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DADOS CURRICULARES (2015-2020) 

 

1. Formação Acadêmica 

Ano Título Instituição 

2009-2012 Graduação – Bacharel em 

Química Ambiental 

UNESP – IBILCE, São José do Rio Preto-

SP, Brasil 

2013-2015 Mestrado em Química UEL – Londrina-PR, Brasil 

2015-Atual Doutorado em Química UNESP – Instituto de Química, Araraquara-

SP, Brasil 

 

2. Histórico profissional 

a. Acadêmico 

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, Brasil – 

Instituto de Química, IQ – Campus Araraquara 

o (2015-atual): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Discente – Pós-

graduação (doutorado), Carga horária: 40. 

• Universidade Estadual de Londrina, UEL, Londrina-PR, Brasil 

o (2013-2015): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Discente – Pós-

graduação (mestrado), Carga horária: 40. 

• Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, Londrina-PR, Brasil 

o (2014-2015): Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Discente – 

Pós-graduação (mestrado), Carga horária: 40. Atividades: Pesquisa e 

Desenvolvimento. 

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP, Brasil – 

Instituto de Química, IQ – Campus Araraquara 

o (2017-2017): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Estagiário 

Docente Supervisionado (Bolsista Didático), Carga horária total: 120, 

Disciplinas ministradas: Química Geral (933SF – Turma Bel./Lic. Física) e 

Termodinâmica II (960SEA – Engenharia de Alimentos). 

o (2010-2011): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Discente –

graduação (iniciação científica), Carga horária: 20. 

• Ministério da Educação, MEC, Brasil – Programa de Educação Tutorial, PET 

Química Ambiental, UNESP, São José do Rio Preto-SP 

o (2011-2012): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Bolsista, Carga 

horária: 20. Atividades: Pesquisa, Ensino e Extensão em Química, Química 

Ambiental e Educação. 

• Associação Brasileira de Análise Térmica e Calorimetria, ABRATEC, Brasil 

o (2014-2022): Vínculo: Membro, Enquadramento Funcional: Auxiliar do 

Conselho Diretor – Representante Instituição de Ensino e Pesquisa, Carga 

horária: 1 

• Associação de Ex-alunos dos Cursos de Graduação em Química e Pós-graduação 

em Química – AEAQA, UNESP, São José do Rio Preto-SP, Brasil 

o (2011-2012): Vínculo: Membro. Enquadramento Funcional: Fundador e 

Conselheiro, Carga horária: 1 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil 

o (2010-2011): Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Bolsista 

Iniciação Científica - PIBITI, Carga horária: 20, Regime: Dedicação 

exclusiva. Bolsa ID: 19492 (2011); 14290 (2010). Período: fevereiro /2010 

a janeiro/2011 



 

• Centro Acadêmico Laerte Miola – CAQUA, UNESP, São José do Rio Preto-SP, 

Brasil 

o (2010-2011): Vínculo: outro. Enquadramento Funcional: Vice-Presidente, 

Carga horária: 1 

• Fórum Internacional de Metrologia e Examinologia em Química – ForMEQ 

o (2019-atual): Vínculo: Membro, Enquadramento Funcional: Comissão 

Organizadora eventos, Carga horária: 1 

• Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Campus Araras, Araras-SP, Brasil 

o (2017-2017): Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Docente 

convidado, Carga horária: 2. 

 

b. Projetos de Pesquisa 

• (2015-Atual): Compósito de argila-prata como filtro antimicrobiano. Alunos 

envolvidos: Graduação: (1); Doutorado acadêmico: (1); Pesquisadores (6). 

Financiador: Cerâmica Stéfani. 

• (2013-2015): Modelagem de arquitetura de cafeeiros arábica acoplada com 

funções fisiológicas em dois regimes hídricos e os seus impactos na composição 

química e qualidade de produto. Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado 

acadêmico (3); Doutorado (2); Pesquisadores (3). Financiador: Convenio de 

cooperação Técnica e Financeira Embrapa e a Universidade Estadual de Londrina 

SICONV. 

• (2010-Atual): Metrologia em Química: Validação e cálculo de incerteza de 

Métodos Analíticos. Alunos envolvidos: Graduação (3); Mestrado acadêmico (1); 

Doutorado (2); Pós-Doutorado (1); Pesquisadores (6). Financiador: Espaço 

Magistral e SPR Consultoria Metrológica 

• (2016-Atual): Análise exploratória e otimização de propriedades físico-químicas 

de material argilomineral na fabricação de filtro de barro. Alunos envolvidos: 

Graduação: (3); Doutorado acadêmico: (1); Pesquisadores (6). Financiador: 

Cerâmica Stéfani. 

• (2014-2019): Desenvolvimento e caracterização de solução tamponante de 

referência para a medição de pH 4,0 a 25º C do líquido de cobertura acidificado de 

palmito em conserva. Alunos envolvidos: Graduação: (3); Especialização: (1); 

Doutorado acadêmico: (1); Pesquisadores (3). Financiador: Espaço Magistral e 

convênio com Instituto Adolfo Lutz de São José do Rio Preto-SP. 
 

c. Corporativo 

• (2015-Atual): SPR Consultoria Metrológica. Vínculo: Cofundador. 

Enquadramento funcional: Consultor. Carga horária: 40 h 

• (2016-2018): Cerâmica Stéfani. Vínculo: Outro. Enquadramento funcional: 

Consultor e Assessor. Carga horária: 4 h 

• (2018-atualmente): Franzin, B. T., Dadamos, T.R.L., Guizellini, F.C., Damaceno, 

A. J. Consultoria sistema de gestão da Qualidade para laboratório de 

Calibração, ISO 17025. Tecnik’s do Brasil Equipamentos Hospitalares e 

Laboratoriais Eireli – ME. Vínculo: Outro. Enquadramento funcional: Consultor, 

assessor e palestrante. Carga horária: 4 h. 

 

3. Trabalhos publicados e/ou submetidos a periódicos indexados: 

• PUBLICADO – Periódico: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

Autores: Bruno T. Franzin; Caroline P. Lupi; Lucas A. Martins; Filipe C. 



 

Guizellini; Cecilia Cristina M. dos Santos; Iêda Ap. Pastre; Fernando L. Fertonani. 

Título: Thermal and electrochemical studies of Fe(III) organophilic 

montmorillonite. DOI: 10.1007/s10973-017-6327-z. Publicado em: 2018. 

• PUBLICADO – Periódico: Food Research International. Autores: Filipe C. 

Guizellini; Gustavo G. Marcheafave; Miroslava Rakocevic; Roy E. Bruns; Ieda S. 

Scarminio; Patricia K. Soares. Título: PARAFAC HPLC-DAD Metabolomic 

Fingerprint Investigation of Reference and Crossed Coffees. DOI: 

10.1016/j.foodres.2018.06.070. Publicado em: 2018. 

• PUBLICADO – Periódico: Journal Environmental Sciences. Autores: Bruno T. 

Franzin; Filipe C. Guizellini; Diego V. de Babos; Ossamu Hojo; Iêda Ap. Pastre; 

Mary Rosa R. Marchi; Fernando L. Fertonani; Cristina M. R. R. Oliveira. Título: 

Characterization of Atmospheric Aerosol (PM10 and PM2.5) from a Medium Sized 

City in São Paulo State, Brazil. DOI: 10.1016/j.jes.2019.09.014. Publicado em: 

2019. 

• PUBLICADO – Periódico: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

Autores: Filipe C. Guizellini; Bruno T. Franzin; Matheus A. da Silva; Luciana M. 

Abra; Ossamu Hojo; Iêda Ap. Pastre; Clóvis A. Ribeiro; Carlos de O. Paiva-

Santos; Fernando L. Fertonani. Título: Thermal, morphostructural and 

spectrometric characterization of an antibacterial kaolinite-based filter modified 

with silver for water treatment. DOI: 10.1007/s10973-020-09267-w. Publicado 

em: 2020 (ANEXO A). 

 

4. Capítulos de livros publicados: 

• BINHARDI, B. D. R.; FRANZIN, B. T.; GUIZELLINI, F. C.; FERTONANI, F. 

L.; PASTRE, I. A. Anais do VIII CBRATEC e III PAN. In: Bruno Trevizan 

Franzin; Marcelo Kobelnik; Fernando Luis Fertonani; Iêda Aparecida Pastre; 

Filipe Corrêa Guizellini; Airton Juliano Damaceno; Bruno Della Rovere Binhardi. 

(Org.). INVESTIGAÇÃO TÉRMICA E ESPECTROFOTOMÉTRICA DO 

SISTEMA ESTRUTURADO ARGILA-8-HIDROXIQUINOLINA-Hg(II). 

1ed.São Paulo - SP: ABRATEC – Prefixo Editorial: 63528, 2012, v. 8, p. 10-15. 

ISBN: 9788563258018. 

 

5. Traduções Técnicas publicadas e em elaboração: 

• PUBLICADA: Tradução do Guia Eurachem – CITAC: “Utilização de 

informação da incerteza na avaliação de conformidade” (Edição Portuguesa - 

Primeira edição 2019, ISBN - 978989-8928-28-3). Disponível em: 

https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Interpretation_with_expande

d_uncertainty_2007_PT.pdf. 

• EM ELABORAÇÃO: Tradução do Guia Eurachem – CITAC: “Measurement 

uncertainty arising from sampling, 2nd edition (versão em inglês de 2019)”. 

• EM ELABORAÇÃO: Tradução do Guia Eurachem – CITAC: “Setting target 

measurement uncertainty (versão em inglês de 2015)”. 

 

6. Participação em eventos científicos: 

• 1º Encontro de Biomedicina do Noroeste Paulista. Parque Tecnológico de São José 

do Rio Preto-SP, 07 de dezembro de 2019. 

• V Workshop Integrado da Graduação e Pós-Graduação em Química – Química 

Ambiental: Aplicação e Desafios. UNESP/ Ibilce, São José do Rio Preto-SP, 17 de 

setembro de 2019. 

https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Interpretation_with_expanded_uncertainty_2007_PT.pdf
https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/Interpretation_with_expanded_uncertainty_2007_PT.pdf


 

• Cerimônia de Anúncio dos Projetos selecionados nas chamadas: PIPE 1º Ciclo de 

2019, PIPE–PAPPE 2018 e PIPE–PAPPE Cidades Inteligentes – Grandes 

Metrópoles 2018. FAPESP, São Paulo-SP, 13 de agosto de 2019. 

• 1º Workshop: Sistema de Gestão da Qualidade. Parque Tecnológico de São José 

do Rio Preto-SP, 13 de julho de 2019. 

• 15º Congresso de Qualidade em Metrologia - Enqualab e 1º Seminário de 

Metrologia Legal. São Paulo. SP, outubro 2018.  

• 19º ENQA - Encontro Nacional de Química Analítica e o 7º CIAQA – Congresso 

Iberoamericano de Química Analítica, 16 a 19 de setembro de 2018, Caldas 

Novas, GO, Brasil.  

• 57º Congresso Brasileiro de Química, Centro de Eventos da FAURGS / Gramado-

RS. De 23 a 27 de outubro de 2017 no Centro de Eventos da FAURGS. 

• II Workshop Internacional “Validação de Métodos ISO IEC 17025:2017”, no 

Instituto Biológico – São Paulo, SP, 22 de janeiro de 2018. 

• III Congresso Internacional RESAG, UFMG, CDTN, Belo Horizonte, 13 a 15 de 

setembro de 2017. 

• 2º EAU-LDRX - Encontro Anual de Usuários do Laboratório Multiusuário de 

Difração de Raios X da PROPPG da UEL. 28 a 30/08/2017 no Anfiteatro Maior 

do CCH – UEL. 

• Workshop de Análise Térmica, realizado no dia 12 de abril de 2017, no Instituto 

de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP, Campus de São José do Rio 

Preto, SP. 

• I Workshop Internacional “Estimativa de incerteza visando validação de métodos 

analíticos”, no dia 19 de outubro de 2016, no Instituto Biológico – São Paulo, SP. 

• X Congresso Brasileiro e IV Pan-Americano de Análise Térmica e Calorimetria (X 

CBRATEC e IV CPANATEC), no período de 17 a 20 de abril de 2016, no Hotel 

Braston São Paulo – São Paulo, SP. 

• I Workshop de Análise Térmica: Fundamentos e Aplicações 

UNIARA/ABRATEC, Araraquara, SP, 04 de março de 2016. (Simpósio). 

