para a bactéria E. feacalis, para um pH neutro e uma 

concentração de 20 mg/L de Fe2+ e 50 mg/L de H2O2. 

Gosselin et al. (2013) efetuou uma investigação relacionada com a desinfeção de uma 

água potável contaminada com biofilmes através da reação de Fenton-like e verificou que entre 

a magnetite (Fe3O4), a pirite (FeS2) e a ferrihidrita (Fe3+)4-5(OH,O)12, a ferrihidrita foi mais eficaz 

como catalisador. Este é um aspeto interessante, uma vez que esta é muitas vezes encontrada 

na parte superior das camadas de depósitos de corrosão em tubos. Para uma temperatura de 

20 ºC, uma concentração de ferro (ferrihidrita) igual a 1×10-1 M, uma concentração de H2O2 

igual a 1.5×10-2 M e um pH igual a 5 (permite manter uma maior integridade do tubo do que a 

pH igual a 3) foi obtida uma desinfeção quase completa, tanto para a água como para a 

superfície do tubo. Após 3 horas, sob as condições anteriormente descritas foi obtida uma 

redução bacteriana de 4 log10 (Gosselin et al. 2013). 

1.5 Nanopartículas de Ferro Valente Zero (nZVIs) 

O ferro valente zero começou por ser usado em barreiras reativas permeáveis (PRBs), no 

início da década de 1990, para o tratamento de água, águas residuais, águas subterrâneas, solo 

e fluxos gasosos, maioritariamente contaminados com compostos clorados, metais pesados ou 

pesticidas organoclorados (Machado et al. 2013). O ferro valente zero (ZVI – Zero Valent Iron) 

não reduz somente compostos orgânicos, mas também aniões inorgânicos, como o nitrato que 

é reduzido a amónia ou o perclorato que é reduzido a cloreto, entre outros (Mueller et al. 

2012). 

Mais recentemente, as nZVIs têm surgido como uma alternativa às partículas à micro-

escala, uma vez que a sua maior área específica conduz a um aumento da sua reatividade 

(Cullen et al. 2011). Contudo, ainda não ocorreu nenhuma aceitação universal relativamente à 

sua aplicação (Crane & Scott 2012), sendo que as principais razões para tal são: as 

preocupações, a longo prazo, relacionadas com o destino das partículas no ambiente; a sua 

ecotoxicidade e a inexistência de um método simples e rápido de produção (Machado et al. 

2013). 

Nos últimos 15 anos, o ZVI conquistou a atenção da comunidade científica devido à sua 

utilização como nanomaterial na remediação dos solos e águas (Crane & Scott 2012). No 

entanto, existem diferenças significativas na extensão e tipo de tecnologia usada entre a sua 

aplicação na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA). Enquanto na Europa apenas três 

remediações em grande escala foram desenvolvidas, nos EUA é um método de tratamento já 

estabelecido. A principal razão para esta diferença prende-se com constrangimentos 
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económicos e a atitude de preocupação na Europa que levanta questões se este é um método 

de baixo custo para a remediação em aquíferos (Mueller et al. 2012). 

Os métodos de produção das nanopartículas podem ser classificados como: topdown e 

bottom up. A abordagem topdown envolve a redução de partículas de grande dimensão para a 

gama dos nanómetros, sendo que tal, pode ser alcançado por moagem ou homogeneização a 

alta pressão. Na abordagem bottom up, as nanopartículas são geradas por precipitação 

controlada (ou cristalização) e evaporação. No entanto, estes métodos são caros e requerem 

equipamento específico (Chan & Kwok 2011).  

Um dos métodos de produção mais amplamente usados no bottom up é a utilização do 

borohidreto para a redução do Fe(II) ou Fe (III) (Machado et al. 2013). No entanto, este processo 

apresenta desvantagens relacionadas com as medidas de segurança pelo uso de um reagente 

tóxico, como é o caso do borohidreto de sódio e a formação de um gás inflamável (H2) durante 

o processo (Li et al. 2006). Assim vários autores têm estudado o método greener bottom up 

com o recurso a extratos de produtos naturais (folhas, entre outros). Estes extratos têm uma 

elevada capacidade redutiva e asseguram a redução Fe(III)/Fe(II) para a produção das 

nanopartículas de ferro valente zero (Machado et al. 2013).  

Os polifenóis são componentes extremamente importantes das plantas, dadas as suas 

propriedades antimicrobiais, antivirais e anti-inflamatórias (Ignat et al. 2011). Para além disso, 

a sua atividade antioxidante é fundamental no processo de produção das nZVI, uma vez que os 

seus compostos antioxidantes permitem reduzir os iões do Fe (III), produzindo ferro valente 

zero (Machado et al. 2013). Machado et al. (2013) estudou a capacidade antioxidante de vinte 

e seis extratos de folhas de várias plantas diferentes (carvalho, chã preto, eucalipto, entre 

outros). De acordo com os resultados obtidos nas extrações de folhas secas, estas podem ser 

divididas em três categorias diferentes, dependendo da sua capacidade antioxidante: >40 

mmol/L; 20-40 mmol/L e 2-10 mmol/L. As folhas de carvalho têm uma elevada capacidade 

antioxidante (>40 mmol/L), o que as tornam indicadas para a produção das nZVI (Machado et 

al. 2013). Uma das principais vantagens das green nZVIs está relacionada com a capping action 

dos polifenóis presentes nos extratos, atrasando a aglomeração e aumentando a reatividade 

das mesmas (Nadagouda et al. 2010). 

O ferro metálico (Fe0), também denominado de ferro de valência zero, é altamente 

suscetível à corrosão em meios aquosos. A sua corrosão ocorre essencialmente através de um 

processo eletroquímico, com componentes anódicos e catódicos. A reação anódica envolve a 

dissolução do Fe0 (formação de produtos iónicos solúveis ou óxidos/hidróxidos insolúveis) e está 

acoplada à redução de espécies passíveis redox no cátodo (Crane & Scott 2012). O ferro 

metálico (Fe0) é um moderado reagente de redução que pode reagir com o oxigénio dissolvido 
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(OD) e em certa medida com a água (equações 13 e 14), sendo a reação com o oxigénio 

dissolvido, termodinamicamente favorecida (Zhang 2003; Crane & Scott 2012): 

      2𝐹𝑒0(𝑠) +  4𝐻+(𝑎𝑞) + 𝑂2(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒2+ + 2𝐻2𝑂 (𝑙)                         𝐸 0 = +1.67 𝑉                (13)  

         2𝐹𝑒0(𝑠) + 2𝐻2𝑂 (𝑙) + 𝑂2(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒2+ + 𝐻2 (𝑔) + 2𝑂𝐻− (𝑎𝑞)  𝐸 0 = −0,39 𝑉                (14) 

A síntese das nanopartículas de ferro valente zero resulta na formação de nanopartículas 

com um núcleo de ferro valente zero, rodeado por uma camada exterior de óxido de ferro, de 

pelo menos 3 nm de espessura. Uma vez que as cinéticas da fase inicial de oxidação do ferro 

valente zero são muito rápidas, a espessura das nanopartículas aumenta muito rapidamente 

(Lefevre et al. 2016). O ferro ferroso (Fe2+) é o produto primário destas reações e pode ser 

submetido a uma posterior transformação oxidativa (Crane & Scott 2012): 

         2𝐹𝑒2+(𝑠) +  2𝐻+(𝑎𝑞) +
1

2
𝑂2(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒3+ + 𝐻2𝑂 (𝑙)     𝐸 0 = +0,46 𝑉                                (15) 

         2𝐹𝑒2+(𝑠) + 2𝐻2𝑂 (𝑙) → 2𝐹𝑒3+ + 𝐻2 (𝑔) + 2𝑂𝐻− (𝑎𝑞)   𝐸 0 = −1,60 𝑉                                (16) 

 Os ferros ferrosos (Fe2+) e férricos (Fe3+) oxidam progressivamente até formarem óxidos de 

Fe (II) e Fe (III). Esta reação evolui até que o núcleo de Fe0 seja completamente oxidado 

(Lefevre et al. 2016). Através das reações verifica-se que ocorre um aumento do pH quer pelo 

consumo dos protões, quer pela produção dos iões hidroxilo. Devido à elevada área da superfície 

reativa, quando uma massa significativa de material é adicionada, as condições para a redução 

química são rapidamente encontradas através da produção de H2, induzindo a condições locais 

longe do equilíbrio e favoráveis para a remoção dos contaminantes (Crane & Scott 2012). 

 A rutura da membrana celular e a geração de espécies reativas de oxigénio são 

provavelmente os principais mecanismos que contribuem para a toxicidade das nZVI. Na maioria 

dos estudos realizados, a precipitação das nZVI ou o óxido de ferro foram comummente 

observados na parede e no interior da célula bacteriana, o que sugere que é necessário um 

contacto direto das nZVI com a célula bacteriana para que as nanopartículas exerçam a sua 

toxicidade (Lefevre et al. 2016). A elevada capacidade de redução das nZVI pode desnaturar os 

lipopolissacarídeos, bem como a membrana transportadora de proteínas, comprometendo a 

permeabilidade da mesma e facilitando a entrada de susbstâncias tóxicas no interior da célula 

(Fe2+/Fe3+) (Lee et al. 2008). Depois da sua penetração no interior das células, o ferro 

ferroso/férrico pode reagir com o H2O2 produzido na mitocôndria (reação de Fenton), formando 

espécies altamente reativas de oxigénio (OH., FeO2+) e conduzindo ao stress oxidativo e 

consequente morte celular (Lefevre et al. 2016). A Tabela 1 sintetiza alguns estudos que 

comprovam o acima descrito. 



Desenvolvimento de Novas Tecnologias Antimicrobianas 

 11 

Tabela 1. Comparação das reduções celulares para as bactérias Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

fluorescens e Aspergilus versicolor, usando nanopartículas de ferro valente zero (nZVIs) em diferentes estudos. 

Bactéria 
Preparação das 

nZVIs 

Dosagem de 

nZVIs (mg/l) 

Rácio de 

inativação 

Mecanismos de 

inativação 

Escherichia coli 

(Gram-

negativa) 

(Lee et al. 

2008) 

Redução do 

FeCl3.6H2O usando 

NaBH4 

1.2-110 

0.82 log 

inativação/mg/l 

nano-Fe0.h 

Rutura da 

membrana 

celular e 

perturbação da 

função 

enzimática 

Bacillus subtilis 

(gram-positiva); 

Pseudomonas 

fluorescens 

(gram-negativa) 

e Aspergillus 

versicolor 

(fungo) 

(Diao and Yao 

2009) 

Redução do 

Fe(NO3)3.9H2O 

usando NaBH4 

100-10000 

Inativação total 

da 

Pseudomonas 

fluorescens; 80 

a 100% de 

inativação para  

Bacillus subtilis 

e sem feito em 

Aspergillus 

versicolor. 

Reação das nZVI 

com a 

membrana; 

geração de 

espécies reativas 

de oxigénio e 

revestimento 

físico. 

Os tamanhos e as formas das nZVIs podem resultar em capacidades antioxidantes 

diferentes, mesmo para extratos que à partida têm o mesmo poder antioxidante, sendo esta a 

caraterística com mais influência na produção das nZVIs e na sua reatividade (Machado et al. 