 

7. Apresentação de trabalhos em eventos no período (demais trabalhos vide link do currículo 

lattes no item 16): 

• “Apresentação do laboratório de Fotoquímica UNESP/Ibilce”. Apresentação oral 

no V Workshop Integrado da Graduação e Pós-Graduação em Química – Química 

Ambiental: Aplicação e Desafios. UNESP/ Ibilce, São José do Rio Preto-SP, 17 de 

setembro de 2019. 

• “Síntese, modificação e caracterização de filtro à base de caulinita com íons prata 

para tratamento alternativo de água”. Apresentação de banner no 19º ENQA - 

Encontro Nacional de Química Analítica e o 7º CIAQA – Congresso 

Iberoamericano de Química Analítica, 16 a 19 de setembro de 2018, Caldas 

Novas, GO, Brasil.  

• “Desenvolvimento de sensor fluorimétrico para detecção de herbicida 

PARAQUAT em águas”. Apresentação de banner no 19º ENQA - Encontro 

Nacional de Química Analítica e o 7º CIAQA – Congresso Iberoamericano de 

Química Analítica, 16 a 19 de setembro de 2018, Caldas Novas, GO, Brasil. 

• “Abordagem científica na produção de jarros para contenção de água”. 

Apresentação de banner no 57º Congresso Brasileiro de Química, Centro de 

Eventos da FAURGS / Gramado-RS. De 23 a 27 de outubro de 2017 no Centro de 

Eventos da FAURGS. 



 

• “Apresentação da SPR Consultoria Metrológica”. Apresentação oral no II 

Workshop Internacional “Validação de Métodos ISO IEC 17025:2017”, no 

Instituto Biológico – São Paulo, SP, 22 de janeiro de 2018. 

• “Procedimento de Validação de Método Analítico para determinação de pH em 

condições de força iônica elevada: Determinação do pH 4,0 (25 º C, I = 1 mol L-1)” 

premiado como 3º melhor trabalho na categoria Validação. Apresentação de 

banner no III Congresso Internacional RESAG, UFMG, CDTN, Belo Horizonte, 

13 a 15 de setembro de 2017. 

 

8. Participação em bancas: 

• Participação em Comissão Examinadora de Defesa de Monografia de Conclusão 

de Curso de aperfeiçoamento/especialização de Vanessa Paula Balduino, trabalho 

intitulado: “Determinação dos parâmetros de desempenho do método 

espectrofotométrico para dosagem de nitrito de sódio em embutidos”, na data de 

03 de fevereiro de 2016. 

 

9. Atividades didáticas: 

• Estágio supervisionado em docência - Bolsista Didático: 

o O discente ministrou aulas como bolsista didático nas disciplinas Química 

Geral (933SF – Turma Bel./Lic. Física) e Termodinâmica II (960SEA – 

Engenharia de Alimentos) supervisionado pela Profa. Dra. Iêda Ap. Pastre 

do Departamento de Química e Ciências Ambientas – DQCA, do Instituto 

de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE / UNESP, Campus São 

José do Rio Preto, com carga horária total de 120 h., no período de março a 

julho de 2017. 

• Extensão: 

o Ministrou aula no tema Cálculo de Incerteza em Análise Química, teoria e 

prática na atividade de extensão intitulada: Metrologia em Química e 

Qualidade na UFSCar, Dpto. de Ciências da Natureza Matemática e 

Educação, Campus Araras, na data de 07 de novembro de 2017. 

 

• Estágio docência: 

o Química Analítica Qualitativa Experimental: atividade supervisionada pelo 

Prof. Dr. Fernando L. Fertonani e realizada durante do período letivo do 1º 

semestre de 2016. 

o Laboratório de Química Geral II: atividade supervisionada pelo Prof. Dr. 

Fernando L. Fertonani e realizada durante do período letivo do 2º semestre 

de 2017. 

• Palestras, Minicursos e Treinamentos Ministrados: 

o “O discente e o planejamento acadêmico”, palestra com carga horária de 1 

hora realizada durante o Ciclo de Palestras para Graduandos em Química, 

realizado pelo Grupo PET Química Ambiental, no dia de 10 de abril de 

2017, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP, 

Campus de São José do Rio Preto-SP. 

o “A importância da metrologia e suas aplicações para interpretação dos 

certificados de calibração”. Apresentação de palestra com carga horária de 

02 horas no 1º Workshop: Sistema de Gestão da Qualidade. Parque 

Tecnológico de São José do Rio Preto-SP, 13 de julho de 2019. 

o “Metrologia em química e qualidade: Cálculo de Incerteza de medição em 

análises químicas”. Treinamento com carga horária de 16 horas, realizado 



 

no período de 29 a 30 de maio de 2019, nas dependências do Departamento 

de Água e Esgoto de Bauru, na cidade de Bauru-SP. 

o “Metrologia em química e qualidade: ferramentas metrológicas para 

ensaios físico-químicos”. Treinamento com carga horária de 24 horas, 

realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2019, Centro Tecnológico de 

Lins, na cidade de Lins -SP. 

• Participação em disciplinas – Graduação e Pós-Graduação: 

o Palestra ministrada na Disciplina de Métodos térmicos de análise, no 

Programa de Pós-Graduação em Química, Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas – UNESP, Campus de São José do Rio Preto, assunto: 

“Síntese e caracterização de filtro bactericida à base de caulinita com 

íons prata Ag+ para tratamento de água, no dia 04 de dezembro de 2019, 

carga horária: 3h. 

o Palestra ministrada na Disciplina de Seminários Gerais, no Programa de 

Pós-Graduação em Química, Instituto de Biociências, Letras e Ciências 

Exatas – UNESP, Campus de São José do Rio Preto, assunto: “Parceria 

empresa-universidade: uma visão prática – PD&I em projetos”, no dia 

05 de julho de 2019, carga horária: 2h. 

o “Metrologia em química e qualidade: A importância nos processos de 

medição”. Aula com carga horária de 03 horas, realizada no dia 23 de abril 

de 2019, para o curso de Ciências Biológicas nas dependências do 

Laboratório Didático III do Departamento de Química e Ciências 

Ambientais no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP, 

Campus de São José do Rio Preto-SP. 

o Aula ministrada na disciplina:  “Metrologia  em  Química: Validação de 

Método Analítico e Cálculo da Incerteza no Contexto da Qualidade 

(ABNT-NBR-ISO GUIA/IEC 17025)” do Programa de Pós-Graduação em 

Química, Ibilce, Unesp São José do Rio Preto, SP, intitulada: 

“VALIDAÇÃO DE MÉTODOS: FERRAMENTAS BÁSICAS DA 

METROLOGIA APLICADA À QUÍMICA ANALÍTICA”, com carga 

horária de 6h, nos dias 08 e 15 de março de 2018. 

• Desenvolvimento de material didático ou instrucional: 

o Fertonani, F. L. ; Matos, J. R. ; Franzin, B. T.; Damaceno, A. J. ; 

Guizellini, F. C. ; Torquato, L. D. ; Batista, G. F. ; Ferreira, P. S. . Apostila 

Química Analítica Qualitativa Experimental. 2016. 

o Franzin, B. T.; Matos, J. R.; Cerqueira, T. S.; Guizellini, F. C.; Fertonani, 

F. L. Roteiro/Apostila Química Analítica Qualitativa Experimental. 

2017. 

 

10. Formação Complementar: 

• Curso de curta duração: “Materiais de Referência: Questões Atuais e Tendências”. 

Carga horária: 4h. 19º ENQA - Encontro Nacional de Química Analítica e o 7º 

CIAQA - Congresso Iberoamericano de Química Analítica, 16 a 19 de setembro de 

2018, Caldas Novas, GO, Brasil. 

 

11. Co-orientação Iniciação científica – Supervisão Científica: 

• (2016-2019) Eluana Stéfani Sales Carneiro – Projeto intitulado: “Purificação e 

Caracterização de Argissolo por Tratamento Químico e Granulometria”. 



 

• (2017-2017) Luciana Mazotti Abra – Projeto intitulado: “Materiais híbridos 

ternários argila-CTBr-óxido(s) metálico(s): síntese e caracterização estrutural” 

(Bolsista PET-MEC). 

• (2018-2018) Luciana Mazotti Abra – Projeto intitulado: “Otimização de 

propriedades físico-químicas de material argissolo rico em ferro na fabricação de 

filtro de barro”. 

• (2016-2017) Matheus de Marqui Cascarano – Projeto intitulado: “Metrologia em 

Química: princípios básicos da condutividade”. 

• (2019-atualmente) Leonardo Marques Alves Ribeiro Projeto intitulado: 

“Aperfeiçoamento da síntese do nanocompósito caulinita-espécies de prata: 

liberação eletroquímica controlada da prata iônica para avaliação da capacidade de 

inibição do crescimento bacteriano”. 

• (2019-atualmente) Nathanael da Silva. Projeto: “Princípios de Química”. Plano de 

trabalho: “Argilas brancas: Prática escolar no preparo de velas a base de caolinita-

prata para a purificação de água” (bolsista PIBIC Jr. ID5869). 

 

12. Comissão Organizadora Eventos: 

• I Encontro de Metrologia e Examinologia em Química – IEMEQ – 25 a 27 de 

outubro de 2020, Função: Comissão Organizadora Brasileira. 

• V Workshop Integrado da Graduação e Pós-Graduação em Química – Química 

Ambiental: Aplicação e Desafios. UNESP/ Ibilce, São José do Rio Preto-SP, 17 de 

setembro de 2019. 

• XI Congresso Brasileiro de Análise Térmica e Calorimetria – XI CBRATEC, 22 a 

24 de abril de 2018, Hotel Grand Mercure Rio de Janeiro Copacabana, Rio de 

Janeiro, RJ. 

• II Workshop: Metrologia em Química e Qualidade, realizado no dia 20 de 

setembro de 2017, no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – UNESP, 

Campus de São José do Rio Preto. 

• Workshop de Análise Térmica, realizado no Instituto de Biociências, Letras e 

Ciências Exatas – UNESP, Campus de São José do Rio Preto, no dia 12 de abril de 

2017. 

• Participação nas Comissões Organizadora e Científicas Especial Prêmio 

Fundadores da Abratec e Prêmio Ivo Giolito do X Congresso Brasileiro e IV Pan-

americano de Análise Térmica e Calorimetria (X CBRATEC e IV CPANATEC), 

realizado no período de 17 a 20 de abril de 2016, no Hotel Braston São Paulo – 

São Paulo, SP. 

 

13. Participação em Associações Científicas: 

• (2018-Atual) Fórum de Metrologia e Examinologia em Química – ForMEQ. 

Enquadramento Funcional: Membro e comissão de eventos. 

• (2014-2018) Associação Brasileira de Análise Térmica e Calorimetria – 

ABRATEC, Brasil – Enquadramento Funcional: Auxiliar do Membro Conselho 

Diretor e do Representante Instituição de Ensino e Pesquisa. 

 

14. Membro de comitê de assessoramento: 

• (2014-2018) Agência de fomento: Associação Brasileira de Análise Térmica e 

Calorimetria. 

• (2018-2018) Participação em Comissão parecerista do curso de Química da 

Avaliação de Cursos Superiores do Guia do Estudante (GE). 
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‘Cause there’s always a reason 

There’s always a way 

There’s always a better word to say 

And there’s always an answer 

There’s always a why 

There’s always a chance to give it a try 

 

Porque sempre há um motivo 
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Sempre há uma palavra melhor para dizer 

E sempre há uma resposta 

Sempre há um porquê 

Sempre há a chance de tentar

Autor: Rafael Bittencourt (2019) 

Canção: Always more 

Álbum: Ømni 

Interpretação: Angra 

 



 

RESUMO 

Água é essencial para a vida e diversas tecnologias têm sido desenvolvidas para garantir a 

potabilidade desse recurso natural precioso, como os filtros a base de elementos naturais 

como argilas e fibras. Portanto, o objetivo desse trabalho foi sintetizar e caracterizar um novo 

compósito mineral estruturado a base de caulinita modificado com íons Ag+ e avaliar sua 

capacidade bactericida. A caracterização foi realizada por TG/DTA, FTIR com acessório de 

ATR, XRD e refinamento Rietveld, WD/XRF, FEG-SEM e por EDS; e avaliar a capacidade 

bactericida do novo compósito pelo teste de difusão do disco contra cepas de  

E. coli. Bco foi preparado em suspensão aquosa 1:100 (m/v) por 24 horas e seco a 60 oC por  

12 horas (Bco_seco) e sinterizado a 1000 oC por 2 horas (Bco_sint), Pca4 foi também 

preparado sob suspensão, após inserida a Ag+ foi mantido em suspensão por mais 24 horas, 

após isso, a suspensão foi exposta à radiação UV em caixa fotocalítica, seca a 60 oC por 12 

horas (Pca4_seco) e sinterizada a 1000 oC por 2 horas (Pca4_sint). As curvas TG/DTA do 

Bco_seco sugeriram a presença de caulinita (K), muscovita (M) e hidrotalcita (HT) pelos 

diferentes eventos de desidroxilação em diferentes atmosferas (ar sintético e N2). A interação 

argila Ag ocorreu com a fase hidrotalcita, como pode ser verificado pelo desaparecimento do 

evento a 430 oC (N2) e 446 oC (ar). Os resultados de FTIR permitiram evidenciar que a 

modificação ocorreu devido às alterações observadas na faixa de (750 ≤ ν ≤ 1350) cm-1 para 

as ligações -OH internos e Si-O. A composição da amostra Bco_seco qualificada por XRD e 

quantificada por Refinamento Rietveld, e as fases cristalinas presentes são quartzo (Q), calcita 

(C), K, HT, M e portlandita (P). Após a sinterização, o compósito apresentou a formação de 

novas fases cristalinas, devido à desidroxilação dos argilominerais presentes na mistura. 