2013). O tamanho e a morfologia das nanopartículas são parâmetros influenciados pela 

temperatura, tempo de reação e concentração dos reagentes (Machado et al. 2013). Para além 

disso, elevadas concentrações de nZVIs podem conduzir a uma maior agregação e crescimento 

das mesmas com consequente diminuição da área superficial reativa e da eficiência da 

inativação (Diao & Yao 2009).  

 Como já foi acima referido, as nZVI são muito conhecidas como agentes de remediação. 

Com o objetivo de tornar a sua ação de remediação na água e no solo mais competitiva, ações 

complementares são necessárias para aumentar a eficiência da degradação. A adição do 

peróxido de hidrogénio para a realização de uma reação de Fenton-like, catalizada pelas nZVI 

é uma possível ação complementar. Machado et al. (2013)  verificou que ocorreu um aumento 

de 95% da degradação do ibuprofeno com a adição do H2O2 e que a capacidade de degradação 

foi proporcional à concentração de Fe(III) adicionada ao solo/solução aquosa. Enquanto na 

remediação de soluções aquosas, se usaram menores concentrações do reagente de Fenton, na 

remediação do solo o processo com as nZVI foi mais económico. Estas diferenças podem ser 

explicadas porque os radicais OH. reagem rapidamente (em minutos ou algumas horas), 

perdendo a reatividade, enquanto as nZVI são mais persistentes (mantêm a reação por dias), 

estendendo a reação (Huling & Pivetz 2006). 
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1.6 Ferrato de Potássio 

Os problemas relacionados com a poluição da água continuam a ser uma preocupação e 

como consequência as normas regulamentares para o abastecimento de água potável e 

efluentes estão a tornar-se cada vez mais rigorosas. Assim, há um interesse contínuo na 

aplicação de reagentes químicos mais eficientes no tratamento da água, de forma a obter água 

de maior qualidade (Li et al. 2005). Um reagente químico eficiente no tratamento da água 

deve, idealmente, ser capaz de realizar: a desinfeção dos microrganismos, a degradação parcial 

e oxidação dos contaminantes orgânicos e inorgânicos, a remoção dos materiais 

particulados/em suspensão e dos metais pesados (Jiang et al. 2006). Um potencial reagente 

químico capaz de atender a esses critérios é o ferrato de potássio (Jiang et al. 2006). 

Em geral, existem três métodos para a síntese do Fe (VI): (1) método eletroquímico, pelo 

qual, a oxidação anódica usa o ferro ou liga como ânodo e o NaOH/KOH como eletrólito; (2) 

método seco, através do qual muitos minerais, contendo óxido de ferro, são aquecidos ou 

fundidos, sob condições alcalinas fortes e com fluxo de oxigénio. No entanto, este método 

revela-se bastante perigoso e difícil, uma vez que o processo de síntese pode provocar a 

detonação a elevadas temperaturas; (3) método húmido, através do qual o sal de Fe (III) é 

oxidado sob condições alcalinas fortes e o hipoclorito ou o cloro são usados como oxidante. Este 

é o método considerado mais prático (Bielski & Thomas 1987). 

Dependendo do valor do pH, o Fe (VI) pode apresentar quatro formas diferentes em 

solução aquosa: 𝐻3𝐹𝑒(𝑂)4
+, 𝐻2𝐹𝑒𝑂4, 𝐻𝐹𝑒(𝑂)4

− 𝑒  𝐹𝑒(𝑂)4
2− (Licht et al. 2001; Sharma et al. 2000). 

A espécie 𝐹𝑒(𝑂)4
2− é dominante em condições alcalinas e a espécie 𝐻𝐹𝑒(𝑂)4

− é dominante sob 

condições ácidas. Tal justifica a instabilidade do 𝐹𝑒(𝑂)4
2− em meios ácidos (Sharma 2002).  

 Como verificado nas equações 17 e 18 (Sharma 2002), o potencial de redução do ferrato 

de potássio varia entre +2.20 V a +0.70 V em soluções ácidas e básicas, enquanto no ozono, o 

oxidante mais forte entre a maioria dos oxidantes/desinfetantes usados na água, o potencial 

de redução varia entre +2.07 V e +1.24 V (Li et al. 2005). 

𝐹𝑒(𝑂)4
2−  + 8𝐻+ + 3𝑒− → 𝐹𝑒3+ + 4𝐻2𝑂                     𝐸0  = 2.20 V                                (17) 

𝐹𝑒(𝑂)4
2−  + 4𝐻2𝑂 + 3𝑒− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 5𝑂𝐻−          𝐸0  = 0.72 V                                (18) 

A sua ação desinfetante ocorre pela oxidação da molécula de água, gerando radicais 

peróxidos, eletrões hidratados e radicais hidroxilas, espécies altamente oxidantes. O processo 

de desinfeção de águas de abastecimento por este ião pode ser descrito por uma cinética de 

segunda ordem (Luca et al. 2003).  

Sob condições ácidas, o ião Fe (VI) é reduzido rapidamente e exotermicamente a Fe (III) 

e oxigénio, sendo nesta gama de pH que o potencial de oxidação do contaminante é mais 
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elevado (Li et al. 2005). Para um pH igual a dez, a troca dos ligantes do oxigénio no Fe (VI) é 

muita lenta, uma vez que este é altamente estável em condições alcalinas (pH entre nove e 

dez) (Sharma 2002). No entanto, o desempenho ótimo do ferrato como um produto químico 

oxidante pode corresponder à gama de pH entre nove e dez, pela combinação do potencial de 

oxidação mais baixo com uma elevada estabilidade (Li et al. 2005). 

Dada a não toxicidade dos subprodutos resultantes, este é considerado ambientalmente 

amigável (Sharma 2002). Uma das principais vantagens do ferrato (VI) é o facto de não produzir 

subprodutos clorados e de durante a reação de oxidação aquosa, o Fe (VI) ser reduzido a iões 

férricos ou a um produto final insolúvel, denominado hidróxido férrico (Fe[OH]3) (Sharma 2002), 

que assumem a função de coagulantes, removendo assim, turbidez, cor e fosfatos (Luca et al. 

2003). Esta dupla função permite reduzir os custos na construção de câmaras de mistura nas 

estações de tratamento de água (Sharma et al. 2005). O ferrato é, assim, um promissor 

polivalente químico ao nível do tratamento de efluentes das águas residuais, desinfeção da 

água potável, oxidação e purificação (Sharma et al. 2005). 

O poder bactericida do K2FeO4 tem sido estudado por vários autores relativamente a vários 

microrganismos patogénicos. A Tabela 2 sintetiza os resultados de experiências realizadas a 

várias bactérias quando expostas ao ferrato de potássio. 
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Tabela 2. Comparação das reduções celulares das bactérias Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, 

Bacillus sp., Pseudomonas sp. e Enterococcus feacalis em diferentes estudos. 

Bactéria Condições Efeitos 

Escherichia coli 

(Cho et al. 2006) 

4×105 e 1×106 CFU/ml 

pH entre 5.6 e 8.2 

T= 25ºC 

Velocidade de inativação de 

0.33 para 6.25 mg/min, para 

um decréscimo do pH de 8.2 

para 5.6 

Escherichia coli 

(Jiang et al. 2006) 

pH = 8 

Tempo de contacto = 30 

minutos 

Coliformes fecais: 

3.2×108/100 ml a 

2×109/100 ml 

6 mg/L de Fe para uma 

inativação superior a 6log10 

 

Escherichia coli 

(Jiang et al. 2007) 

3.2×108/100 ml 

pH igual a 5.5 

Concentrações de 4 mg/l, 6 

mg/L e 8 mg/l de Fe (VI) 

conduziram a velocidades de 

inativação de 3.53 min-1; 4.08 

min-1 e 5.69 min-1 

Escherichia coli 

(Jiang et al. 2007) 

 

3.2×108/100 ml 

pH igual a 7.5 

Concentrações de 4 mg/L, 6 

mg/L e 8 mg/L de Fe (VI) 

conduziram a velocidades de 

inativação de 2.94 min-1; 3.73 

min-1 e 5.65 min-1 

Escherichia coli, 

Salmonella, Staphylococcus 

aureus, Bacillus sp., 

Pseudomonas sp. e 

Enterococcus feacalis 

(Maghraoui et al. 2013) 

Densidade ótica a 660 nm 

de 0.171, 0.376, 0.236, 

1.011, 1.551 e 1.398, 

respetivamente; 

pH igual 8 

Incubação a 37ºC durante 

24 horas. 

Concentrações de 5 mg/L, 

8mg/L, 6mg/L, 4.5 mg/L, 6.3 

mg/L e 7.6 mg/L conduziram à 

inativação das bactérias 
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2 Objetivos do Trabalho 

Os principais objetivos deste trabalho são: estudar e otimizar o efeito do ferrato de 

potássio e a aplicabilidade das nanopartículas de ferro valente zero, produzidas através de 

extratos de folha de carvalho, no reagente de Fenton, de modo a verificar a sua eficácia no 

tratamento de Escherichia coli (Gram-negativa) e Staphylococcus aureus (Gram-positiva), sob 

a forma de células planctónicas e biofilmes, em condições semelhantes à água que circula nos 

sistemas de distribuição de água potável. 

Desta forma serão estudados os seguintes aspetos: 

 O efeito do reagente de Fenton para diferentes concentrações de ferro (0.2, 0.4, 0.8, 4 

e 8 mM) e uma concentração de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM para E. coli e S. 

aureus. No estudo das bactérias sob a forma de biofilmes será efetuado o mesmo estudo 

para concentrações de ferro de 0.8 e 8 mM e uma concentração de peróxido de 

hidrogénio de 0.075 mM; 

 Efeito das nanopartículas de ferro valente zero produzidas através dos extratos das 

folhas de carvalho na reação de Fenton para concentrações de ferro de 0.2, 0.4, 0.8, 4 

e 8 mM e para uma concentração de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM. No caso dos 

biofilmes será efetuado o mesmo estudo para concentrações de ferro de 0.8 e 8 mM e 

uma concentração de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM; 

 O efeito do ferrato de potássio para concentrações entre 5 e 400 mg/L para um pH entre 

10 e 11.5 (sem solução tampão) e entre 100 e 1600 mg/L para um pH igual a 7 na 

inativação de células planctónicas de E. coli e S. aureus; 

 O efeito do ferrato de potássio para concentrações de 100, 200, 300 e 400 mg/L e um 

pH entre 10 e 11.5 (sem solução tampão) na inativação de biofilmes de E. coli e S. 

aureus. 
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3 Materiais e métodos 

A água é o recurso natural mais utilizado em todo o mundo e de fundamental importância 

para a existência e manutenção da vida. A garantia da segurança da água potável é a base para 

a prevenção e controlo das doenças transmitidas pela água (World Health Organization 2016).  

No entanto e como já foi acima descrito nas preocupações com a água potável, os 

microrganismos patogénicos têm adquirido resistência face às tecnologias de desinfeção 

atualmente existentes. Por isso, neste trabalho, pretende-se avaliar a aplicabilidade das nZVIs 

no reagente de Fenton e a ação do ferrato de potássio na inativação de E. coli e S. aureus, sob 

a forma planctónica e sob a forma de biofilmes.  

Assim, neste capítulo, será descrita a metodologia necessária para a avaliação destas 

tecnologias antimicrobianas. 