Quando modificada com espécies de Ag, a amostra não apresentou picos característicos de 

HT, permitindo sugerir, a interação entre HT e espécies de Ag. As composições elementares, 

estimadas para todas as amostras por WD/XRF foram Si, Al, Ca, K, Mg, Fe, Ti e Ag. Após a 

modificação com as espécies de Ag, a quantidade relativa da Ag aumentou para os 

compósitos Pca4_seco e Pca4_sint. As imagens SEM mostraram a estrutura hexagonal 

característica de argilas sobrepostas em camadas e possibilitou elucidar a formação de uma 

nova fase não cristalina após a interação com as espécies de Ag. O novo material apresentou 

capacidade bactericida e pode atender ao controle de qualidade microbiológico de 

potabilidade da água. 

Palavras-chave: Minerais de argila. Atividade bactericida. Filtro de argila. Difratometria de 

Raios X. Refinamento Rietveld. TG/DTA. 



 

ABSTRACT 

 

Water is essential for life and several technologies have been developed to guarantee the 

potability of this precious natural resource, such as filters based on natural elements such as 

clays and fibers. Therefore, the aim of this work was to synthesize and characterize a new 

structured silver-clay dried, calcined or sintered at different temperatures composite by 

TG/DTA analysis, FTIR spectrometry analysis, XRD and Rietveld Refinement, WD/XRF 

spectrometry, FEG-SEM images, and EDS chemical analysis; and to evaluate the antibacterial 

capacity of the new composite by the diffusion disk test against E. coli strains to attend water 

potability parameters. Bco was prepared in aqueous suspension 1: 100 (m/v) for 24 hours and 

dried at 60 oC for 12 hours (sample Bco_dried) and sintered at 1000 oC for 2 hours (sample 

Bco_sint), Pca4 was also prepared under suspension, after being inserted at Ag+ was kept in 

suspension for another 24 hours, after that, the suspension was exposed to UV radiation in a 

photocalytic box, dried at 60 oC for 12 hours (sample Pca4_dried) and sintered at 1000 oC for  

2 hours (sample Pca4_sint). TG/DTA curves of Bco_dried suggested the presence of 

kaolinite, muscovite and hydrotalcite by the different events of structural water loss at 

different atmospheres. The interaction of Ag-clay might have occurred with hydrotalcite as 

can be inferred by the disappearance of the event at 430 oC (N2) and 446 oC (air). FTIR 

spectra showed that the modification occurred because of the changes that can be observed in 

the band range of (750 ≤ ν ≤ 1350) cm-1 for inner -OH and Si-O bonds. The Bco_dried 

composition was quantified by XRD and Rietveld Refinement, and crystalline phases are 

quartz, calcite, kaolinite, hydrotalcite, muscovite and portlandite. After sintering, the material 

presented the formation of new crystalline phases, due to the loss of structural water. When 

modified, the sample had no characteristic peaks of hydrotalcite, suggesting an interaction 

with Ag species. The compositions estimated for all samples by WD/XRF are mostly of Si, 

Al, Ca, K, Mg, Fe, Ti, and Ag. After modification, Ag increased significantly for Pca4_dried 

and Pca4_sint. SEM images presented the hexagonal characteristic of layered clay material 

and showed the interaction with Ag added. From the results, under the mentioned conditions, 

the new material can be applied effectively in the manufacture of water purification candles 

with the capacity to inhibit bacterial growth to meet the microbiological parameters of water 

potability. 

 

Keywords: Clay minerals. Antibacterial activity. Clay filter. X-ray diffractometry. Rietveld 

refinement. TG/DTA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as tecnologias em desenvolvimento como respostas imediatas às 

catástrofes ambientais e à improbidade humana com os recursos naturais têm-se tornado 

ações corretivas para os problemas causados pelo mau uso desses recursos naturais, 

como solo, ar e água1, principalmente. E, como principal consequência e resposta da 

humanidade, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em setembro de 2015, a 

Agenda 2030, a qual contempla os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujo 

sexto objetivo é “Garantir a disponibilidade e o gerenciamento sustentável da água e 

do saneamento para todos e todos”. Esse sexto objetivo tem embasado inúmeras 

pesquisas voltadas para as novas alternativas de tratamento de água, em conformidade 

com parâmetros físico-químicos e microbiológicos, principalmente com o foco em 

países emergentes, com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) e/ou baixos 

valores de Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita).  

Segundo o Anexo 1 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do 

Ministério da Saúde e a U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency), 

entre os parâmetros microbiológicos da água para consumo humano está a ausência da 

bactéria 

E. coli, a qual pode causar diarreia e que ainda é uma das principais causas de 

mortalidade de crianças abaixo de 5 anos em países subdesenvolvidos2, como Zambia, 

Níger e Moçambique e toda República Central-Africana, e que 58 % das mortes 

relacionadas à essa doença são atribuídas ao acesso inadequado a água potável, 

saneamento e higiene (PRÜSS-USTÜN et al., 2014). 

O aumento do consumo geral da água é evidente desde o uso residencial ao 

industrial, porém esse recurso natural ainda encontra-se escasso para mais de 785 

milhões de pessoas – 1 em cada 9 – que não têm acesso a água potável e 2 bilhões de 

pessoas –  

 
1Água é essencial para a vida. A quantidade de água doce na terra é limitada e sua qualidade está sob 

pressão constante. Preservar a qualidade da água doce é importante para o abastecimento de água 

potável, produção de alimentos e uso recreativo da água. A qualidade da água pode ser comprometida 

pela presença de agentes infecciosos, produtos químicos tóxicos e riscos radiológicos (Organização 

Mundial da Saúde). 
2Lista da Organização Mundial da Saúde dos países menos desenvolvidos disponível em: 

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-

Countries.aspx 

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
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1 em cada 3 – que não têm acesso a um banheiro3. Em 04 de janeiro de 2020, em 

Kawerau – cidade na região de Bay of Plenty, na Ilha Norte da Nova Zelândia4 – o Dr. 

Neil de Wet emitiu um aviso de saúde pública para os moradores, aconselhando-os a 

ferver toda a água da torneira antes de beber, cozinhar ou escovar os dentes, devido aos 

resultados de amostragem de rotina do abastecimento de água potável indicaram a 

presença de E. coli. 

Uma das preocupações é o uso indevido desse recurso, poluindo-o e  

descartando-o de maneira inadequada no meio ambiente. No entanto, vários estudos 

envolvendo a qualidade da água potável e das águas residuais têm sido desenvolvidos e 

trazem formas alternativas para o tratamento da água, como o uso dos Processos 

Oxidativos Avançados (POAs), materiais adsorventes, absorventes e floculantes 

(BERGAYA; LAGALY, 2001; JIANG; ASHEKUZZAMAN, 2012). 

Além dos POAs e dos tratamentos convencionais, o desenvolvimento de novos 

materiais com capacidade filtrante tornou-se cada vez mais recorrente no âmbito de 

elucidar novas alternativas para o tratamento de água, quer seja em escala de laboratório 

ou em escala industrial, sejam eles compostos de materiais híbridos, como os 

compósitos (BAILEY et al., 1999) ou os biomateriais, como o LifeStraw Personal 

Water Filter5, um filtro de membrana de fibra oca com capacidade de retenção de 

patógenos, que já está no mercado como uma alternativa barata e rápida capaz de filtrar 

aproximadamente de 4000 litros de água não potável. Porém, muito antes desses 

processos e produtos, a natureza tem ensinado com o ciclo biogeoquímico da água e o 

processo de pedogênese (formação do solo), que um dos materiais com capacidade de 

filtração mais utilizados para o tratamento da água é a argila, a qual é proveniente de 

processos hidrotérmicos, erosão e degradação de silicatos e minerais que ocorrem na 

superfície da Terra, ou seja, é formada devido às precipitações e variações de 

temperatura e pressão. 

A argila é classificada como um material inorgânico natural e de granulação fina 

(tamanho relativo menor que 0,2 μm) e inclui um grande grupo de minerais secundários 

microcristalinos à base de silicatos de alumínio ou magnésio hidratados que possuem 

 
3Dados disponíveis para consulta no site da Organização Mundial da Saúde no documento “Progress on 

Drinking Water, Sanitation and Hygiene” desenvolvido em parceria entre a ©World Health Organization 

(WHO) e a United Nations Children’s Fund (UNICEF) em 2017. Fonte: disponível em 

https://bit.ly/2SVsQVy. 
4IDH da Nova Zelândia em 2018 é de 0,921 (14.º do ranking mundial) e é considerado um IDH muito 

alto. 
5Mais informações sobre o produto e a proposta da empresa disponível em https://bit.ly/2FjBN2V. 

https://bit.ly/2SVsQVy
https://bit.ly/2FjBN2V
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estruturas semelhantes a folhas, os argilominerais, ou ainda os filossilicatos (do grego, 

phylon = folha), como os dos grupos da caulinita (e.g., a caulinita) e os do grupo das 

esmectitas (e.g., a montmorilonita). Os filossilicatos são compostos de alumínio, silício, 

oxigênio e cátions trocáveis e são divididos em estruturas lamelares do tipo 1:1 e 2:1, 

principalmente, por isso também são chamados de aluminossilicatos, favorecendo assim 

as modificações superficial basal e/ou lateral e/ou interlamelar (JIANG; 

ASHEKUZZAMAN, 2012; LAGALY, 1996). 

Os argilominerais modificados visam aprimorar ou adicionar uma propriedade 

ao material sintetizado por modificações físico-químicas com diversas finalidades, 

como por exemplo na área ambiental para tratamento de águas, pode atuar desde a 

remoção de resíduos radioativos até a remoção de corantes da indústria têxtil, da 

complexação e/ou adsorção de cátions metálicos potencialmente tóxicos até as barreiras 

mecânicas de partículas maiores, da adsorção e/ou complexação de moléculas orgânicas 

provenientes de fármacos até ações microbicida ou microbioestática contra 

microrganismos patógenos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ARGILOMINERAIS 

 

A evolução da crosta terrestre, consequentemente da mineralogia, contribui para 

a explicação do surgimento dos argilominerais, os quais um dia foram minerais de 

dimensões maiores segundo a Hipótese Nebular de Kant e Laplace6, porém existem 

registros de utilização de argila no período paleolítico tardio na Europa Central e 

Ocidental há 30.000 anos atrás para uso em adornos de cerâmica, mais tardar, as 

primeiras aplicações tecnológicas registradas ocorreram há mais de 5.000 anos, no 

Chipre e na Grécia, com a finalidade de branqueamento de lã e roupas, e remoção de 

graxa e manchas (RYTWO, 2008). 

A primeira nota que se tem registro é de 1861 (MEWBURN, 1861) com os 

termos argila e minerais na base Scopus, além desse questionamento se argila era um 

mineral descrito por Mewburn, ainda em 1861, tem-se a primeira nota técnica 

utilizando-se de argila para filtração publicada no Journal of the Society of Arts pelo Sr. 

Julius G. Dahlke, o qual o mesmo apresentava um sistema de filtração capaz de reduzir 

a dureza da água (redução nas concentrações de Mg2+ e Ca2+) e esses sistema de 

filtração era composto por argila e matéria orgânica calcinados (xisto betuminoso), ou 

seja, um sistema capaz de adsorver cátions metálicos em sistemas de leito fixo do século 

XIX (DAHLKE, 1861). 

Além da crosta terrestre, as argilas têm sido identificadas nos sedimentos 

oceânicos e nos aerossóis atmosféricos (FRANZIN et al., 2020) e é um constituinte 

fundamental do solo, as quais influenciam suas as propriedades físico-químicas e suas 

funções biogeoquímicas de forma dinâmica. 