3.1 Reagente de Fenton e aplicabilidade das nZVIs no reagente 

de Fenton para E. coli e S. aureus 

Com o objetivo de otimizar o reagente de Fenton foram testadas diferentes 

concentrações de ferro (0.2, 0.4, 0.8, 2 e 4 mM) e uma concentração de peróxido de hidrogénio 

de 0.075 mM, durante um período de uma hora em E. coli e S. aureus (forma planctónica e 

biofilme). Posteriormente foi verificada a aplicabilidade das nZVIs no reagente de Fenton.  

3.1.1 Preparação do extrato das folhas de carvalho (nZVIs) 

As folhas de carvalho foram colhidas e moídas usando um cortador de cozinha normal. 

As folhas moídas foram peneiradas usando uma peneira de 4 mm e apenas o material com 

tamanho abaixo de 4 mm foi utilizado (Machado et al. 2013). 

A melhor condição para a extração dos extratos das folhas de carvalho é um tempo de 

contacto de 20 minutos a uma temperatura de 80 ºC, para um rácio de 3.7 g de extrato/100 mL 

de água (Machado et al. 2013). 

Inicialmente foi pesado 0.8 gramas de extrato (apenas era necessário 0.74 g, mas 

deixou-se uma margem de segurança) para um volume de 20 mL água purificada, medido com 

uma proveta. O extrato e a água foram misturados num gobelé, coberto por um vidro de relógio. 

O gobelé foi colocado num agitador magnético (Magnetic Stirrer MSH300). A agitação 

esteve entre 4 e 5 durante todo o processo e o aquecimento esteve a 7 durante os primeiros 10 

a 15 minutos, até ser atingida uma temperatura de 80 ºC. Posto isto, o aquecimento foi ajustado 

entre 6 e 7 para manter a temperatura a 80 ºC durante os vinte minutos seguintes (Figura 1. 

A). Para garantir a temperatura adequada (80 ºC) foram realizadas algumas medições com um 
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termómetro. Depois de 20 minutos a 80 ºC, o extrato foi filtrado através de um filtro de celulose 

puro, de 12 a 15 µm, (VWR European) para um frasco de vidro (Figura 1. B). Após arrefecer até 

à temperatura ambiente, foi conservado no frigorífico. 

As nZVIs foram produzidas pela mistura do 

extrato com a solução de Fe (III), FeCl3.6H2O 

(Panreac), com concentrações de 0.1, 0.05, 0.01, 

0.005 e 0.0025 M (Machado et al. 2013). A 

produção de nZVIs é comprovada pelo 

escurecimento da reação (Figura 1. C) (Machado et 

al. 2013). A descrição pormenorizada de como 

decorreu todo o processo encontra-se secção 3.1.3 

para as células planctónicas e na 3.1.4 para os 

biofilmes. O rácio de extrato/Fe(III) usado por 

(Machado et al. 2013) na preparação das nZVIs foi de 4:1, sendo que neste trabalho se usou um 

rácio 5:1. Foi usado um rácio superior para uma maior garantia na produção de nZVIs. 

3.1.2 Preparação da água potável sintética 

Com o objetivo de simular a água que circula nos sistemas de distribuição de água, a 

água potável sintética (STW – Synthetic Tap Water) foi preparada com a seguinte composição: 

100 mg/L de bicarbonato de sódio, NaHCO3 (Fisher Scientific UK); 13.4 mg/L de sulfato de 

magnésio heptahidratado, MgSO4∙7H2O (MERCK); 27 mg/L de sulfato de cálcio, CaSO4 (labKem); 

0.70 mg/L de fosfato de potássio dibásico, K2HPO4 (Panreac); 0.30 mg/L de fosfato de potássio 

monobásico, KH2PO4 (CHEM-LAB); 0.01 mg/L de sulfato de amónio, (NH4)2SO4 (labKem); 0.01 

mg/L de cloreto de sódio, NaCl (VWR-PROLABO); 0.001 mg/L de sulfato de ferro (II) 

heptahidratado, FeSO4∙7H2O (VWR-PROLABO); 1 mg/L de nitrato de sódio NaNO3 (labKem) e 1 

mg/L de ácido húmico (SIGMA-ALDRICH) (Epa & Homeland 2011). 

3.1.3 Quantificação da concentração mínima bactericida (MBC) de Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, sob a forma de células planctónicas, tendo em 

consideração o efeito das concentrações de ferro e peróxido de hidrogénio na 

reação de Fenton e a ação das nZVIs 

Neste capítulo é avaliada eficácia do reagente de Fenton e das nZVI aplicadas ao 

reagente de Fenton no controlo de microrganismos patogénicos que possam aparecer nos 

sistemas de distribuição da água, através de uma bactéria Gram-negativa, Escherichia coli e 

outra Gram-positiva, Staphylococcus aureus.  

E. coli e S. aureus cresceram ao longo da noite num meio de crescimento, denominado 

Nutrient Broth (Liofilchem), usando uma incubadora a 25 ºC e 150 rpm (VELP SCIENTIFICA). 

Figura 1. (A) Preparação do extrato das folhas de 

carvalho; (B) Extrato das folhas de carvalho e (C) 

Mistura do extrato das folhas de carvalho com o 

Fe(III) para a produção das nZVIs. 

(A) (B) (C) 
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Após a centrifugação (15 min a 3220 g) e a ressuspensão em água potável sintética, foi medida 

a sua absorvância a 610 nm num espetofotómetro (VWR V-1200) para obter uma densidade ótica 

de 0.085 (Borges et al. 2013). 

Foi usada uma densidade ótica (DO) de 0.085, superior a 0.04 (condição que pretende 

imitar a concentração de células nos sistemas de distribuição de água), uma vez que foi 

necessário diminuir o volume de células no poço para a mistura do ferro, do peróxido de 

hidrogénio e do extrato. Assim de forma a compensar a diluição provocada pela diminuição do 

volume de células adicionado ao poço, o valor da DO foi aumentado de 0.04 para 0.085. 

 Para E. coli e S. aureus foram testadas as concentrações de ferro de 0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 

mM e de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM. As concentrações de ferro foram preparadas a 

partir de soluções-mãe de FeCl3.6H2O (Panreac) de 0.1, 0.05, 0.01, 0.005 e 0.0025 M e a de 

H2O2 a partir de uma solução-mãe de 0.5% (0.15 mM) (Solvay), uma vez para o ferro ocorre uma 

diluição de 12.5 e no H2O2 de 20 vezes quando são adicionados ao poço com 200 μl de suspensão. 

A concentração mínima bactericida (MBC) foi determinada em microplacas de 

poliestireno de 96 poços (Johnson et al. 2002). Para todas as condições testadas, as microplacas 

foram incubadas durante uma hora, numa incubadora a 25 ºC e a 150 rpm, na ausência de luz. 

Imediatamente depois foi adicionado o agente neutralizante (Knapp et al. 2013), tiossulfato de 

sódio (3.2 mM) (Cho et al. 2006), de modo a findar a reação. 

Inicialmente foram testadas as concentrações de ferro: 94 μl de células, 16 μl de ferro 

(0.1 M), 90 μl de água estéril e assim sucessivamente para as restantes concentrações de Fe 

(III). Posteriormente foi testada a concentração de peróxido de hidrogénio: 94 μl de células, 10 

μl de H2O2 (0.5%) e 96 μl de água estéril. Por fim, foi verificada a ação das concentrações de 

ferro e de peróxido de hidrogénio na reação de Fenton: 94 μl de células, 16 μl de ferro (0.1 M), 

10 μl de H2O2 (0.5%) e 80 μl de água estéril e assim sucessivamente para as restantes 

concentrações de ferro. Todas as condições testadas foram realizadas em duplicado. 

Depois de otimizada a reação de Fenton, em vez de ser adicionada água estéril foi 

adicionado extrato de folhas de carvalho com o objetivo de verificar a aplicabilidade das nZVIs: 

94 μl de células, 80 μl de extrato, 16 μl de ferro (0.1 M) e 10 μl de H2O2 (0.5%) e assim 

sucessivamente para as restantes concentrações de ferro. Todas as condições testadas foram 

realizadas em duplicado. 

Posto isto, foram realizadas as diluições com solução salina de 0.85% (104 a 100) em 

microtubos de centrifugação, de modo a obter 20 a 200 CFU por placa de Petri. Após as 

diluições, um volume de 10 µl da solução contida em cada microtubo de centrifugação foi 

adicionado às placas de Petri com PCA (OXOID), em duplicado. No caso de E. coli, as placas de 
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Petri foram incubadas durante 24 horas na incubadora a 25 ºC e para S. aureus foram incubadas 

a 25 ºC durante 48 horas. Por fim procedeu-se à contagem das CFU. 

3.1.4 Formação de biofilmes durante 24 horas em microplacas de poliestireno, tendo em 

consideração o efeito das concentrações de ferro e de peróxido de hidrogénio na 

reação de Fenton e aplicabilidade das nZVIs  

 E. coli e S. aureus foram inicialmente inoculadas num meio de crescimento, 

denominado Nutrient Broth (Liofilchem), durante toda a noite, numa incubadora a 25 ºC e a 

150 rpm (VELP SCIENTIFICA). Depois foi medida a sua absorvância a 610 nm num 

espetofotómetro (VWR V-1200), com o intuito de acertar a densidade ótica para 0.085. Na 

secção 3.1.2 é explicado o motivo de ser usada esta DO.  

Depois de acertada a DO, a suspensão foi transferida para a microplaca de poliestireno 

de 96 poços e em cada poço foi adicionado 200 µl da mesma. Posto isto, a microplaca de 

poliestireno foi colocada na incubadora, durante 24 horas, a 25 ºC e com uma agitação de 150 

rpm (Borges et al. 2013). 

Após as 24 horas de formação do biofilme, o meio foi descartado e foi adicionado um 

volume de 200 µl de STW. A STW também foi descartada e foi adicionado o volume de reagente 

pretendido, tal como está referido na secção 3.1.3, sendo que o volume de células foi 

substituído por STW. A microplaca de poliestireno foi colocada na incubadora a 25 ºC, sob 

agitação a 150 rpm, durante 1 hora, na ausência de luz. Todas as condições testadas foram 

realizadas em duplicado.  

Posto isto, foi descartado um volume de 180 µl de suspensão em cada poço e foi 

adicionado um volume 180 µl de tiossulfato de sódio de concentração 3.2 mM (agente 

neutralizante) (Knapp et al. 2013; Cho et al. 2006). Depois da sua atuação durante 

aproximadamente 10 minutos para findar a reação, a suspensão de cada poço foi descartada e 

foi adicionado 200 µl de 0.85% de solução salina. Este processo foi repetido três vezes, de modo 

a ressuspender o biofilme, através da raspagem dos poços, para um volume de 600 µl, num 

microtubo de centrifugação (Johnson et al. 2002). Posto isto, foram realizadas as diluições das 

soluções com solução salina de 0.85% (104 a 100) em microtubos de centrifugação, de modo a 

obter 20 a 200 CFU por placa de Petri. Depois das diluições, um volume de 10 µl da solução 

contida em cada microtubo de centrifugação foi adicionado às placas de Petri com PCA (OXOID), 

em duplicado. No caso de E.coli, as placas de Petri foram incubadas durante 24 horas na 

incubadora a 25 ºC e para S.aureus foram incubadas a 25 ºC durante 48 horas. Por fim procedeu-

se à contagem das CFU. 
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3.1.5 Análise estatística 

Os dados foram analisados através do Student’s t-test. A média e o desvio padrão foram 

calculados para todos os casos. O One-Way Anova com o teste de Benferroni foi utilizado para 

avaliar o valor da significância de P < 0.05 e os cálculos foram baseados num nível de confiança 

de 95% (Borges et al. 2013). 

3.2 Ferrato de potássio 

Para otimizar a ação do ferrato de potássio na inativação destas duas bactérias, foi 

verificado o seu efeito para um pH entre 10 e 11.5 (sem solução tampão) e um pH igual a 7 

(tampão fosfato), para diferentes concentrações.  

3.2.1 Preparação do ferrato de potássio 

O ferrato de potássio (ENVIFER) foi fornecido pela NANO IRON, s.r.o (Rajhard, República 

Checa) e foi preparado de acordo com as instruções do fabricante. Dada a dificuldade de pesar 

uma pequena quantidade de ENVIFER, é recomendada a preparação de uma solução-mãe. 

Desta forma, na preparação do ferrato de potássio para um pH entre 10 e 11.5, foi 

realizada uma solução-mãe de 5000 mg/L com água estéril e para a preparação do ferrato de 

potássio para um pH igual a 7 foi realizada uma solução-mãe de 20000 mg/L com tampão fosfato 

(0.2 M).  

O tampão fosfato (0.2 M) foi preparado com fosfato monopotássico, KH2PO4 (Panreac) 

e fosfato de hidrogénio dissódico dihidratado, Na2HPO4.2H2O (Scharlau). 

3.2.2 Preparação da água potável sintética  

A água potável sintética foi preparada tal como está descrito na secção 3.1.2.. 

3.2.3 Quantificação da MBC para Escherichia coli e Staphylococcus aureus, sob a forma 

de células planctónicas, tendo em consideração o efeito do pH no ferrato de 

potássio 

A quantificação da MBC foi efetuada da mesma forma que a quantificação da MBC na 

reação de Fenton (secção 3.1.3), destacando-se apenas algumas diferenças: a preparação da 

microplaca, a incubação da mesma que não foi realizada na ausência de luz e a concentração 

de agente neutralizante que foi aumentada (12.8 mM) uma vez que foram testadas 

concentrações até 1600 mg/L. Para além disso como não foi realizada nenhuma diluição extra, 

a DO foi acertada diretamente para um valor de 0.04, condição que pretende imitar a 

concentração de células nos sistemas de distribuição de água (Prest et al. 2016).  

A concentração mínima bactericida (MBC) foi determinada em microplacas de 

poliestireno de 96 poços (Johnson et al. 2002), onde se adicionou 180 µl de células e 20 µl de 
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ferrato de potássio. Para o pH igual a 7 também foi realizado um controlo para o tampão 

fosfato, onde foram adicionados 180 µl de células e 20 µl de tampão fosfato (0.2 M). Cada 

condição foi testada em duplicado. 

Para um pH entre 10 e 11.5, foram testadas as concentrações de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e 400 mg/l. A partir de uma solução-mãe de 5000 mg/L, foram 

preparadas concentrações de 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 

3000 e 4000 mg/L, uma vez que ao ser adicionado apenas um volume de 20 µl num poço com 

200 µl de suspensão, a solução foi diluída dez vezes. Para um pH igual a 7, foram testadas 

concentrações de 200, 400, 800 e 1600 mg/L. Por isso, a partir de uma solução-mãe de 20000 

mg/L foram preparadas concentrações de 2000, 4000, 8000 e 16000 mg/L, pelo mesmo motivo 

acima explicado. 

3.2.4 Formação de biofilmes durante 24 horas em microplacas de poliestireno, tendo em 

consideração o efeito do pH no ferrato de potássio 

A formação dos biofilmes no ferrato de potássio foi realizada da mesma forma que a sua 

formação na reação de Fenton (secção 3.1.4), sendo que as diferenças já foram destacadas na 

secção anterior para as células planctónicas: preparação da microplaca, incubação da 

microplaca (na presença de luz), acerto da DO diretamente para 0.04 e aumento da 

concentração de agente neutralizante (12.8 mM). 

Neste caso foi testado um menor número de concentrações e somente a solução de 

ferrato de potássio preparada com água estéril. Para um pH entre 10 e 11.5 foram testadas 

concentrações de 100, 200, 300 e 400 mg/L. Também foram efetuadas as correções descritas 

na secção anterior, uma vez que ocorreu uma diluição de 10 vezes em cada poço. 

3.2.5 Análise estatística 

A análise estatística foi efetuada tal como está descrita na secção 3.1.5. 
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4 Aplicação das nZVIs na reação de Fenton e ação 

do ferrato de potássio em células planctónicas 

de Escherichia coli e Staphylococcus aureus  

4.1 Efeito antimicrobiano em Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus 

Atualmente, os coliformes totais, coliformes fecais e enterococos são indicadores 

bacterianos usados na avaliação da qualidade da água e como tal na avaliação dos riscos que 

representam para a saúde (Meays et al. 2004). Os coliformes fecais são normalmente 

encontrados nos intestinos dos mamíferos, tanto de animais como de seres humanos e são 

denominados de “organismos indicadores”, uma vez que a sua presença alerta para a potencial 

presença de organismos patogénicos, permitindo alertar o responsável para tomar medidas de 

precaução (British Columbia Ground Water Association 2007). 

Um exemplo de coliforme fecal é E. coli. E. coli é uma bactéria Gram-negativa, em forma 

de bacilo, que é normalmente encontrada no intestino dos mamíferos. A maioria das estirpes 

são inofensivas pois fazem parte da flora normal do intestino, podendo até beneficiar os seus 

hospedeiros com a produção da vitamina K2. A estirpe E. coli O157:H7 é uma das estirpes 

patogénicas, que produz uma toxina poderosa, capaz de originar infeções graves, como o 

síndrome urémico hemolítico (Kaper 2005). 

As bactérias Gram-negativas têm uma pequena camada de peptidoglicano, mas têm uma 

membrana adicional, a membrana citoplasmática exterior. Esta cria uma barreira de 

permeabilidade adicional que resulta na necessidade de mecanismos de transporte através 

desta membrana. A membrana citoplasmática exterior é uma bicamada fosfolipídica, sendo a 

sua componente principal, a endotoxina, que é a principal responsável pela sobrevivência das 

mesmas. A endotoxina é constituída por três componentes: o lípido A, um polissacarídeo de 

núcleo altamente conservado e o antigénio O, específico destas espécies (Lowy 2009).  

 S. aureus é uma bactéria gram-positiva, em forma de cocóide. Estima-se que entre 20 a 

30% da população humana é portadora desta bactéria, que é um dos agentes etiológicos mais 

importantes responsáveis pelas infeções associadas aos cuidados de saúde. O aparecimento de 

estirpes resistentes à meticilina tem gerado sérios problemas a nível terapêutico (Plata et al. 

2009). 
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As bactérias Gram-positivas têm uma grande estrutura de peptidoglicano. O 

peptidoglicano fornece forma e rigidez à bactéria. A parede celular é constituída por uma 

unidade de N-acetilglucosamina e ácido N-acetilmurâmico, sendo esta estrutura o alvo primário 

da terapia antimicrobiana (Lowy 2009).   

A rutura da membrana celular e a geração de espécies reativas de oxigénio são 

provavelmente os principais mecanismos que contribuem para a toxicidade das nZVI. A elevada 

capacidade de redução das nZVI pode desnaturar os lipopolissacarídeos, bem como a membrana 

transportadora de proteínas, comprometendo a permeabilidade da mesma e facilitando a 

entrada de substâncias tóxicas no interior da célula (Lee et al. 2008). Depois da sua penetração 

no interior das células, o ferro ferroso/férrico pode reagir com o H2O2 produzido na mitocôndria 

(reação de Fenton), formando espécies altamente reativas de oxigénio (OH., FeO2+) e 

conduzindo ao stress oxidativo e consequente morte celular (Lefevre et al. 2016).  

Ao longo deste capítulo será estudada a aplicabilidade das nZVI no reagente de Fenton e 

a ação do ferrato de potássio na inativação de E. coli CECT 434 e de S. aureus CECT 976, sob a 

forma planctónica. Em ambos os mecanismos, a principal ação deve-se à ação das espécies 

altamente oxidantes, como é o caso dos radicais hidroxilas.  

Os principais alvos biológicos dos radicais hidroxilas são o DNA, RNA, as proteínas e os 

lípidos (Cabiscol et al. 2000). Os lípidos são os principais alvos durante o stress oxidativo. Os 

radicais livres podem atacar os ácidos graxos polinsaturados diretamente na membrana e iniciar 

a peroxidação lipídica. Um efeito primário da peroxidação lipídica é a diminuição da fluidez da 

membrana, que altera as suas propriedades e perturba as ligações destas às proteínas. Tal 

funciona como um amplificador, onde mais ácidos gordos são formados e ácidos graxos 

polinsaturados são degradados, originando uma variedade de produtos, como os aldeídos que 

são muito reativos e podem danificar as proteínas (Cabiscol et al. 2000). 

Relativamente à oxidação das proteínas, vários danos também podem ser documentados, 

incluindo: a oxidação de grupos sulfidrilo, redução de dissulfuretos, adução oxidativa de 

resíduos de aminoácidos perto de sítios de ligação de metais, através de uma oxidação 

catalisada por metais, reação com aldeídos, modificação de grupos prostéticos, fragmentação 

do péptido, entre outros (Cabiscol et al. 2000). 

O DNA também é um alvo principal, onde espécies ativas podem atacar tanto a base como 

as porções de açúcar e podem produzir quebras simples e uma dupla vertente do backdone, 

adutos de grupos de base e açúcar e cross-links para outras moléculas (Cabiscol et al. 2000). 
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4.2 Reação de Fenton e aplicabilidade das nZVIs na reação de 

Fenton 

4.2.1 Otimização da reação de Fenton 

Para verificar a aplicabilidade das nZVIs foi necessário estudar as condições ótimas para a 

realização da reação de Fenton. Inicialmente foram testadas as concentrações de 4 e 8 mM de 

Fe (III) e três concentrações de peróxido de hidrogénio, 0.075, 0.15 e 0.30 mM, num rácio de 

Fe3+/H2O2 de 2:1, para E. coli, durante um período de 60 minutos. Nestas condições, na reação 

de Fenton foi verificada uma inativação total da bactéria Gram-positiva (redução de 8.23-log).  

Desta forma, foi fixada uma concentração de H2O2 de 0.075 mM e foi alargada a gama de 

concentrações de ferro (catalisador da reação) para 0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 mM, sendo que estas 

foram as condições testadas em ambas as bactérias. Para averiguar a aplicabilidade das nZVIs 

na reação de Fenton, foi necessário também avaliar condições em que não ocorra uma 

inativação total, para ser possível verificar a ação das mesmas. 

Ao longo da discussão dos resultados serão apresentadas reduções logarítmicas e 

percentagens de redução, que são calculadas da seguinte forma: 

% 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 =
𝐶0−𝐶𝑖

𝐶0
× 100                                                                                  (19)  

 ∆𝐿𝑜𝑔 = 𝐿𝑜𝑔 (𝐶0) − 𝐿𝑜𝑔 (𝐶𝑖)                                                                             (20) 

em que C0 é a número inicial de células e Ci é o número de células após a exposição a um 

potencial agressor. 