Atualmente, os argilominerais conhecidos são divididos em 10 grandes grupos, 

caulinitas, serpentinas, talcos, pirofilitas, paligorsquitas-sepiolitas, esmectita e 

vermiculitas, ilitas e cloritas, os quais dividem 56 espécies aprovadas pela Associação 

Internacional de Mineralogia (IMA7). Além dessas 56 espécies, existem outras como as 

 
6A hipótese mais aceita para a gênese do sistema solar foi sugerida em 1755 pelo filósofo alemão 

Immanuel Kant, desenvolvida em 1796 pelo matemático francês Pierre-Simon de Laplace e atualizada em 

1945 pelo físico e filósofo alemão Carl Friedrich von Weizsäcker. Kant sugeriu que uma nuvem de gás 

interestelar, giratória e de proporções gigantescas (a nebulosa solar), colapsou e deu origem ao sistema 

solar, ou seja, o sol, os planetas, as luas e os corpos menores (cometas e asteroides). 
7Mais informações a respeito da Associação Internacional de Mineralogia disponível em: 

https://www.ima-mineralogy.org/. 

https://www.ima-mineralogy.org/
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fases do conjunto de argilominerais interestratificados8, os hidróxidos duplos lamelares 

(HDLs) e outras fases não cristalinas. 

Segundo dados de Ito e Wagai (2017), dentre os minerais gibbsita, caulinita, 

ilita/mica, esmectita, vermiculita, clorita, óxido de ferro, quartzo e fases não cristalinas, 

o argilomineral mais abundante da crosta terrestre, tanto para solos superficiais quanto 

para o subsolo, é a caulinita. 

A caulinita é o principal argilomineral presente no caulim, uma argila assim 

nomeada devido a sua origem nos antigos depósitos da montanha Kao-ling na China 

entre os séculos 6 e 7, para fabricação das porcelanas juntamente ao feldspato e o 

quartzo. A caulinita tem uma estrutura tridimensional e é classificada como um 

filossilicato de camada dupla 1:1 (tetraedro-octaedro – TO), ou seja, uma lâmina da 

camada dupla é um octaedro de alumínio semelhante à gibbsita (variedade polimórfica 

do Al(OH)₃) e a outra lâmina um tetraedro de silício (silicato SiO4
4-), as quais 

compartilham oxigênios apicais dos tetraedros (HORVÁTH; KRISTÓF; FROST, 2010; 

MURRAY, 1991; ZSIRKA et al., 2016), conforme observado na Figura 1. 

A Figura 1 apresenta as células unitárias bidimensionais dos argilominerais 

hidrotalcita (HT), caulinita (K) e muscovita (M) (células unitárias iguais a a = 1; b = 1 

e c = 1, alinhado em b). A fase cristalina HT (esfera branca - hidrogênio; esfera 

vermelha - oxigênio; esfera cinza - carbono; e esfera branca acastanhada - alumínio ou 

magnésio) tem fórmula (Mg0,667 Al0,333) (OH)2 (CO3)0,167 (H2O)0,5; a fase K (esfera 

branca - hidrogênio; esfera vermelha - oxigênio; esfera marrom clara - alumínio; e 

esfera laranja clara - silício) tem a fórmula Al2 (Si2O5) (OH)4 e a fase M (esfera branca - 

hidrogênio; esfera vermelha - oxigênio; esfera marrom clara - alumínio; esfera laranja 

clara - silício; esfera roxa - potássio; e entre os traços verdes - flúor) tem a fórmula  

K0,932 Al2 (Al0,932 Si3,068 O10) ((OH)1,744 F0,256). 

 

 
8Minerais interestratificados são caracterizados por apresentarem sequências de camadas, no plano 00ℓ, 

com estrutura diferenciada, e.g. partículas cuja estrutura é composta de camadas do tipo 1:1 e 2:1 

expansível são normalmente associadas aos interestratificados caulinita-esmectita (BERGAYA; 

LAGALY, 2001; MURRAY, 1991). 
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Figura 1 – Estruturas em 2 dimensões dos argilominerais: HT 

(hidrotalcita), K (caulinita) e M (muscovita) 

 
Fonte: adaptado do software CCDC (THE CAMBRIDGE...,2001). 

 

Uma das propriedades dos argilominerais que os tornam atrativos é a capacidade 

de troca catiônica (CTC9). A CTC da caulinita varia de 3 a 15 meq por 100 g  

(3 a 15 mmolc por 100 g), ou seja, na média a 100 g de caulinita é capaz de trocar de  

3x10-3 a 15x10-3 mol de carga de cátions trocáveis. No entanto, a CTC da caulinita é 

diretamente proporcional ao pH do meio, ou seja, quanto maior o pH maior a CTC, uma 

vez que as cargas nas bordas e as hidroxilas superficiais dependem da concentração de 

íons H3O
+, portanto é considerada CTC variável (BERGAYA; LAGALY, 2001, 2006). 

Além da caulinita, alguns minerais secundários presentes nos solos são a 

hidrotalcita e a muscovita mostrados na Figura 1, além dos minerais primários 

(resistentes às intempéries) e os óxidos (Fe2O3, MgO, K2O, Na2O e CaO) obtidos a 

partir de sais ferromagnesianos e solúveis durante os processos de intemperismo 

(BERGAYA; LAGALY, 2006; GRIM, 1962). Muitas das pesquisas e estudos 

relacionados a materiais argilosos e argilominerais referem-se aos grupos das caulinitas 

e das esmectitas devido à sua abundância, disponibilidade e preço relativamente baixo, 

garantindo um uso futuro contínuo e renovável (MURRAY, 1991). 

 
9CTC corresponde à soma das cargas negativas nas partículas da fração argila e matéria orgânica que tem 

capacidade de reter cátions (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+ e H+). 
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Por outro lado, pertencente ao grupo das ilitas, o argilomineral muscovita10 tem 

uma estrutura básica composta por uma unidade de uma folha tetraédrica de silicato, 

uma folha octaédrica de semelhante à gibbsita e uma folha tetraédrica de silicato, ou 

ainda, uma estrutura 2:1 em TOT11, na qual os cátions de Si4+ são substituídos por Al3+ 

resultando uma deficiência de carga na rede cristalina, a qual é balanceada por cátions 

K+ nos espaços interlamelares, ou seja, entre as camadas onde está encaixando nos 

espaços hexagonais formados entre os oxigênios dos tetraedros, como mostrado na 

Figura 2, que apresenta a estrutura básica tridimensional desse grupo. 

 

Figura 2 – Estrutura tridimensional do grupo das ilitas 

 
Fonte: adaptado de Grim (1962). 

 

Diferentemente dos argilominerais silicatos, a hidrotalcita (Figura 3a), ou ainda 

hidrotalcita de carbonato de Mg-Al, é um hidróxido duplo lamelar (HDL) de ocorrência 

natural semelhante ao talco (Figura 3b) (-talc-) e seu alto teor de água (hidro-). Os 

carbonatos presentes nos espaços interlamelares são fracamente ligados, portanto a 

hidrotalcita é classificada como uma argila aniônica, diferentemente da muscovita e da 

 
10O grupo das ilitas, de forma geral, possuem uma CTC permanente, na qual a substituição isomórfica 

independe do pH do meio, média entre 10 e 40 mmolc por 100 g e são consideradas expansivas quando 

hidratadas (moléculas de H2O podem ocupar os espaços interlamelares). 
11Tetraedro-Octaedro-Tetraedro. 
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montmorilonita, argilas catiônicas e da caulinita, argila considerada eletricamente 

neutra. 

 

Figura 3 – Estruturas tridimensionais do grupo a) das hidrotalcitas (HDLs) e b) do talco 

 
Fonte: adaptado de a) Yang et al. (2013) e b) Oliveira e Paiva (2017). 

 

2.1.1 Caracterização 

 

2.1.1.1 Análise térmica 

 

Em 1887 Henry Le Chatelier publicou o artigo “De l'action de la chaleur sur les 

argiles”, no qual abordou o princípio da caracterização e separação de classes de 

argilominerais utilizando-se de termopares de Pt e Pt-Rh e método fotográfico obtendo 

como resposta as temperaturas específicas de desidratação para cada argilomineral 

estudado: haloisita, alofano, caulinita, pirofilita e montmorilonita (LE CHATELIER, 

1887).  

A desidratação12 é uma das principais características dos argilominerais que as 

técnicas de análise térmica (IONASHIRO, 2005) são capazes de mensurar, quer seja por 

medição de massa (TGA), por diferença de temperatura (DTA), exemplo na Figura 4, 

por diferença de calor (DSC), por propriedades de desempenho mecânico (DMA) ou 

por análise dos gases evoluídos durante o aquecimento (EGA, normalmente acoplado 

com técnicas de detecção como espectrometria de massas ou absorção na região do 

infravermelho). 

 
12Existem três tipos de desidratação de argilas, a da água superficial fracamente ligada, a da água 

intercalar fortemente ligada e a da água de constituição (geralmente chamada de desidroxilação). 

Camada [Mg2+ Al3+ (OH)2]

Camada CO3
2-, H2O

a b
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Figura 4 – Curvas TG/DTA de mistura de argilas, minerais e óxidos separadas em duas 

frações: a) fração argila (curva DTA vermelha pontilhada/ curva TG verde 

pontilhada) e b) fração areia grossa (curva DTA vermelha contínua/ curva 

TG verde contínua) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Além dos eventos de desidratação, outros como transição de fase cristalina, 

oxirredução, transição vítrea, entre outros, podem ocorrer durante o aquecimento 

programado nas técnicas de análise térmica. O exemplo clássico de transição cristalina 
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para argilas e minerais, é o evento endotérmico da transição alotrópica α⇋β do quartzo 

próximo a 575 oC, o qual se expande a partir dessa temperatura, sendo essa uma reação 

reversível13, diferentemente do evento em 450 oC, o qual conta com uma perda de massa 

significativa relativa à desidroxilação de fase argilosa presente (PEREIRA et al., 2014), 

como apresentado no destaque das curvas DTA da Figura 4, o quartzo sendo o principal 

componente da matriz de areia grosseira após fracionamento, em condições de 

atmosfera de ar sintético, massa de amostra de aproximadamente 9,0 mg, razão de 

aquecimento (νh) de 2,5 oC min-1 e vazão do gás de arraste de 100 mL min-1. 

A técnica acoplada de TG/DTA, além de fornecer informações a respeito da 

perda de massa com aumento programado de temperatura pelas balanças, também 

fornece informação do calor envolvido pela diferença de temperatura registrada nos 

termopares (referência e amostra), como observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Exemplo de termopares e cadinhos de α-alumina 

  
Fonte: fotografia de autoria própria e ilustração adaptada do manual 

TA Instruments SDT 2960 Simultaneous14. 

 

13Q(α)
575 ºC, νh= - 10 ºC min

-1

⇋

575 ºC, νh= + 10 ºC min
-1

Q(β) 

14Catálogo do equipamento disponível em: https://bit.ly/2FRO1A6. Acesso em: 03 jan. 2020. 

Referência

Amostra

cadinho

suporte da amostra

braço da balança

sensor de Pt

termopar

https://bit.ly/2FRO1A6


37 

2.1.1.2 Técnicas espectroscópicas 

 

2.1.1.2.1 Difratometria de Raios X 

 

Linus Pauling (1930) propôs o primeiro modelo da rede de silicatos, em 1952 

George William Brindley identificou argilominerais por difratometria de Raios X 

(XRD), porém foi somente em 1954 que William Davis Johns, Ralph Early Grim e 

William Frank Bradley conseguiram realizar uma estimativa quantitativa de 

argilominerais utilizando-se métodos de difratometria de Raios X para complementar os 

dados de DTA disponíveis na literatura, pois estes autores “sugeriam que a técnica de 

DTA comprovava pouco valor nos estudos de misturas complexas de argilominerais e 

que identificava apenas algumas das principais variações significativas na composição 

de misturas de argilominerais durante o aquecimento” (JOHNS; GRIM; BRADLEY, 

1954, p. 242, tradução dos autores). 

Considerando-se a morfologia dos argilominerais, esses possuem clivagem (001) 

e, além disso, como já citado anteriormente, sua construção é dada em duas partes: as 

folhas tetraédricas (T) e as folhas octaédricas (O), as quais podem se ligar e formar 

minerais anisotrópicos15 com plano TO, como nos argilominerais 1:1, ou plano TOT, 

como nos argilominerais 2:1 (BERGAYA; LAGALY, 2001, 2009). Esses minerais 

anisotrópicos são divididos em dois grandes grupos: os uniaxiais com dois índices de 

refração principais (minerais que cristalizam nos sistemas trigonal, tetragonal e 

hexagonal) e biaxiais com três índices de refração principais (minerais que cristalizam 

nos sistemas ortorrômbico, monoclínico e triclínico), como apresentado no Quadro 1. 