4.2.1.1  Efeito da concentração de ferro e de peróxido de hidrogénio na reação de Fenton 

E. coli e S. aureus foram expostas a concentrações de ferro de 0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 mM 

durante 60 minutos (Figura 2) e verificou-se que na bactéria Gram-negativa ocorreu uma 

diminuição significativa do número de células (P < 0.05) para as concentrações de 4 e 8 mM, o 

que não se verificou com S. aureus. S. aureus é uma bactéria Gram-positiva, ou seja, tem uma 

parede celular mais grossa relativamente a bactérias Gram-negativas, o que lhe confere maior 

proteção contra possíveis stresses ambientais (Diao & Yao 2009). Ainda assim, a diferença na 

redução celular entre as duas bactérias testadas não foi estatisticamente significativa (P > 

0.05). 

 O Fe (III) é usado como catalisador na reação de Fenton-like, no entanto através da 

Figura 2 verifica-se que em E. coli, a sua ação sem o peróxido de hidrogénio permite uma 

redução de 1.6-log para uma concentração de 8 mM. O cloreto férrico é altamente corrosivo e 

é capaz de causar o desequilíbrio do pH, deixando a água com caraterísticas ácidas e acrescida 

de iões cloreto e de ferro (CIMIL 2010).O desequilíbrio do pH na água pode ter efeitos na 
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atividade de E. coli, visto que o seu pH ótimo é neutro (Colb & Shapiro 1977). Para além disso, 

o ião Fe3+ pode reagir com o H2O2 produzido na mitocôndria, formando espécies altamente 

reativas de oxigénio (OH., FeO2+), conduzindo ao stress oxidativo e consequente morte celular 

(Lefevre et al. 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto isto, foi analisada a influência do peróxido de hidrogénio em E. coli e S. aureus 

para uma concentração de 0.075, 0.15 e 0.30 mM (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efeito das concentrações de ferro (0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 mM) na inativação de células planctónicas de E. coli 

e S. aureus para um valor de pH igual a 2, durante 60 minutos de exposição. Valores médios ± Desvio padrão. 

Figura 3. Efeito das concentrações de peróxido de hidrogénio (0.075, 0.15 e 0.30 mM) na inativação de células 

planctónicas de E. coli e S. aureus para um pH igual a 4 e um tempo de contacto de 60 minutos. Valores médios ± 

Desvio padrão. 
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Através do comportamento da bactéria E. coli verifica-se que com o aumento da 

concentração existe um aumento na redução celular, no entanto esse decréscimo celular não 

é estatisticamente significativo (P > 0.05). Em S. aureus para uma concentração de 0.075 mM 

de H2O2, também se verifica que a redução não é estatisticamente significativa (P > 0.05). 

Mesmo não existindo diferenças estatisticamente significativas, verifica-se que para 

uma concentração 0.075 mM, foi obtida uma maior percentagem de inativação em S. aureus, 

98.1% (redução de 1.75-log) relativamente a E. coli, 57.1% (redução de 0.35-log). Mesmo para 

uma concentração de peróxido de hidrogénio 0.30 mM, somente testada em em E. coli, como 

explicado na secção 4.2.1., a percentagem de inativação foi inferior à obtida em S. aureus para 

a concentração de 0.075 mM. A percentagem de inativação obtida foi de 76.9%, o que 

corresponde a uma redução de 0.66-log. 

 A ação do peróxido de hidrogénio consiste em vulnerabilizar as estruturas de proteção 

das bactérias. Ele altera a estrutura das paredes celulares ou das cápsides, permitindo aceder 

ao interior dos organismos e desta forma prosseguir com a sua ação oxidante no DNA e outras 

estruturas que alterem o funcionamento normal das células. O seu mecanismo de ação consiste 

na oxidação dos grupos sulfidrilo e das duplas ligações das enzimas das bactérias, provocando 

uma modificação na estrutura das proteínas que formam essas enzimas, com perda da sua 

função e consequente morte celular (Vilamajó 2008).  

Para além disso e como já foi referido acima, a endotoxina presente na membrana 

citoplasmática exterior é a principal responsável pela sobrevivência das bactérias Gram-

negativas, tendo o peróxido de hidrogénio já tido sido estudado e demonstrado efetivo na 

redução de teores de endotoxinas, dependendo da concentração, tempo de contacto e 

temperatura (Pinto 1995). 

Como não foi usada nenhuma solução tampão, foi verificado que o pH do ferro é inferior 

ao pH do peróxido de hidrogénio, 2 e 4, respetivamente. A diferença no valor do pH pode 

justificar a redução celular mais significativa para o ferro comparativamente ao peróxido de 

hidrogénio, ou seja, essa redução celular pode não ser devida, exclusivamente, à ação do ferro, 

mas também à acidez do meio. Para além disso, a gama de pH do ferro variou ente 2 e 1.6 à 

medida que se aumentaram as concentrações de ferro, o que pode justificar o aumento da 

eficiência na redução celular com o aumento das concentrações. Estudos anteriores mostraram 

valores baixos de pH podem afetar o crescimento bacteriano e contribuem para a morte celular 

(Grandjean et al. 2005).    

Após o estudo do efeito das concentrações de ferro e de peróxido de hidrogénio na 

inativação de E. coli e S. aureus, prosseguiu-se ao estudo do efeito da reação de Fenton-like 

(Fe3+:H2O2) para concentrações de ferro de 0.2, 0.4, 0.8, 4 e 8 mM e uma concentração de 

peróxido de hidrogénio de 0.075 mM (Figura 4). 
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 Através da Figura 4 verifica-se que com o aumento da concentração de ferro, a reação 

de Fenton-like tem um maior efeito na redução celular de E. coli e S. aureus. A justificação 

para este facto está relacionada com a ação que o ferro tem na reação de Fenton, pois este 

atua como catalisador na formação de radicais hidroxilas que são os principais responsáveis 

pela redução celular das bactérias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como já averiguado noutro estudo efetuado por Aslani et al. (2014), a ação do 

peróxido de hidrogénio por si só teve uma ação muita incompleta na desinfeção da água, neste 

caso, para E. coli e a S. aureus. Já a sinergia Fe3+/H2O2 demonstrou uma elevada eficácia na 

redução celular, tendo sido mesmo obtida uma inativação total para E. coli e a S. aureus. 

No caso de E. coli foi obtida uma redução celular significativa para as concentrações de 

ferro de 4 e 8 mM (P < 0.05) e no caso de S. aureus a partir da concentração de 0.8 mM (P < 

0.05). A bactéria Gram-positiva mostrou-se mais suscetível ao efeito da reação de Fenton, uma 

vez que foi obtida uma inativação total da mesma para as concentrações de 0.8, 4 e 8 mM com 

uma redução de 8.4-log, para um rácio de Fe3+:H2O2 de 2:1. Em E. coli apenas foi obtida uma 

inativação total a partir da concentração de 4 mM, redução de 8.3-log. 

Segundo Watts et al. (2002) para um pH abaixo de 3, o peróxido de hidrogénio poderá 

começar a solvatar os protões e formar H3O2
+, o que conduzirá ao aumento da estabilidade do 

H2O2 e à diminuição da reatividade dos iões ferrosos, neste caso iões férricos. Nesta reação de 

Fenton-like, não é possível saber se isso aconteceu, uma vez que, independentemente, de tal 

acontecimento foram obtidas inativações totais para ambas as bactérias. Desta forma, esta 

Figura 4. Efeito das concentrações de ferro na reação de Fenton para um pH igual a 2 e um tempo de contacto de 

60 minutos para células planctónicas de  E. coli e S. aureus. Valores médios ± Desvio padrão. 
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eficiência no processo pode ter sido resultado da conjugação de dois fatores: pH extremamente 

ácido (pH=2) que por si só pode ter influência na inativação das bactérias e a geração dos 

radicais hidroxilas através do mecanismo Fenton-like, que são espécies altamente oxidantes. 

Uma outra observação que deve ser feita é a diferença de comportamento das bactérias, 

face à tecnologia estudada. Apesar de S. aureus, bactéria Gram-positiva, ter uma parede 

celular mais grossa, pela sua espessura de peptidoglicano, esta demonstrou ser mais sensível à 

ação do reagente de Fenton. Uma possível justificação, resulta de uma investigação efetuada 

por Chaithawiwat et al. (2016), em que diferentes estirpes da mesma espécie podem ter 

sensibilidades diferentes quando expostas aos potenciais agressores.  

Segundo uma investigação efetuada por Aslani et al. (2014), aplicando a reação de 

Fenton-like, foi obtida uma redução de 4.63-log e 3.41-log para um efluente bruto (pH=7.6) e 

um efluente resultante do tratamento de lamas ativadas (pH=7.3) numa ETAR, para um tempo 

de contacto de 30 minutos. Numa investigação efetuada por Selvakumar et al. (2009) aplicando 

a reação de Fenton a E. coli, para uma concentração de Fe (II) de 69.5 g/ 500 mL 

(aproximadamente 0.5 M) e uma concentração de H2O2 de 30% para rácios de Fe2+/H2O2 de 1:2, 

1:9, 1:14 e 1:18, foi obtida uma inativação total num período de tempo de 30 minutos, para 

um pH que variou num gama de 6.9 a 7.4. 

 Estas diferenças na eficiência dos processos podem ter sido causadas por diversos 

fatores: o pH da reação, o tempo de contacto com o desinfetante e as caraterísticas da água 

propriamente ditas. Neste trabalho a reação ocorreu a um pH muito ácido (pH=2) o que 

favoreceu a inativação das bactérias, uma vez que o seu pH ótimo é igual a 7. Para além disso, 

o tempo de contacto foi superior, 60 minutos. Uma outra caraterística importante tem a ver 

com as caraterísticas da água, pois num dos estudos o processo de tratamento foi aplicado a 

um efluente bruto e a um efluente resultante do tratamento de lamas ativadas e no presente 

trabalho foi aplicada a uma água com caraterísticas idênticas aos sistemas de distribuição de 

água, em que a água já foi tratada na ETAR. Assim, a concentração e a diversidade de 

coliformes fecais é à partida inferior, o que facilita o processo de inativação das bactérias. 

A comparação não é linear e têm de ser considerados diferentes aspetos, como já acima 

referidos. Para além disso, para a aplicação do processo a nível industrial é necessário ter em 

conta os custos associados. Se por um lado, são obtidas eficiências superiores para pH mais 

ácidos, à volta de 3, por outro lado para o controlo do pH há um custo inerente à solução 

tampão. Para além disso, se por um lado é possível uma eficiência considerável para um tempo 

de contacto inferior, isso implica concentrações superiores de reagentes e um tempo de 

contacto superior pode permitir o uso de menores concentrações de reagentes, mas aumenta 

o custo associado à mão de obra, equipamento, entre outros. Um outro fator que ainda deve 

ser considerado é relativamente ao rácio Fe3+:H2O2, pois podem ser obtidas condições idênticas 
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para diferentes concentrações de ambos e é importante ter em consideração o preço do ferro 

e do peróxido de hidrogénio para que haja um equilíbrio entre a eficiência do processo e o 

custo associado.  

4.2.2 Aplicabilidade das nZVIs na reação de Fenton 

Posto isto, o próximo passo é o estudo da aplicabilidade das nZVIs no reagente de 

Fenton, para um rácio de Fe3+:H2O2 de 2:1. Visto que não foi possível observar a concentração 

de nZVIs produzidas, foi considerado que todo o ferro adicionado foi reduzido. Assim, para uma 

concentração de Fe (III) de 0.2 mM, admite-se que existe uma produção de 0.2 mM de nZVIs e 

assim sucessivamente para as concentrações de 0.4, 0.8, 4 e 8 mM.   

 Através da Figura 5 verifica-se que à medida que se aumentam as concentrações de 

ferro ocorre um aumento da eficiência da reação de Fenton na redução celular de E. coli, na 

presença e na ausência das nZVIs, o que é justificado pela sua ação catalisadora. Comparando 

a eficiência obtida pela reação de Fenton com o convencional Fe3+ e com o Fe3+ sob a forma de 

nanopartículas metálicas, não existe uma diferença estatisticamente significativa (P > 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em S. aureus (Figura 6) verifica-se que tal como em E. coli existe um aumento da 

eficiência da reação de Fenton à medida que se aumenta a concentração do catalisador (Fe3+). 

Figura 5. Efeito das concentrações de ferro na reação de Fenton e efeito das nanopartículas de ferro valente zero 

na reação de Fenton para um pH igual a 2 e um tempo de contacto de 60 minutos, em células planctónicas de E. 

coli. Valores médios ± Desvio padrão. 
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No entanto, também não existe nenhuma diferença estatisticamente significativa entre a 

reação de Fenton na presença e na ausência das nZVIs (P > 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, a partir da Tabela 3 

verifica-se que para S. aureus foi obtida uma melhoria na eficiência de aproximadamente 30% 

(redução de 0.54-log) para uma concentração de 0.2 mM e uma melhoria de aproximadamente 

10% para uma concentração de 0.4 mM (redução 0.42-log), na presença de nanopartículas de 

ferro valente zero. Já com E. coli existe uma melhoria da eficiência, com a presença de nZVIs, 

de 6% para a concentração de 0.4 mM (redução de 0.01-log). 

Também se verifica que para E. coli existe uma inativação total a partir da concentração 

de 4 mM (redução de 8.33-log) e em S. aureus existe uma inativação total da bactéria a partir 

da concentração de 0.8 mM (redução de 8.40-log), na presença e na ausência de nZVIs, podendo 

concluir-se que as nZVIs não tiveram nenhuma ação negativa na reação de Fenton-like. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efeito das concentrações de ferro na reação de Fenton e efeito das nanopartículas de ferro valente zero 

na reação de Fenton para um pH igual a 2 e um tempo de contacto de 60 minutos em células planctónicas de S. 

aureus. Valores médios ± Desvio padrão. 
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Tabela 3. Percentagens de redução celular das nZVIs em células planctónicas de E. coli e S. aureus para diferentes 

concentrações de ferro e uma concentração fixa de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM, para um pH igual a 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existem vários fatores que podem explicar um acréscimo da eficiência tão reduzido por 

parte das nZVIs produzidas pelo extrato das folhas de carvalho. Diferentes tamanhos e formas 

de nZVIs podem resultar em capacidades antioxidantes diferentes, mesmo para extratos que à 

partida têm o mesmo poder antioxidante, sendo esta a caraterística com mais influência na 

produção das nZVIs e na sua reatividade (Machado et al. 2013). O tamanho e a morfologias das 

nanopartículas são parâmetros influenciados pela temperatura, tempo de reação e 

concentração dos reagentes (Machado et al. 2013). Para além disso, elevadas concentrações de 

nZVIs podem conduzir a uma maior agregação e crescimento das mesmas com consequente 

diminuição da área superficial reativa e da eficiência da inativação (Diao & Yao 2009). Como 

não foi possível avaliar as nZVIs, podem existir vários motivos para tal, mas não existem 

certezas absolutas acerca do ou dos motivos que justifiquem esta reduzida ação na inativação 

das bactérias. 

Num estudo efetuado por Machado et al. (2013) na aplicação de extratos de chã preto 

para produção de nZVIs (capacidade antioxidante idêntica à do carvalho), na degradação do 

ibuprofeno, foi verificado que o ocorreu um aumento da eficiência quando este transitou de 

um pH de 3 para 7, quando no presente trabalho se usou um pH igual a 2. Este efeito do pH 

pode interferir com a reatividade nas nZVIs, bem como influenciar a estabilidade do extrato 

(Machado et al. 2013)

Concentração de ferro (mM) 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Sem nZVIs 

 

Com nZVIs 

 

Sem nZVIs 

 

Com nZVIs 

 

% Redução % Redução % Redução % Redução 

0.2 56.7 57.0 61.5 89.3 

0.4 64.2 70.3 84.8 94.7 

0.8 97.9 99.1 100 100 

4 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 
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4.3 Ferrato de potássio 

Neste capítulo será estudado o efeito do pH na eficiência do ferrato de potássio para a 

inativação de E. coli e S. aureus. O estudo será realizado para um pH igual a 7 e em pH entre 

10 e 11.5 (sem solução tampão). 

4.3.1 Influência do pH no ferrato de potássio em células planctónicas de Escherichia coli 

Para ajustar o pH para 7, foi usado o tampão fosfato. Assim foi realizado um controlo 

(Figura 7) para verificar a sua ação em E. coli e observou-se que este não teve influência na 

redução celular de E. coli, uma vez que o número de células se manteve intacto com ou sem a 

presença do tampão fosfato. 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Figura 8, verifica-se que quando não foi usada nenhuma solução tampão, 

com o aumento da concentração de ferrato de potássio, ocorreu um aumento da taxa de 

inativação de E. coli. Para 400 mg/L foi obtida uma redução celular estatisticamente 

significativa (P < 0.05) de 3.46-log, o que corresponde a uma percentagem de inativação de 

99.96%.  

A equação que melhor descreve o comportamento do ferrato de potássio aplicado a E. 

coli para um pH igual entre 10 e 11.5 é: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) = 1 × 10−5𝐶2 − 0.013𝐶 + 8.0925, com um 

coeficiente de correlação linear de R2=0.9321 em que C é a concentração em (mg/L).
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Figura 7. Efeito do tampão fosfato, usado para acertar o pH para 7, na redução celular de células planctónicas 

de E. coli, para um tempo de contacto de 60 minutos. 
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 Considerando os resultados obtidos pela aplicação do ferrato de potássio sem solução 

tampão, no estudo do seu efeito para um pH igual a 7 foi alargada a gama de concentrações 

para 100, 200, 300, 400, 800 e 1600 mg/L. Através da Figura 9 verifica-se que a maior eficiência 

na redução celular foi obtida para a concentração de 1600 mg/L, com uma percentagem de 

inativação de 60.7%, o que corresponde a uma redução de 0.40-log. A redução celular não foi 

estatisticamente significativa (P > 0.05). 

A equação que melhor descreve o comportamento do ferrato de potássio aplicado a E. 

coli para um pH igual a 7 é: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) = 1 × 10−7𝐶2 + 3 × 10−5𝐶 + 7.7814, com um coeficiente 

de correlação linear de R2=0.8476 em que C é a concentração em (mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH entre 10 e 11.5 (sem solução 

tampão), durante um tempo de contacto de 60 minutos, para células planctónicas de E. coli. 

Figura 9. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH igual a 7, durante um 

tempo de contacto de 60 minutos, para células planctónicas de E. coli. 
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Através da Figura 8, verificou-se que, apesar de ocorrer um acréscimo da eficiência na 

inativação de E. coli à medida que existe um aumento da concentração de ferrato de potássio, 

para concentrações mais elevadas, a partir dos 100 mg/L, há uma grande instabilidade no 

comportamento do mesmo. Como não foi usada nenhuma solução tampão, ocorreu uma 

variação do pH entre aproximadamente 10 e 11.5, desde a concentração de 5 mg/L até a 

concentração de 400 mg/L, sendo que é na gama de pH de 9 a 10.5, que o produto, segundo 

instruções do fabricante, é mais estável. Como com o aumento da concentração, existe um 

aumento do pH para 11.5, por isso, nas concentrações mais elevadas, o produto é mais instável. 

As reduções celulares mais significativas foram obtidas para o pH básico, no qual, foi 

obtido uma inativação de 99.96% (redução de 3.46-log) para 400 mg/L, enquanto para um pH 

neutro foi obtida uma inativação de 20% (redução de 0.10-log) para a mesma concentração. A 

maior eficiência obtida para o pH neutro foi uma percentagem de inativação de 60.7% para a 

maior concentração testada (1600 mg/L), o que corresponde a uma redução de 0.40-log. 

De acordo com investigações já efetuadas, é sob condições ácidas que o ião Fe (VI) é 

reduzido rapidamente e exotermicamente a Fe (III) e oxigénio, sendo nesta gama de pH que o 

potencial de oxidação do contaminante é mais elevado (Li et al. 2005). Tal não foi verificado 

no ferrato de potássio, ENVIFER. No entanto, o desempenho ótimo do ferrato como um produto 

químico oxidante pode corresponder a uma gama básica pela combinação do potencial de 

oxidação mais baixo com uma elevada estabilidade (Li et al. 2005). Para além disso, é no estado 

ácido que o Fe (VI) é mais instável e que a sua taxa de degradação é superior. 

Um outro fator a considerar para o facto de na solução de ferrato de potássio sem 

solução tampão ter sido obtida uma maior percentagem de inativação é o facto de que o pH 

neutro é ótimo para sobrevivência de E. coli, (Colb & Shapiro 1977) e como tal o pH entre 10 e 

11.5 não contribui para o seu normal funcionamento.  

4.3.2 Influência do pH no ferrato de potássio em células planctónicas de Staphylococcus 

aureus 

Para ajustar o pH para 7, foi usado o tampão fosfato. Assim foi realizado um controlo 

(Figura 10) para verificar a sua ação em S. aureus e observou-se que este não teve influência 

na redução celular de S. aureus, uma vez que ocorreu uma redução celular estatisticamente 

não significativa (P > 0.05). 



Desenvolvimento de Novas Tecnologias Antimicrobianas 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Ana Carvalho, 2016 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 11 representa o comportamento de S. aureus quando exposta a diferentes 

concentrações de ferrato que variam entre os 5 e os 400 mg/L para um pH entre 10 e 11.5. 

Verifica-se que tal como para E. coli, ocorre um aumento da redução celular à medida que se 

aumentam as concentrações de ferrato de potássio. No entanto, para S. aureus ocorreu uma 

inativação total para a concentração de 100 mg/L (redução de 7.63-log). 

Neste caso, a expressão que melhor se ajusta ao modelo é a seguinte: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) =

−0.0003𝐶2 − 0.0322𝐶 + 7.2759, em que C é a concentração (mg/L) com um coeficiente de 

correlação linear de R2=0.9205.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH entre 10 e 11.5 (sem solução 

tampão), durante um tempo de contacto de 60 minutos, para células planctónicas de S. aureus. 

 

7,72

7,74

7,76

7,78

7,80

7,82

7,84

7,86

Controlo de células Tampão fosfato

lo
g
 (

C
F
U

/
m

L
)

Figura 10. Efeito do tampão fosfato, usado para acertar o pH para 7, na redução celular de células planctónicas de 

S. aureus, para um tempo de contacto de 60 minutos. 
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Para um pH igual a 7 (Figura 12), foram testadas as concentrações de 100, 200, 300, 

400, 800 e 1600 mg/L. Tal como para E. coli, para um pH igual a 7, a eficiência da redução 

celular foi menor, obtendo-se para 1600 mg/L uma percentagem de inativação de 54.5%, o que 

corresponde uma redução de 0.34-log, ou seja, a redução não é estatisticamente significativa 

(P > 0.05). 