  

 
15Anisotropia: propriedade de moléculas e materiais a exibir variações nas propriedades físicas ao longo 

de diferentes eixos moleculares da substância (IUPAC Gold Book). 
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Quadro 1 – Resumo das redes de Bravais 

Rede de 

Bravais 
Parâmetros Simples 

Corpo 

centrado 

Base 

centrada 

Face 

centrada 

Triclínico 
a ≠ b ≠ c 

α ≠ β ≠ γ 

 

   

Monoclínico 

a ≠ b ≠ c 

α = γ = 90o 

β ≠ 90o 

  

  

Ortorrômbico 
a ≠ b ≠ c 

α = β = γ = 90o 

    

Tetragonal 
a = b ≠ c 

α = β = γ = 90o 

  

  

Trigonal 

(Romboédrico) 

a = b = c 

α = β = γ ≠ 90o 

 

   

Cúbico 
a = b = c 

α = β = γ = 90o 

  

 

 

Hexagonal 

a = b ≠ c 

γ = 120o 

α = β = 90o 

 

   

Fonte: adaptado de Callister (2016) 

 

No entanto, a quantificação de argilominerais é complexa quando se compara às 

abordagens quantitativas de minerais isotrópicos16, uma vez que os argilominerais 

possuem estruturas peculiares, como as várias espécies dos diversos grupos17 contendo 

ou não defeitos. Segundo Zhou et al. (2016), essa complexidade na quantificação dos 

argilominerais derivam, principalmente, de algumas características singulares de cada 

grupo, como: 

• Variabilidade na composição química devido: 

 
16Em um mineral isotrópico – um mineral opticamente homogêneo – o índice de refração é constante 

independente da direção considerada, ou seja, o raio de luz se propaga com a mesma velocidade em todas 

as direções. Uma quantidade que é independente da direção. Anisotrópico e não isotrópico referem-se a 

quantidades que dependem da direção (IUPAC Gold Book). 
17Podem variar em composição química e em termos de efeitos de orientação cristalográfica preferencial. 
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o à substituição isomórfica (nos argilominerais 2:1, o Si4+ na folha T é 

geralmente substituído por Al3+ e, na folha O, Al3+ é substituído por 

Mg2+ ou Fe2+) modificando os padrões de difratometria de Raios X, e 

o aos cátions interlamelares trocáveis de alguns argilominerais, como 

Ca2+ ou Na+ da montmorilonita, afetarem a posição das reflexões 

características durante a quantificação; 

• As estruturas serem variáveis devido: 

o aos diferentes tipos de interestratificação de camadas, e 

o aos vários defeitos que comprometem a periodicidade tridimensional; 

• Diferentes orientações cristalográficas preferenciais devido: 

o à orientação das partículas de argilominerais afetar a intensidade da 

reflexão de Bragg (Equação 1 e Figura 6) no difratograma de Raios X 

de amostras em pó, 

sen 𝜃 =
𝑛𝜆

2𝑑
      (1) 

Onde n = número natural, 

λ = comprimento de onda da radiação incidente, 

d = distância entre planos atômicos, e  

θ = ângulo de incidência em relação ao plano considerado. 

o à maioria das partículas de argilominerais exibe hábito laminar 

(platy) e, normalmente, os métodos de preparação, como 

carregamento frontal (front loading18), geralmente produzirem 

orientação preferencial, 

o à orientação preferencial ser uma importante fonte de incerteza na 

análise quantitativa de argilominerais e, portanto, devem ser 

minimizados por meio da utilização de métodos matemáticos19. 

 

 

 
18Front loading significa pressionar o pó na cavidade do porta amostra com uma lâmina de vidro fosco, 

aplicando uma força normal e um movimento de cisalhamento para tornar a superfície do pó lisa e plana. 
19Métodos matemáticos como por exemplo por funções matemáticas de refinamento (e.g., o método de 

Rietveld, o qual utiliza dados cristalográficos calibrados, e o método de soma total de padrões, o qual 

utiliza padrões puros pré-registrados). 
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Figura 6 – Interferência entre Raios X a nível planar 

 
Fonte: adaptado de Bleicher e Sasaki (2000). 

 

A abordagem quantitativa de argilominerais ainda é de grande complexidade, 

principalmente se tratando de misturas interestratificadas ou não e, possivelmente, com 

isso envolve grandes fontes de incertezas devido às várias composições, estruturas 

químicas e orientação cristalográfica preferencial. Além desses fatores, o preparo de 

amostra, o processamento de dados e a seleção de padrões para realização da 

difratometria de Raios X e consecutiva quantificação dos argilominerais são fatores 

humanos que interferem diretamente no resultado, apesar de serem métodos altamente 

precisos (ALBERS et al., 2002; MENEZES et al., 2009). 

 

2.1.1.2.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

As frequências vibracionais nos cristais geralmente variam entre 1012 e 1014 Hz. 

Muitas vezes, é conveniente relacioná-los a números de onda, denotados como �̅�, e 

definidos como o inverso correspondente ao comprimento de onda eletromagnético λ  

(𝜆 =
𝑐

𝜈
, com c a velocidade da luz). O comprimento de onda é geralmente expresso em 

cm e a unidade correspondente "cm-1" leva a números de padrões vibracionais variando 

entre 10 e 4000 cm-1 (BALAN; KLOPROGGE, 2017). 

Para os argilominerais, alguns padrões vibracionais podem envolver o 

movimento quase-rígido de todo o grupo molecular relacionado à rede cristalina (modos 

externos de translação ou rotação), enquanto outros padrões correspondem à 

1 1’

2 2’

3 3’

d

d

hkl

hkl

hkl

θ
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deformação de cada grupo molecular (modos internos). Modos de estiramento ou de 

flexão abrangem as modificações nos comprimentos ou ângulos da ligação, 

respectivamente, e esse tipo de descrição é conveniente para lidar com sistemas pouco 

simétricos ou desordenados. Geralmente, os modos internos são observados a relativas 

altas frequências e qualificados como modos rígidos (hard modes), como as vibrações 

do estiramento de Si-O (ν̅≈1000 cm-1) ou do estiramento de O-H (ν̅≈3600 cm-1)  

(SALJE et al., 2000). 

Para os minerais hidratados, os modos de estiramento OH são comumente 

notados em frequências expressivamente maiores do que os outros modos, devido à 

massa do átomo de hidrogênio ser pequena. Sendo assim, essas frequências são 

sensíveis ao ambiente molecular dos grupos OH, dependendo da resistência da ligação 

de hidrogênio, mas também sensível às substituições iônicas próximas. Os modos 

vibracionais de cristais de argilominerais podem envolver convolução entre o 

movimento vibracional de grupos moleculares não equivalentes. Por exemplo, os modos 

de estiramento OH dos polimorfos de caulinita (nacrita, diquita e caulinita) exibem 

alterações significativas que podem ser atribuídas a um esquema de convolução 

diferente entre os grupos OH não equivalentes de sua estrutura, como observado na 

Figura 7 a convolução dos sinais dos hidrogênios 2, 3 e 4 (Figura 7B) e a diferença 

entre os espectros experimental (linha preta) e teórico (linha vermelha) na Figura 7A. 

Os minerais de caulim, por exemplo, têm padrões vibracionais muito 

semelhantes na região de 1400 a 400 cm-1. Ainda, segundo Balan e Kloprogge (2017), 

as vibrações de estiramento de Si-O fornecem várias bandas fortes, afiadas e bem 

resolvidas na região de 1120-1000 cm-1. As vibrações de estiramento antissimétricas no 

plano Si-O-Si resultam em duas bandas fortes entre 1037 e 1033 cm-1 e entre 1012 e 

1002 cm-1, enquanto que a banda de estiramento das ligações apicais Si-O é próxima de 

1100 cm-1. A banda de alta frequência de 1120-1116 cm-1 pode ser atribuída às 

vibrações simétricas de estiramento Si-O envolvendo os oxigênios basais. As bandas de 

flexão (deformação angular) de Al2OH de minerais de caulim próximas de 915 e 935 

cm-1 surgem de vibrações dos grupos OH internos e internos da superfície, 

respectivamente. Caulinita bem ordenada, diquita e nacrita exibem uma banda de 

deformação de grupos OH internos da superfície bem resolvida, enquanto apenas um 

ombro ou uma inflexão está presente nos espectros de caulinita desordenada e de 

haloisita. As bandas fracas em 755 e 697 cm-1 nos espectros de minerais de caulim estão 

relacionadas às vibrações perpendiculares de Si-O envolvendo, provavelmente, a 
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camada hidroxila da superfície. Duas bandas fortes próximas a 540 e 470 são devidas às 

vibrações dos grupos Si-O-Al4+ (Al4+ indica alumínio nas posições octaédricas) e  

Si-O-Si, respectivamente. 

 

Figura 7 – (A) Espectro de absorção no infravermelho dos modos de estiramento de OH de uma 

amostra de caulinita bem ordenada (topo). Espectro de absorção teórico calculado 

para uma partícula de hábito laminar (platy) em uma matriz de KBr é apresentado em 

vermelho (abaixo). (B) Padrões de deslocamento atômico dos quatro modos de 

estiramento de OH correspondentes ao espectro teórico 

 
Fonte: adaptado de Balan, Calas e Bish (2014). 

 

2.1.1.2.3 Técnica de análise direta por espectrometria de Fluorescência de Raios X por 

dispersão em comprimento de onda (WD/XRF) 

 

As técnicas de análise direta são atraentes por serem consideradas sustentáveis e 

não se utilizar de etapa pré-analítica, ou seja, o preparo de amostra é mínimo e suas 

características físico-químicas são preservadas. No entanto, geralmente, as matrizes são 

complexas e as composições as mais variadas, como no caso de amostras ambientais, ou 

ainda mais especificamente, e.g., argilominerais em matrizes de solo. 

Uma das técnicas de análise direta é a espectrometria de fluorescência de Raios 

X (XRF), a qual apresenta-se como uma técnica analítica não-destrutiva para obter 

informações dos elementos na composição de diferentes materiais. Os sistemas de 

espectrômetros são geralmente divididos em dois grupos principais: os de energia 

dispersiva (ED-XRF) como apresentado na Figura 8a e os de dispersão em 
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comprimento de onda (WD/XRF) como apresentado na Figura 8b e a diferença entre 

eles é a detecção (SCAPIN, 2003). 

 

Figura 8 – Esquemas dos sistemas de fluorescência de Raios X a) por energia dispersiva e b) 

por comprimento de onda dispersivo 

 
Fonte: adaptado de XOS® (2020). 

 

A técnica de WD/XRF baseia-se na incidência de um feixe de Raios X na 

amostra para produção de radiações fluorescentes provenientes de transições eletrônicas 

dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, as quais são características para 

cada elemento da tabela periódica. Tais radiações são difratadas por um cristal 

analisador (seguindo a Lei da Bragg) e capturadas em um detector. Essa técnica é 

utilizada na detecção e determinação qualitativa e quantitativa de constituintes em 

baixas e altas concentrações, até em níveis de traços, em diversos tipos de materiais, 

incluindo argilominerais presentes em matrizes complexas de solos. Como principais 

vantagens, a técnica apresenta: a realização de análises químicas multielementares sem 

a utilização de curvas de calibração a partir do método de parâmetros fundamentais20, 

tem alta sensibilidade, os procedimentos não são destrutivos e, geralmente, o preparo de 

amostra é rápido ou nenhum. 

 

2.1.1.3 Microscopia eletrônica de varredura aplicada à identificação de argilominerais 

 

Bohor e Hughes (1970) publicaram um artigo incentivando a utilização da 

técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM) para identificação e qualificação 

de classes de argilominerais, devido aos diferentes hábitos laminares (platy) desses 

materiais. A partir desse trabalho, os autores provaram que a técnica é indispensável nos 

 
20Consiste em calcular a intensidade teórica dos elementos químicos por meio de amostras de composição 

química conhecida (próxima ou não da amostra) submetida aos parâmetros instrumentais bem definidos, 

como excitação do tubo de Raios X e geometria óptica. 

a) b)Tubo de Raios X Tubo de Raios X

Óptica 
policapilar
de focagem

óptica 
policapilar
de focagem

Detector de 
energia 

dispersiva

Raios X incidentes

Amostra Amostra

Raios X 
característicos 

emitidos da amosta

Raios X 
característicos 

emitidos da amosta

Raios X incidentes

Monocromador

Contador
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estudos de caracterização de minerais e argilominerais, devido à sua “velocidade e 

facilidade de operação, alta ampliação e grande profundidade de foco para estudos de 

materiais e superfícies de granulação fina” (BOHOR; HUGHES, 1970, p. 53, tradução 

dos autores). 

A partir dessa publicação de Bohor e Hughes (1970) a técnica SEM se tornou 

indispensável para o estudo de tamanho e forma dos argilominerais, estrutura, textura e 

mecânica de seu crescimento (formação de camadas e seus hábitos cristalinos). 

A análise de microscopia eletrônica de varredura de argilominerais 

(FERNANDES; SILVA, 2014; TOMBACZ; SZEKERES, 2004) é realizada pela 

interação entre o feixe de elétrons radiados na superfície do material a nível atômico e a 

resposta é dada pela dimensão do volume de interação formado, principalmente, pelos 

elétrons retroespalhados – mais energéticos – e elétrons secundários – menos 

energéticos – (elétrons refletidos) captados em um tubo de raio catódico sob mesma 

taxa de varredura, tendo uma superfície polida ou não, como mostrado na Figura 9. 

A dimensão do volume de interação está diretamente relacionada à tensão de 

aceleração do feixe de elétrons primários emitidos pelo tubo de Raios X e do número 

atômico médio (ou densidade) da amostra. A dimensão da interação é maior para 

maiores voltagens de aceleração e menor para amostras com um número atômico mais 

elevado, e vice-versa, respectivamente. 

 

Figura 9 – Volume de interação entre superfície da amostra e feixe de elétrons emitidos:  

a) localização dos sinais emitidos pela amostra; b) relação da voltagem para 

elementos leves e pesados 

 
Fonte: Figura adaptada de Kestenbach e Botta Filho (1994).21 

 
21SE são produzidos a partir da superfície da amostra, ou na parte superior do volume de interação e BSE 

vêm a partir da meia altura do volume de interação e os Raios X são gerados dentro da totalidade do 

volume de interação. Logo, a resolução espacial típica para a microanálise de Raios X em microscopia 

eletrônica de varredura é da ordem de poucos micrômetros. 
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2.1.2 Modificação de argilominerais e aplicações 

 

A modificação dos argilominerais tem diversos objetivos desde a liberação 

controlada de um fármaco em determinado ambiente, e.g. com força iônica e pH ou 

temperaturas diferentes das condições normais, até a adsorção de cátions metálicos ou 

moléculas orgânicas para tratamento de água em atendimento à parâmetros físico-

químicos de potabilidade. 

Os principais procedimentos de modificação das estruturas de argilominerais 

consistem na abertura das lamelas ou até mesmo nas superfícies e bordas externas  

(Figura 10) como, por exemplo, por adsorção, troca iônica com cátions inorgânicos e 

complexos catiônicos, troca iônica com cátions orgânicos, ligação de ânions inorgânicos 

e orgânicos, intercalação de compostos orgânicos, reação com ácidos, pilares por 

diferentes tipos de clusters (e.g., (Al13O4(OH)24(H2O)12)
7+ o qual possui a estrutura de 

Keggin com um átomo de Al tetraédrico no centro do cluster coordenado com 4 átomos 

de oxigênio), polimerização interlamelar ou intrapartículas e interpartículas, 

desidroxilação e calcinação, delaminação e reagregação e tratamentos físicos 

(liofilização, ultrassom e plasma) (BERGAYA; LAGALY, 2001). 

 

Figura 10 – Estruturas tridimensionais da a) caulinita e b) muscovita com os locais de possíveis 

modificações estruturais hachurados (superficial em cinza, interlamelar em laranja e 

nas bordas em amarelo) 

 
Fonte: adaptado de Grim (1962) 

 

Além dos espaços passíveis de modificação estrutural, outro fenômeno físico-

químico pode ocorrer simultaneamente às rotas de síntese de modificações, as 

substituições isomórficas, as quais consistem na substituição de um átomo por outro de 

tamanho semelhante em uma rede cristalina sem interromper ou alterar a estrutura 

a) b)
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cristalina do argilomineral, podendo por exemplo, substituir Si4+ por Al3+ com o 

desenvolvimento de uma carga negativa líquida balanceada por cátions K+ no espaço 

interlamelar da muscovita (Figura 10b). 

Grande constituinte da fração argila dos solos devido ao alto grau de 

intemperismo, a caulinita tende a apresentar substituições isomórficas, nas quais os 

cátions de Al3+ são substituídos por Fe3+ em seus sítios octaédricos, como observado na 

Figura 11, as quais afetam os parâmetros das células unitárias da caulinita, alterando sua 

estrutura cristalina (PRANDEL et al., 2015). 

 

Figura 11 – Exemplo de substituição isomórfica em estrutura cristalina de argilomineral 

caulinita (Al3+ por Fe3+) 

 
Fonte: adaptado de Grim (1962). 

 

Apesar do grande número de estudos que mostram a viabilidade de modificar 

argilominerais expansivos 2:1, principalmente, a montmorilonita (FRANZIN et al., 

2018; LUPI et al., 2018; PASTRE et al., 2004), outra frente se desenvolve fortemente 

com os argilominerais não ou pouco expansivos, como a caulinita e a haloisita, para 

tratamento de águas residuais com efeitos microbicidas em tubulações de indústrias 

(FARHANIAN; HATAMI, 2017), remoção de corantes ácidos (HASHEMIAN; REZA 

SHAHEDI, 2013) ou até mesmo na retenção de radioisótopos (SADASIVAM; RAO, 

2016). 

Valášková et al. (2010) prepararam dois compósitos diferentes, um de 

montmorilonita pura modificado com nitrato de prata 0,01 mol L-1 e o outro de 

Fe
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vermiculita pura e nitrato de prata 0,01 mol L-1 ambos por 24 horas de agitação 

mecânica e ambos os compósitos apresentaram boa ação inibitória contra bactérias 

gram-positivas e negativas pela ação efetiva de partículas de prata intercaladas de  

40-50 nm. 

Karel, Koparal e Kaynak (2015) desenvolveram compósitos com capacidade 

bactericida a base de argilominerais naturais dopados com íons de prata e investigaram 

sua atividade bactericida pela difusão da Ag+ liberada durante os testes de 

suscetibilidade. Esses experimentos mostraram que o argilomineral caulinita após o 

tratamento com ácido fosfórico tinha uma capacidade eficiente de reter Ag+, a ser 

liberada controladamente e, consequentemente, inibirá o crescimento de E. coli, assim 

como, os outros dois argilominerais naturais estudados, clinoptilolita e sepiolita. 

Magaña et al. (2008) estudaram a atividade bactericida de montmorilonita pura  

(a) calcinada a 550 °C por 3 h e (b) triturada por 300 s. Após essa etapa de preparação 

as amostras (a) e (b) foram carregadas com prata iônica – proveniente de solução de  

AgNO3 – por troca iônica por uma semana de agitação mecânica e mostraram que os 

íons de prata colapsaram completamente as lamelas e foram incorporados nos locais 

reativos de superfície e nas bordas do argilomineral e, mesmo assim, mostraram 

capacidade microbicida durante os testes de suscetibilidade. 

 

2.2 PRATA IÔNICA COMO AGENTE INORGÂNICO BACTERICIDA 

 

A prata, como muitos elementos da tabela periódica, tem como símbolo atômico 

a sigla Ag proveniente de uma palavra latina, a Argentum, e normalmente não é 

encontrada na forma de metal sendo obtida como subproduto da exploração de 

minérios22 de cobre e de chumbo. Tem como principal sal muito solúvel em água, o 

Argentum Nitricum, ou ainda, o nitrato de prata (AgNO3), ou “cáustico lunar”, muito 

utilizado na indústria farmacêutica principalmente como antisséptico oftálmico, muitas 

vezes encontrado em formulações manipuladas de homeopáticos ou alopáticos e na 

própria indústria fotográfica para formação de halogenetos (ATKINS; JONES, 2012). 

O sistema cristalino do AgNO3 pode ser encontrado como trigonal 

(romboédrico) e os átomos estão distribuídos de acordo com a Figura 12 na proposta do 

 
22A prata está presente em mais de 120 formas de minerais, dentre eles pirargirita, argentita, acantita, 

cerargirita, galena argentífera, stromeyerita, tetraedrita, pearceíta, proustita, stephanita, tennantita, 

polibasita, silvanita e prata nativa. Pode ser obtida também como subproduto na metalurgia do zinco, do 

ouro, do níquel e do cobre. Ela está muito menos disseminada que o ouro na natureza. 
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estudo de Meyer, Rimsky e Chevalier (1976). O AgNO3 possui um ponto de fusão de 

aproximadamente 212 oC, possui uma transição cristalina próxima a 159,8 oC, a qual 

envolve a mudança da entropia23 (~1,37 unidades) e a formação de complexos iônicos 

incluindo o par iônico (Ag+NO3
-). Essa transição no estado sólido, é estável em 

atmosfera de ar até aproximadamente 350 oC e se decompõe próximo de 440 oC a Ag0, 

NOx(g) e O2(g). O AgNO3 não é fotossensível, no entanto a presença de traços de matéria 

orgânica pode causar sua fotorredução. 

Dentre os nitratos, o AgNO3 é um dois mais solúveis em água a 20 oC e, 

portanto, diferentemente de outros sais de prata como o sulfeto, fosfato e cloreto, Kps = 

6,3x10-50; 1,4x10-16 e 1,8x10-10, respectivamente. Sabendo disso e que as subunidades 

primárias básicas das células bacterianas são compostas por aminoácidos, carboidratos, 

ácidos graxos e nucleotídeos, os quais possuem em suas estruturas químicas: os grupos 

amino, carboxila, fosfato, sulfeto e tiol, os quais podem interagir de forma não seletiva 

com as as espécies de prata, causando a lise celular, conforme o que se segue descrito na 

Figura 13. 

 

Figura 12 – Célula unitária romboédrica do AgNO3 

 
Fonte: adaptado de Meyer, Rimsky e Chevalier (1976). 

 

As espécies de prata (iônica, óxidos e nanoparticulada) têm atividade bactericida 

conhecida e tem uma variedade de aplicações, uma vez que sua toxicidade para células 

humanas é muito menor do que para diversas cepas de bactérias. As utilizações mais 

documentadas são tratamento profilático de queimaduras e na desinfecção de água em 

 
23Desorganização da rede cristalina, uma vez que os planos atômicos se distanciam para a formação do 

par iônico Ag+NO3
- 

Ag

N

O
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atendimento aos parâmetros microbiológicos de potabilidade. Contudo, os mecanismos 

de ação da prata sobre as células bacterianas são pouco conhecidos e existem poucas 

teorias dessa ação, e.g. como o mecanismo proposto por Kędziora e Sobik (2013) 

apresentado na Figura 13. 

Na Figura 13, as etapas de alguns dos mecanismos de ação da prata na lise 

celular de bactérias são: 1) ligação da Ag+ à camada fosfolipídica da membrana celular;  

2) formação de poros nas conchas exteriores das bactérias, sua desestabilização e 

aumento da permeabilidade; 3) acumulação de Ag+ na membrana e parede celular; 4) 

ligação da Ag+ a grupos funcionais e ao centro ativo de enzimas e proteínas da parede 

celular;  

5) permutação facilitada pela presença de grupos tiol do citocromo b24; 6) provocação 

de maior produção de espécies reativas de oxigênio (ERO); 7) interação da Ag+ com o 

DNA; 8) interação Ag+-ribossomo; 9) desnaturação de proteínas celulares; 10) difusão 

descontrolada de íons, metabólitos e prótons para fora da célula bacteriana. 

 

Figura 13 – Proposta de mecanismo de ação dos íons de prata em uma célula bacteriana no 

exemplo de uma bactéria gram-positiva 

 
Fonte: adaptado de Kędziora e Sobik (2013). 

 

A diferença entre as cepas de bactérias sensíveis e as resistentes à ação da prata 

durante os possíveis mecanismos é de que as mais resistentes apresentam um aumento 

 
24Proteína encontrada na mitocôndria de células eucarióticas. 

Enzimas da cadeia respiratória

Membrana celular

Parede celular

DNA

mRNA

Ribossomo

Ag+
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na hidrofobicidade da superfície celular, ou seja, dificilmente a prata iônica hidratada 

permeará a membrana e a parede celular, logo não haverá interações entre as espécies 

de prata e os componentes das células bacterianas (CLEMENT; JARRETT, 1994). 