A equação que melhor descreve o comportamento do ferrato de potássio aplicado à S. 

aureus para um pH igual a 7 é: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) = 8 × 10−8𝐶2 − 0,0003𝐶 + 7.8133, com um coeficiente 

de correlação linear de R2=0,9693 em que C é a concentração em (mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

Também para S. aureus, as reduções celulares mais significativas foram obtidas para o 

pH básico, em que foi obtida uma inativação total (redução de 7.63-log) para 100 mg/L. Em S. 

aureus, o pH ótimo para a sua sobrevivência também é igual a 7, pelo que a inativação da 

mesma pode ser uma ação combinada do efeito do ferrato de potássio propriamente dito e da 

condição desfavorável que é estar sob a ação de um pH básico.  

Para além disso e tal como foi referido para E. coli, o desempenho ótimo do ferrato 

como um produto químico oxidante pode corresponder a uma gama básica pela combinação do 

potencial de oxidação mais baixo com uma elevada estabilidade (Li et al. 2005) 

4.3.3 Comparação do efeito antimicrobiano do ferrato de potássio em E. coli e S. aureus 

 Através das experiências realizadas, foi verificado um comportamento concordante em 

ambas as bactérias face à ação do ferrato de potássio. Tanto para a bactéria Gram-positiva, 

como para a bactéria Gram-negativa, o ferrato de potássio demonstrou ser mais eficiente para 

um pH básico (10 a 11,5) comparativamente ao pH neutro. Para o pH básico, em E. coli foi 

Figura 12. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH igual a 7, durante um 

tempo de contacto de 60 minutos, para células planctónicas de S. aureus. 
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obtida uma inativação de 99.96 % (redução de 3.46-log) para 400 mg/L e em S. aureus foi obtida 

uma inativação total para uma concentração de 100 mg/L (redução de 7.63-log). 

 Apesar de este comportamento ter sido concordante para ambas as bactérias, mostrou-

se significativamente diferente de estudos anteriormente realizados. Jiang et al. (2006) 

observou uma inativação superior a 6 log10 em E. coli para um pH igual a 8 e Maghraoui et al. 

(2013) verificou uma inativação total de E. coli para uma concentração de 5 mg/L e de S. aureus 

para uma concentração de 8 mg/L, a um pH igual 8. Para um pH igual a 8 foram obtidas 

inativações totais para concentrações entre os 5 e os 8 mg/L, enquanto no ferrato de potássio 

testado (ENVIFER), a inativação total apenas ocorreu para S. aureus com uma concentração de 

100 mg/L para um pH entre 10 e 11.5.  

 As principais diferenças verificadas são ao nível das concentrações, que nos estudos 

acima, são significativamente mais baixas comparativamente às necessárias para uma 

inativação total com o ferrato de potássio (ENVIFER). Para além disso, nos estudos acima, foi 

usado um pH de 8, inferior ao pH em que foi obtida uma melhor eficiência neste trabalho. 

O principal fator que pode estar na origem de uma eficiência comparativamente tão baixa 

é a taxa de decomposição do ferrato, quando este não está na gama de pH considerada mais 

estável pelo fabricante (9 a 10.5) e que pode diminuir significativamente a ação do mesmo. 

Também é importante considerar a ação do pH na inativação das bactérias, pois como em 

ambas, um pH neutro é uma condição ótima para o seu crescimento, a taxa de inativação pode 

ser inferior comparativamente ao pH básico. Desta forma, duas variáveis podem ter contribuído 

para a maior eficiência do ferrato de potássio ter sido obtida para o pH básico, o valor do pH 

estar compreendido na gama em que o ferrato de potássio é mais estável e por outro lado ser 

uma gama de pH que não propicia condições tão adequadas para o crescimento das bactérias.  
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5 Aplicação das nZVIs na reação de Fenton e ação 

do ferrato de potássio em biofilmes de 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus  

As tubagens dos sistemas de distribuição de água e as instalações de armazenamento 

constituem uma complexa rede de reatores químicos, físicos e biológicos incontroláveis que 

podem alterar a qualidade da água. O envelhecimento ou sistemas de distribuição de água mal 

conservados podem deteriorar a qualidade da água para níveis abaixo do considerado aceitável 

e constituir sérios riscos para o consumidor (Ohwo 2014). 

Os biofilmes são comunidades constituídas por células sésseis, mono ou multiespécies, 

aderidas a um substrato e embebidas numa matriz de polímeros extracelulares 

(exopolissacarídeos-EPS), onde os microrganismos exibem diferenciados fenótipos, 

metabolismo, fisiologia e transcrição genética (Boari et al. 2009). Os biofilmes contêm 

partículas de proteínas, lípidos, fosfolípidos, carbohidratos, sais minerais e vitaminas, entre 

outros, que formam uma espécie de crosta, debaixo da qual, os microrganismos continuam a 

crescer (Macêdo 2000). 

O crescimento das bactérias em biofilmes é afetado por diversos fatores, incluindo a 

temperatura da água, o tipo de desinfetante e a concentração residual, o nível de carbono 

orgânico biodegradável, o grau de corrosão do tubo e as caraterísticas do tratamento/sistema 

de distribuição (Ohwo 2014). 

As etapas importantes para a sua formação são: as adesões iniciais, passando os 

microrganismos do seu estilo de vida planctónico ao séssil, a formação de microcolónias, a 

maturação e o destacamento das células (retornam ao seu estilo de vida planctónico) (Boari et 

al. 2009). 

 A matriz de polímeros extracelulares (EPS) de natureza polissacarídea ou proteica, 

também conhecida como glicálix, expõe-se exteriormente à membrana externa das células 

Gram-negativas e ao peptídeoglicano das bactérias Gram-positivas e é sintetizada por 

polimerases, sendo uma estrutura bem hidratada (Macêdo 2000). A presença de ácidos urónicos 

ligados ao piruvato confere-lhe propriedades aniónicas. Estas propriedades ajudam na 

associação de catiões divalentes como o cálcio e o magnésio que têm sido usados no cross-link 

com fibras de polímeros, proporcionando uma maior força vinculativa no desenvolvimento do 

biofilme (Kokare et al. 2009). 
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 A produção do EPS é afetada pelo estado nutricional do meio de crescimento, o excesso 

de carbono disponível, no entanto, a limitação de azoto, potássio e fosfato promove a sua 

síntese. O EPS tem o potencial de prevenir fisicamente o acesso de certos agentes 

antimicrobianos ao interior do biofilme, através da permuta aniónica, uma vez que restringe a 

sua difusão para o interior do biofilme. Para além disso, providencia proteção para uma 

variedade de stresses ambientais como mudanças de pH, radiação UV, choque osmótico e 

dessecação (Kokare et al. 2009). 

5.1  Aplicabilidade das nZVIs na reação de Fenton  

Neste capítulo é estudado o efeito da reação de Fenton e a aplicabilidade das 

nanopartículas de ferro valente zero na inativação de biofilmes de E. coli e S. aureus, para 

concentrações de ferro de 0.8 e 8 mM (máxima concentração em que não ocorreu uma 

inativação total e máxima concentração em que ocorreu uma inativação total, sob a forma de 

células planctónicas) e uma concentração de peróxido de hidrogénio de 0.075 mM. 

Nos biofilmes, tal como nas células planctónicas, verifica-se que existe um aumento da 

eficiência na inativação de E. coli e S. aureus à medida que ocorre um aumento da concentração 

de ferro, o que é justificado pela ação catalisadora do Fe3+ na geração de radicais hidroxilas, 

os principais responsáveis pela morte celular.  

A partir da Figura 12, verifica-se que para E. coli, tanto na reação de Fenton em que o 

agente catalisador é o Fe3+ aquoso, como quando o agente catalisador são as nZVIs, a redução 

celular apenas é estatisticamente significativa (P < 0.05) a partir de concentrações de ferro e 

de nZVIs de 8 mM. 
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 Na Figura 13, no caso de S. aureus também se verifica que tanto na reação de Fenton 

em que o agente catalisador é o Fe3+ aquoso, como quando o agente catalisador são as nZVIs, 

a redução celular apenas é estatisticamente significativa (P < 0.05) para a concentração de 8 

mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efeito das concentrações de ferro na reação de Fenton e efeito das nanopartículas de ferro valente zero 

na reação de Fenton para um pH igual a 2 e um tempo de contacto de 60 minutos, para biofilmes de S. aureus. 

Valores médios ± Desvio padrão. 

Figura 12. Efeito das concentrações de ferro na reação de Fenton e efeito das nanopartículas de ferro valente zero 

na reação de Fenton para um pH igual a 2 e um tempo de contacto de 60 minutos, para biofilmes de E. coli. Valores 

médios ± Desvio padrão. 
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 Para além disso, tal como nas células planctónicas, comparando a ação da reação de 

Fenton com e sem nZVIs entre as bactérias, verifica-se que a diferença na redução celular não 

é estatisticamente significativa (P > 0.05) para nenhuma das concentrações celulares testadas. 

 Nos biofilmes verificou-se uma diminuição da eficiência de inativação face às células 

planctónicas, o que é natural, uma vez que a matriz de polímeros extracelulares lhes confere 

proteção para uma variedade de stresses ambientais como mudanças de pH, radiação UV, 

choque osmótico e dessecação (Kokare et al. 2009). No entanto, essa diferença não é 

estatisticamente significativa e tal pode dever-se ao facto de os biofilmes se formaram num 

período de apenas 24 horas, o que faz deles biofilmes relativamente jovens. 

Nas células planctónicas de E. coli obtiveram-se inativações totais a partir de 

concentrações de ferro de 4  mM e para S. aureus a partir de 0.8 mM. Nos biofilmes, ocorreu 

uma redução celular máxima para a concentração de 8 mM para ambas as bactérias. Para E. 

coli foi obtida uma percentagem de redução celular de aproximadamente 100% (5.52-log) na 

reação de Fenton, na presença e na ausência de nZVIs, e em S. aureus foi obtida uma 

percentagem de redução de 90.8% na reação de Fenton com Fe3+ aquoso (redução de 1.03-log) 

e de 94.2 % com as nZVIs (redução de 1.27-log).  

Também nos biofilmes, é importante considerar que estas eficiências tão elevadas de 

inativação, entre 90 e 100% podem resultar da ação combinada de dois fatores, a geração dos 

radicais hidroxilas pela reação de Fenton-like e a ação do pH por si só, que cria condições muito 

ácidas (pH=2). Estudos anteriores mostraram que valores baixos de pH podem afetar o 

crescimento bacteriano e contribuem para a morte celular (Grandjean et al. 2005).  

Nos biofilmes também se verificou que foi para S. aureus que se verificou uma maior ação 

por parte das nZVIs, conseguindo um acréscimo máximo da eficiência de aproximadamente 7 % 

(redução de 0.24-log) para uma concentração de ferro de 0.8 mM. Para E. coli, o acréscimo da 

eficiência na reação de Fenton com as nZVIs não chega a 1%. Também é importante destacar 

que nas células planctónicas foi S. aureus que se mostrou mais sensível à ação da reação de 

Fenton e nos biofilmes foi E. coli. 