A liberação controlada de agentes bactericidas é uma característica desejável 

desses materiais em ambientes propícios à proliferação de colônias de microrganismos, 

assim, pode-se obter uma efetividade com a liberação lenta desses agentes, cujo a nível 

traço são tóxicos para as bactérias. A ação prolongada pela liberação controlada da prata 

também é relatada como um efeito zumbi, ou seja, “bactérias que foram mortas pela 

prata mostram atividade biocida significativa em relação à população viável da mesma 

bactéria”. Esse fenômeno zumbi acontece devido às características da ação biocida 

induzida pelos cátions metálicos, uma vez que a morte das células bacterianas não 

desativam as espécies de cátions metálicos, logo, a ação biocida é exercida 

repetidamente; e a biomassa inativa de células mortas de bactérias é utilizada como um 

reservatório eficiente para dar continuidade à liberação dos cátions metálicos, ou seja, 

isso é a expressão do princípio de Le Chatelier (WAKSHLAK; PEDAHZUR; AVNIR, 

2015), conforme Equações 2: 

 

Ag(aq)
+

+ bactéria ⟶ Ag-bactéria morta      (2a) 

Ag-bactéria morta  ⇋ Ag
(aq)

+
+ bactéria morta     (2b) 

Ag
(aq)

+
+ bactéria viável ⟶ Ag-bactéria morta     (2c) 

 

A forma de interação entre íons de Ag+ e os grupos tiol (mercaptanas), como 

citado anteriormente, é devido à coordenação do cátion metálico pelos grupos sulfidrila 

(-SH), fazendo como que a estrutura tridimensional das proteínas sejam alteradas e os 

locais ativos de ligação sejam desativados, levando a defeitos funcionais no 

microrganismo. Além dos grupos sulfidrila, os íons Ag+ também formam complexos 

com os ácidos nucleicos e interagem preferencialmente com os nucleosídeos25. Os íons 

Ag+ são “capturados” e ficam intercalados entre os pares de bases de purina e pirimidina 

(Figura 14a), fazendo com que as ligações de hidrogênio entre os pares de bases das 

cadeias de DNA antiparalelas sejam interrompidas e, assim, colapsando a estrutura 

helicoidal dupla (Figura 14b) (DAKAL et al., 2016). 

 
25Ácidos nucleicos são compostos por duas estruturas básicas: os nucleotídeos e os nucleosídeos. 

Nucleotídeos compostos por base nitrogenada, uma pentose e o grupo fosfato e os nucleosídeos por 

apenas a base nitrogenada e uma pentose. 
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Figura 14 – a) Estrutura de DNA helicoidal interagindo com íons Ag+ e b) estrutura helicoidal 

de DNA colapsada pela interação de íons Ag+ e ligações de hidrogênio entre as 

bases purínicas e pirimidínicas 

 
Fonte: adaptado da página Sou de Biológicas26. 

 

Assim, a prata tem sido amplamente utilizada em vários materiais com o 

objetivo de atuar como agente fungicida ou bactericida (KIM et al., 2007; RAI; 

YADAV; GADE, 2009). Li et al. (2010) mostraram que as nanopartículas de prata 

afetam a curva de crescimento e que em um experimento de 7 dias a concentração 

inibitória mínima (CIM) foi de 10 μg mL-1 para bactérias E. coli. Além das inúmeras 

investigações que buscam elucidar o mecanismo de ação das espécies de prata, uma 

ampla aplicação desse composto, na forma iônica ou nanoparticulada, está presente 

principalmente na área de assepsia (AJAYAN, 2003; LI et al., 2010; LIU et al., 2007; 

RAI; YADAV; GADE, 2009; SADASIVAM; RAO, 2016; ZHANG, X. et al., 2016). 

 

 
26Disponível em: https://bit.ly/2H5bnCY. Acesso em  jan. 2020. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Esse trabalho teve como objetivo principal sintetizar e caracterizar um novo 

compósito mineral estruturado a base de caulinita e íons Ag+ e avaliar sua capacidade 

bactericida. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

Sintetizar de forma parcimoniosa27 um compósito a base de caulinita modificada 

com íons prata em suspensão aquosa. 

 

Caracterizar o compósito empregando as técnicas de: 

1) análise termogravimétrica e análise térmica diferencial (TG/DTA), 

2) espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR/ATR), 

3) difratometria de Raios X (XRD) e refinamento de Rietveld, 

4) espectrometria de fluorescência de Raios X por comprimento de onda 

dispersivo (WD/XRF), 

5) imagens de microscopia eletrônica de varredura (FEG-SEM) e análise 

química por Espectrometria de Raios X por dispersão de energia (EDS). 

 

Avaliar a capacidade bactericida do compósito contra cepas de E. coli pelo teste 

de difusão do disco. 

 

 

 
27Parcimônia: 1) Qualidade ou característica de parco. 2) Ato ou hábito de poupar; economia. 

Parco: 1) Que economiza ou poupa. 2) Que modera nos gastos e na alimentação; frugal, simples. 3) De 

pouca monta; escasso. ANTÔNIMO: desperdício, prodigalidade, profusão (DICIONÁRIO Michaelis). 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAL 

 

O material bruto utilizado possui uma composição nominal de caulinita, filito 

(mistura de muscovita, caulinita e quartzo) e hidróxido de cálcio, utilizado em empresas 

que produzem velas para filtros de “barro”. 

 

4.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Após os procedimentos mencionados no fluxograma da Tabela 1 e Figura 15, 

todas as amostras de Bco, Pca4 e AgNO3 foram homogeneizadas por pulverização com 

almofariz e pistilo para posterior análise no estado sólido. Os materiais foram 

acondicionados em dessecador à temperatura ambiente de (25,0 ± 2,0) oC em pequenos 

tubos adequadamente preservados e acondicionados para as posteriores análises de 

caracterização e aplicação. 

 

Tabela 1 – Resumo descritivo das amostras sintetizadas 

Amostra 

inicial 
Procedimentos 

Amostra 

final 

Bco Sem adição de AgNO3, seco a 60 oC por 12 hr Bco_seco 

Bco 
Sem adição de AgNO3, seco a 60 oC por 12 hr e sinterizado, 

posteriormente a 1000 oC por 2 hr 
Bco_sint 

Bco 
Sem adição de AgNO3, seco a 60 oC por 12 hr, calcinado 

posteriormente a 450 oC, νh = 10 oC min-1 
Bco_450 

Bco 
Sem adição de AgNO3, seco a 60 oC por 12 hr, calcinado 

posteriormente a 550 oC, νh = 10 oC min-1 
Bco_550 

Pca 
AgNO3 adicionado, exposição à radiação UV por 4 hr, seco a 60 oC 

por 12 hr 
Pca4_seco 

Pca 
AgNO3 adicionado, exposição à radiação UV por 4 hr, seco a 60 oC 

por 12 hr, sinterizado, posteriormente a 1000 oC por 2 hr 
Pca4_sint 

Pca 
AgNO3 adicionado, exposição à radiação UV por 4 hr, seco a 60 oC 

por 12 hr, calcinado posteriormente a 450 oC, νh = 10 oC min-1 
Pca4_450 

Pca 
AgNO3 adicionado, exposição à radiação UV por 4 hr, seco a 60 oC 

por 12 hr, calcinado posteriormente a 550 oC, νh = 10 oC min-1 
Pca4_550 

AgNO3(s) Sal de AgNO3 pulverizado com almofariz e pistilo AgNO3_p 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 15 – Fluxograma experimental (da coleta da amostra à aplicação) 

 
Fonte: autoria própria.  
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4.2.1 Gravimetria, análise termogravimétrica e análise térmica diferencial (TG/DTA) 

 

Os experimentos de gravimetria foram realizados quatro vezes para as amostras 

Bco_seco e Pca4_seco sob condição de repetibilidade utilizando-se de alíquotas 

independentes de massa da amostra de aproximadamente 0,2 g a 1000 oC por 2 horas 

em um forno de mufla, νh ≈ 0,5 oC min-1 (AMERICAN..., 2018; SADASIVAM; RAO, 

2016). Os dados foram tratados utilizando-se de software Microsoft® Excel, utilizando-

se do pacote Análise de dados e aplicando-se tratamento ANOVA: fator único. Os 

gráficos de distribuição normal foram construídos utilizando-se a função de distribuição 

normal para os intervalos28. 

As análises simultâneas TG/DTA foram realizadas utilizando-se o equipamento 

da TA Instruments, o SDT 2960 Simultaneous DTA-TGA, para realizar as 

investigações do comportamento térmico dos compósitos sintetizados. As condições 

experimentais utilizadas para a obtenção das curvas TG/DTA das amostras (Bco_seco e 

Pca4_seco, vide Figura 15), foram: duas atmosferas gasosas (a primeira composta por ar 

sintético e a segunda por N2 R); da temperatura ambiente a 900 oC; sob razão de 

aquecimento (νh) de 10 oC min-1; massa da amostra de aproximadamente 9,0 mg e vazão 

do gás de arraste de 100 mL min-1. Os dados foram analisados utilizando-se de software 

TA Universal Analysis para cálculos de áreas, Tpico e Tonset. 

 

4.2.2 Análise por difratometria de Raios X (XRD) 

 

A caracterização dos compósitos sintetizados (Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e 

Pca4_sint, vide Figura 15) foi realizada por um difratômetro do modelo Rigaku 

RINT2000. Este modelo utiliza ânodo rotativo de cobre, filtro de níquel e um detector 

linear D / teX Ultra 2 da Rigaku; goniômetro vertical RINT2000 e um trocador 

automático de amostras (10 amostras); modo de varredura contínuo 2θ / θ utilizando 

Raios X com tensão de 40 kV / 50 mA de corrente; um DivSlit de 1/4 graus, um 

DivH.L. Slit de 5 mm, SctSlit de 8,0 mm e RecSlit aberto de 5 a 100o; o tamanho do 

passo utilizado foi de 0,02o e a velocidade de varredura de 5o min-1 (PAIVA-SANTOS, 

1990; TITA, 2018). 

 
28Função =DIST.NORM.N(x;�̅�;s;0), na qual x = valor do intervalo; �̅� = valor médio; s = desvio padrão 

amostral e 0 é um valor lógico que determina a forma da função. Se cumulativo for verdadeiro (=1), 

normal. DIST retorna a função de distribuição cumulativa; Se falso (=0), retornará a função de densidade 

de probabilidade. 
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4.2.3 Análise por espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR/ATR) 

 

Para obtenção dos espectros, foi utilizado um espectrômetro da marca Perkin 

Elmer, modelo Spectrum Two FTIR acoplado a um acessório ATR (Attenuated Total 

Reflectance). As medições foram realizadas na forma de varredura entre os números de 

onda de 4000 e 400 cm-1, com vinte repetições automáticas. As amostras secas foram 

pressionadas no cristal de diamante do acessório ATR com medidor de força igual a 

70N (force gauge29) e as medições foram realizadas três vezes (n = 3 repetições) por 

amostra (KULIGIEWICZ et al., 2015). A deconvolução das bandas dos espectros 

obtidos foi realizada utilizando-se a ferramenta – conforme descrito em Silva (2017) – 

do software OriginPro® 8 da OriginLab. 

 

4.2.4 Análise por espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão em 

comprimento de onda (WD/XRF) 

 

A análise semi-quantitativa por WD/XRF foi realizada para obter a composição 

média relativa em óxidos a partir do algoritmo usado no método UniQuant. Cada 

amostra foi preparada pesando aproximadamente 0,08 g de cada amostra e pulverizando 

com aproximadamente 0,10 g de celulose microcristalina por diluição geométrica30. 

Após realizada a diluição, os pellets foram preparados aplicando 80 kN de força por 2 

minutos em uma prensa mecânica. 

Utilizou-se um dispersor de comprimento de onda de fluorescência Perform-X 

ARL-X (WD/XRF) (Thermo Fischer, Madison, WI, EUA) para realizar a análise direta 

das amostras sintetizadas. As amostras foram irradiadas com emissão de Raios X 

fornecida pelo tubo Rh com potência máxima de 4200 W. Para todos os elementos 

avaliados neste estudo, apenas a transição eletrônica Kα foi considerada  

(BABOS et al., 2018). 