Tal como já foi referido, Gosselin et al. (2013) efetuou uma investigação relacionada com 

a desinfeção de uma água potável contaminada com biofilmes através da reação de Fenton-like 

e verificou que para uma concentração de ferro (ferrihidrita) igual 1×10-1 M, H2O2 igual a 1.5×10-

2 M e um pH igual a 5 foi obtida uma desinfeção quase completa, tanto para a água como para 

a superfície do tubo. Após 3 horas, sob as condições anteriormente descritas obteve-se uma 

redução bacterial de 4 log10 (Gosselin et al. 2013).  

No estudo efetuado por Gosselin et al. (2013) foram aplicadas maiores concentrações de 

ferro e peróxido de hidrogénio, o tempo de contacto foi superior e o pH tinha um valor superior, 
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variáveis que interferem na eficiência do processo. Assim foi obtida uma redução do número 

de células de 4 log10, no entanto, no estudo efetuado neste trabalho, foi obtida uma redução 

celular de 5.52-log para E. coli e 1.27-log para S. aureus, ou seja, um outro fator que influencia 

a eficiência do processo é o tipo de bactéria estudada, pois estas apresentam diferentes 

comportamentos e suscetibilidades perante a ação do agressor. Para além disso, na investigação 

efetuada por Gosselin, os biofilmes tinham uma idade entre 1 e 10 meses, ou sejam, eram 

biofilmes mais maduros, comparativamente aos biofilmes de 24 horas aqui estudados, que ainda 

são biofilmes jovens.  

Desta forma é natural que os biofilmes mais maduros se mostrem mais resistentes que os 

biofilmes formados mais recentemente (Li et al. 2001). 

5.2 Ação do ferrato de potássio 

Como nas células planctónicas a melhor eficiência na inativação de E. coli foi obtida 

para um pH entre 10 e 11.5 (sem solução tampão), a eficiência do ferrato de potássio na 

inativação de E. coli e S. aureus, sob a forma de biofilmes foi testada para este pH. 

A equação que melhor descreve o comportamento de E. coli, sob a forma de biofilme 

para a um pH entre 10 e 11.5 (sem solução tampão) é: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) = 4 × 10−5𝐶2 − 0.0233𝐶 +

5.4208, com um coeficiente de correlação linear de R2=0.9693 em que C é a concentração em 

(mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para E. coli (Figura 14), verificou-se que o ferrato de potássio teve uma eficiência 

idêntica na redução celular, sob a forma de células planctónicas e de biofilmes, uma redução 

estatisticamente significativa (P < 0.05). Para uma concentração de 400 mg/L, sob a forma de 

Figura 14. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH entre 10 e 11.5, durante um 

tempo de contacto de 60 minutos, para biofilmes de E. coli. 
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biofilmes, foi obtida uma eficiência de inativação de 99.6% (redução de 2.37-log). Já em S. 

aureus (Figura 15) ocorreu uma redução drástica na eficiência de inativação sob a forma de 

biofilme, pois para uma concentração de 400 mg/L foi obtida uma redução celular de 13% 

(redução de 0.06-log), o que sugere que a matriz de polímeros extracelulares lhe forneceu uma 

forte proteção contra potenciais agressores (neste caso os radicais hidroxilas). Assim, a redução 

celular não foi estatisticamente significativa (P > 0.05). 

A equação que melhor descreve o comportamento de S. aureus, sob a forma de biofilme 

para a um pH entre 10 e 11.5 (sem solução tampão) é: log (
𝐶𝐹𝑈

𝑚𝐿
) = 2 × 10−7𝐶2 − 0.0002𝐶 +

5.648, com um coeficiente de correlação linear de R2=0.8584 em que C é a concentração em 

(mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, o ferrato de potássio foi mais eficiente na redução celular para S. aureus, sob 

a forma de células planctónicas, uma vez que ocorreu uma inativação total da mesma (7.63-

log), para uma concentração de 100 mg/L. Sob a forma de biofilme, foi mais eficiente para E. 

coli, uma vez que foi obtida uma eficiência na redução celular idêntica à redução obtida sob a 

forma planctónica de 99.6% (redução de 2.37-log).  

Assim, verifica-se um padrão no comportamento de S. aureus e E. coli no ferrato de 

potássio e na reação de Fenton (nZVIs). Sob a forma de células planctónicas, S. aureus mostro-

se mais sensível à ação dos agressores, enquanto na forma de biofilme mostrou-se mais 

resistente. Tal leva a concluir que a matriz de polímeros extracelulares (EPS) lhe confere uma 

maior proteção contra possíveis stresses ambientais, como a mudança do pH, relativamente a 

Figura 15. Efeito de diferentes concentrações de ferrato de potássio para um valor do pH entre 10 e 11.5, durante 

um tempo de contacto de 60 minutos, para biofilmes de S. aureus. 
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E. coli. Para além disso também é possível constatar que tanto na reação de Fenton-like, como 

na reação com o ferrato de potássio, a redução celular de E. coli foi idêntica sob a forma 

planctónica e sob a forma de biofilme, o que sugere que o EPS em E. coli não foi tão eficaz na 

sua proteção face aos potenciais agressores. 
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6 Conclusões  

Com o aumento da resistência por parte das bactérias patogénicas às técnicas de 

desinfeção atualmente existentes, torna-se imprescindível o controlo microbiano nos sistemas 

de distribuição de água potável e como tal a criação de tecnologias inovadoras. Por isso, neste 

trabalho estudaram-se duas estratégias de tratamento em duas bactérias, sob a forma 

planctónica e sob a forma de biofilmes, E. coli e S. aureus. 

Através do tratamento com a reação de Fenton e a aplicabilidade das nZVIs na reação 

de Fenton pode concluir-se que: 

 Com a reação de Fenton foi obtida uma inativação total das bactérias em estado 

planctónico. Para E. coli foi obtida uma inativação total a partir da concentração 

de 4 mM (redução de 8.4-log), enquanto para S. aureus foi obtida uma inativação 

total a partir de uma concentração de 0.8 mM (redução de 8.4-log); 

 A aplicação das nanopartículas de ferro valente zero (nZVIs) resultou num 

acréscimo da eficiência muito pouco significativo nas células planctónicas. Para 

E. coli foi obtido um acréscimo máximo de 6% para uma concentração de ferro 

de 0.4 mM e para S. aureus foi obtido um acréscimo máximo de 30 % para uma 

concentração de 0.2 mM; 

 Nos biofilmes ocorreu uma diminuição da eficiência da reação de Fenton 

relativamente às células planctónicas, o que pode ser explicado pelo EPS que 

lhes confere uma maior proteção contra possíveis stresses ambientais. Ainda 

assim, a redução da eficiência não foi estatisticamente significativa, o que pode 

ser justificado pelo facto da duração da formação dos biofilmes ser de 24 horas, 

o que os torna biofilmes relativamente jovens; 

 Nos biofilmes de E. coli, a eficiência na inativação foi praticamente 100% 

(redução de 5.52-log), no entanto, para S. aureus a redução celular passou de 

100% a 90.8% (redução de 1.03-log); 

 A aplicação das nZVIs à reação de Fenton nos biofilmes, resultou numa 

diminuição da eficiência relativamente às células planctónicas. Para E. coli, o 

acréscimo obtido foi inferior a 1%, enquanto para S. aureus o acréscimo máximo 

foi de 8% para uma concentração de ferro de 0.8 mM. A diferença não foi 

estatisticamente significativa;  

 Nos biofilmes, não foi obtida uma inativação total das bactérias, algo que 

aconteceu nas células planctónicas. Para além disso, verificou-se que sob a 

forma planctónica S. aureus mostrou-se mais suscetível ao tratamento com o 
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Fenton, enquanto, na forma de biofilme apresentou uma maior resistência que 

E. coli. 

Através do tratamento com o ferrato de potássio pode concluir-se que: 

 A maior eficiência na redução celular, sob a forma planctónica, foi obtida para 

um pH entre 10 e 11.5. Para E. coli foi obtida uma eficiência de redução celular, 

para 400 mg/L, de 99.96% (redução de 3.46-log). Para S. aureus foi obtida uma 

inativação total para uma concentração de 100 mg/L (redução de 7.63-log); 

 Para um pH igual a 7 a redução celular máxima, sob a forma planctónica, foi 

obtida para a máxima concentração testada, 1600 mg/L. Para 1600 mg/L, foi 

obtida uma percentagem de inativação de 60.7% (redução de 0.40-log) para E. 

coli e de 54.5% (redução de 0.34-log) para S. aureus; 

 Nos biofilmes verificou-se uma diminuição da eficiência, relativamente às células 

planctónicas para um pH entre 10 e 11.5. Para E. coli a eficiência manteve-se 

idêntica com uma percentagem de inativação de 99.57 % (redução de 2.37-log), 

já para S. aureus ocorreu uma diminuição significativa. A percentagem de 

inativação de S. aureus, sob a forma de biofilme, foi de aproximadamente 13%; 

 Tal como no tratamento com a reação de Fenton, no tratamento com ferrato de 

potássio também se verifica que S. aureus sob a forma planctónica é mais 

suscetível à ação dos agressores e na forma de biofilme é mais resistente que E. 

coli. Para além disso, em ambos os tratamentos também se verificou que a 

eficiência da redução celular para E. coli sob a forma planctónica e sob a forma 

de biofilmes foi idêntica. 

Para células planctónicas de E. coli e S. aureus, a reação de Fenton conseguiu uma 

inativação total de ambas, num tempo de contacto de 60 minutos. O mesmo não se pode afirmar 

relativamente ao ferrato de potássio, que para o mesmo tempo de contacto, apenas conseguiu 

a inativação total de S. aureus. Relativamente aos biofilmes, nenhuma das tecnologias permitiu 

uma inativação total das mesmas. Além disso, em ambos os reagentes testados, foi verificado 

um padrão no comportamento das bactérias: as células planctónicas de S. aureus foram mais 

suscetíveis à ação dos agressores, enquanto, na forma de biofilmes, foi E. coli que se mostrou 

mais sensível.  
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7 Recomendações para trabalhos futuros 

Já foram efetuados vários estudos relativamente à ação das nZVIS na sua ação como 

agente de remediação dos solos e da água e até à sua ação na inativação dos microrganismos. 

No entanto para as nZVIs produzidas através de extratos naturais, ainda existe muito para 

investigar. 

Neste trabalho foi essencialmente estudado o efeito das nZVIs variando diferentes 

concentrações de Fe (III). Contudo existem vários parâmetros que devem ser estudados e que 

podem interferir na ação das nZVIs produzidas através do extrato das folhas de carvalho, 

nomeadamente: o tempo de contacto, o pH e a comparação do efeito dos extratos em 

diferentes épocas do ano, pois isso pode influenciar a concentração de polifenóis, que são os 

principais responsáveis pela sua capacidade antioxidante. 

Quanto à aplicação das nZVIs na reação de Fenton-like, para além da variação da 

concentração de ferro, devem ser efetuados estudos, variando a concentração de peróxido de 

hidrogénio, o pH e o tempo de contacto, entre outros, de forma a otimizar a reação.  

Relativamente ao ferrato de potássio (ENVIFER), pode ser alargada a gama de pH testada 

e avaliada a eficiência do mesmo perante diferentes tempos de contactos. 
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