 

 
29Ajustada para que as intensidades mais fortes das bandas atingissem níveis detectáveis e apresentassem 

boa repetibilidade. 
30Após pulverizados, nesse caso, inicialmente adiciona-se 0,02g de celulose microcristalina a 0,08g do 

compósito, procede-se a homogeneização e assim por diante, de 0,02 em 0,02g, até finalização da 

homogeneização da celulose microcristalina com os materiais sintetizados. 
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4.2.5 Análise de superfície por microscopia eletrônica de varredura (FEG-SEM) e 

espectroscopia de Raios X de energia dispersiva (EDS) 

 

As imagens FEG-SEM dos compósitos sintetizados foram realizadas por um 

microscópio da marca JEOL, modelo JSM-7500F, com software operacional PC-SEM 

v2.1.0.3, equipado com um modelo Thermo Scientific Ultra Dry com detectores de 

elétrons secundários, retroespalhamento e análise química (EDS), operando com o 

software NSS 2.3 (HUGGETT; SHAW, 1997).  

Devido às amostras serem não condutoras e causarem alta carga nas imagens  

FEG-SEM, as amostras foram fixadas em suportes de metal (stubs) com o auxílio de um 

adesivo condutor (ribbon) e uma fina camada de ouro31 foi evaporada nas amostras para 

evitar essa alta carga quando exposto ao feixe de elétrons (uma cobertura de 

aproximadamente 5 nm de espessura) em equipamento da marca Bal-Tec SCD 050 

Sputter Coater (YAYA et al., 2017). Uma média de 5 imagens com diferentes 

ampliações foi obtida para cada amostra e a análise química por EDS foi obtida com 

uma ampliação de 7000x. 

 

4.2.6 Avaliação da atividade bactericida pelo teste de sensibilidade ao disco 

 

A atividade bactericida dos compósitos Pca4_seco, Pca4_450, Pca4_550 e 

Pca4_sint foi testada contra cepas de E. coli (designação de cepa: JM107) pelo teste de 

difusão do disco (CLINICAL..., 2015; MAGAÑA et al., 2008). A suspensão aquosa de 

bactéria foi ambientada à temperatura ambiente e cultivada em meio LB Broth (Miller) 

a 37 oC durante 24 horas e a densidade óptica da suspensão foi ajustada para 0,515 a  

λ = 562 nm. Utilizando-se de uma alça de plástico estéril e flexível procedeu-se a 

inoculação de 120 μL da suspensão bacteriana na superfície de placa de petri contendo 

meio de cultivo sólido ágar LB Broth (Miller), girando a placa a cada 60o para garantir 

um crescimento homogêneo em toda a placa. 

As amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint foram prensadas 

(aproximadamente 0,2 g de massa de amostra a 80 kN por 2 minutos) em pastilhas de 

aproximadamente 1,3 cm de diâmetro e colocadas sobre a superfície das placas de ágar 

já contendo a suspensão da bactéria JM107. A largura da inibição do halo foi medida 

 
31Filmes finos metálicos fornecem eliminação de carga para grandes superfícies de amostras não 

condutoras e altas correntes de feixe, reduzindo a relação sinal/ruído. 
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após 24 horas de incubação a 37 oC utilizando-se de paquímetro e a canamicina, 

também peletizada, foi utilizada como padrão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 ANÁLISE GRAVIMÉTRICA CLÁSSICA DA PERDA DE MASSA DE ÁGUA 

 

A amostra Pca4_seco mostrou uma perda de massa de 14,2 % (s = 0,5 %), a qual 

é comparável à perda de massa da amostra Bco_seco de 14,6 % (s = 0,1 %), como pode 

ser visto pelas barras de desvio padrão mostrada na Figura 16 e pela análise de variância 

(ANOVA). Essas diferenças podem ser atribuídas pelo fato de haver maior teor de 

espécies de Ag não apenas nas superfícies dos argilominerais, mas também nos espaços 

interlamelares (VALÁŠKOVÁ et al., 2010). Sendo a presença de espécies de Ag 

inseridas nas regiões interlamelares e/ou na superfície dos argilominerais responsável 

pela remoção do conteúdo de água dos espaços superficial, interlamelar e 

desidroxilação. 

Aplicando a análise de variância (ANOVA), os valores são considerados 

estatisticamente equivalentes, uma vez que o valor-p (0,17) é maior que o erro (nível de 

significância de 0,05) e Fcalculado (2,47) é menor que o Fcrítico (5,99), portanto aceita-se a 

hipótese de igualdade das variâncias (VALÁŠKOVÁ et al., 2010). 
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Figura 16 – Resultados do ensaio de gravimetria das amostras sintetizadas Bco_seco e 

Pca4_seco e distribuição dos resultados assumindo uma distribuição normal (⸺ 

distribuição normal dos resultados para a amostra Bco_seco e ⸺ distribuição 

normal dos resultados para a amostra Pca4_seco) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

5.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA E ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (TG/DTA) 

 

Os sinais das curvas DTA e DTG são apresentados apenas a partir de 250 oC na 

maioria das curvas, uma vez que antes dessa temperatura apenas sinais fracos e não 

discriminatórios da eliminação de água superficial mais fracamente ligada estão 

presentes. 

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0
Bco_seco

Pca4_seco

Bco_seco Pca4_seco

Amostra

P
e
rd

a
d
e

m
a
ss

a
/

%



61 

A Figura 17 e a Tabela 2 mostram as curvas DTA e os dados de perda de massa 

e as temperaturas de pico (Tpico) para as amostras Bco_seco, Pca4_seco e AgNO3_p em 

atmosfera de N2. 

 

Figura 17 – Curvas DTA das amostras Bco_seco (curva a) e Pca4_seco (curva b) em 

condições de atmosfera inerte (N2); vazão de 100 mL min-1, m ≈ 9,0 mg, νh =  

10 oC min-1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Na Figura 17a tem-se a curva DTA da amostra Bco_seco obtida na atmosfera de 

N2, a qual mostra quatro eventos endotérmicos principais. Estes quatro eventos ocorrem 

nas seguintes temperaturas: primeiro em, Tpico = 367 oC, como um sinal endotérmico 

largo e fraco foi atribuída à desidroxilação da hidrotalcita (HT) da estrutura OH-(Mg3); 

o segundo em, Tpico = 430 oC, um evento mais acentuado (formato de pico) atribuído à 

desidroxilação da HT da estrutura OH-(Mg2Al); terceiro em, Tpico = 520 oC, como um 

sinal endotérmico largo (formato de ombro) foi atribuído à desidroxilação do 

argilomineral muscovita (M) (GAINES; VEDDER, 1964); e o quarto em,  

Tpico = 656 oC, como um pico endotérmico bem resolvido e foi atribuído à 

desidroxilação do argilomineral caulinita (K) (BAYLISS; WARNE, 1972). Essas 

temperaturas de pico de cada evento estão de acordo com as respectivas perdas de 
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massa observadas nas curvas DTG e os valores de cada evento estão resumidos na 

Tabela 2 (ROWLAND, 1952). 

 

Tabela 2 – Resultados das análises das curvas DTA (Figura 17) e DTG (Figura 18): temperatura 

de pico (Tpico / oC) e perda de massa (%) para as amostras Bco_seco, Pca4_seco e 

AgNO3_p para a atmosfera de N2 
Amostra Bco_seco Pca4_seco AgNO3_p 

Evento 1 2 3 4 1 2 3 4 5* 1 2 3 

DTA 

Tpico/ 
oC 

367 430 520 656 317 - 515 668 883 169 211 485 

DTG/ % 0,29 0,51 7,20 0,43 - 10,43 - - 0,77 30,96 

* 5º evento = Pico endotérmico referente à sinterização do material, que é intensificada em comparação com o 

Bco_seco 

Fonte: autoria própria. 

 

Na Figura 17b tem-se a curva DTA da amostra Pca4_seco obtida na atmosfera 

de N2 e o sistema apresentou um comportamento térmico distinto do apresentado pelo 

Bco_seco (ver Figuras 17 e 18, curvas a). Foi observado que as temperaturas de pico 

para os eventos descritos para a amostra Bco_seco foram alteradas, mas, 

principalmente, deve-se enfatizar o desaparecimento do segundo evento em Tpico = 430 

oC. 

Quando se compara as curvas DTA das amostras Pca4_seco e Bco_seco,  

observa-se que para o compósito Pca4_seco o primeiro e o terceiro evento (vide 

definição na Tabela 2) foram deslocados para valores mais baixos de temperatura, Tpico 

= 317 oC e Tpico = 515 oC e foram atribuídos à desidroxilação da HT: OH-(Mg3) e M, 

respectivamente. Essas antecipações nos eventos de decomposição foram facilitadas 

pela inserção de Ag nos argilominerais e, como observado na análise gravimétrica, as 

interações ocorrem, não só apenas nos espaços interlamelares, mas também nas 

superfícies e bordas. 

Por outro lado, o quarto evento (vide definição na Tabela 2) foi alterado para 

valores maiores de temperatura, Tpico = 668 oC, o qual apresentou-se bem definido como 

um pico quando comparado ao evento da amostra Bco_seco. Essa mudança para altas 

temperaturas foi atribuída à estabilização térmica do argilomineral causada pela 

inserção de Ag na estrutura da caulinita (K). 

Assim, a ausência do segundo evento, Tpico = 430 oC, (Figuras 17 e 18, curvas b) 

foi atribuída à interação das espécies de Ag com a estrutura da HT: OH-(Mg2Al)  

(VAGVOLGYI et al., 2008; ZHANG, J. et al., 2010). O desaparecimento desse evento 
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concorda com a eliminação da fase hidrotalcita pela inserção de Ag e formação de uma 

nova fase não cristalina, confirmada também pela análise de XRD, na qual observa-se o 

desaparecimento dos picos 2θ em 11,66 e 23,48o, o qual será evidenciado 

posteriormente. 

A Figura 18 mostra as curvas DTG obtidas para a amostra Bco_seco (curva a) e 

para a Pca4_seco (curva b) em atmosfera inerte de N2. As curvas DTA e DTG para 

AgNO3_p em ambas atmosferas para comparação com a Pca4_seco nas mesmas 

condições experimentais estão apresentadas nas Figuras 19 e 20. 

 

Figura 18 – Curvas DTG da amostra Bco_seco (curva a) e Pca4_seco (curva b) em condições 

de atmosfera inerte (N2) 100 mL min-1, m ≈ 9,0 mg,  

νh = 10 oC min-1 (insert curva TG no canto superior esquerdo) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Resumindo os eventos, os efeitos da inserção da Ag nos argilominerais foram 

identificados pela 1) a ausência do evento de desidroxilação da fase cristalina  

HT: (OH-(Mg2Al)), 2) os deslocamentos de eventos para baixas temperaturas (primeiro 

e terceiro eventos) e 3) deslocamento para altas temperaturas (quarto evento) e, como 

discutido anteriormente, com a inserção de Ag no material argilomineral pela via de 
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síntese descrita, as estruturas dos argilominerais presentes na mistura foram 

modificadas. 

A partir das informações obtidas pelas curvas DTG e DTA, observou-se a 

modificação efetiva do material pelas diferentes interações entre espécies de Ag e as 

fases cristalinas de argilominerais presentes na amostra Bco_seco. Outra evidência é a 

de que o sal de AgNO3 utilizado na síntese, exibe um pico específico nas curvas DTA e 

DTG devido à redução térmica das espécies Ag+ a Ag0 a Tpico = 480 oC sob atmosfera de 

gás N2 (ver Tabela 2 e evento 3 na Figura 20), esse pico não é evidenciado nas curvas 

DTA e DTG obtidas para a amostra Pca4_seco apresentadas nas Figuras 17 e 18 

(curvas b) aquecida até 900 oC (CHIU et al., 2003; PAULIK; PAULIK; ARNOLD, 

1985; WATERHOUSE; BOWMAKER; METSON, 2001). 

A ausência de picos de redução térmica de Ag, como mostrado nas Figuras 19 e 

20 da amostra AgNO3_p, nas curvas DTG e DTA da amostra Pca4_seco (Figuras 17 e 

18, curvas b), podem ser atribuídas à efetividade da fotorredução e/ou à inserção das 

espécies iônicas de Ag hidratadas ou na forma de Ag2O hidratado nas superfícies ou 

espaços interlamelares dos argilominerais. 
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Figura 19 – Curvas DTG da amostra de AgNO3_p sob atmosfera inerte de N2(g) (curva a) e sob 

atmosfera de ar sintético (curva b); vazão do gás de arraste  

100 mL min-1; massa da amostra ≈ 9,0 mg, νh = 10 oC min-1 (insert curva TG no 

canto superior direito) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Nas Figuras 19 e 20 estão apresentadas as curvas DTG e DTA, respectivamente, 

da amostra AgNO3_p sob atmosferas inerte de N2(g) e oxidante de ar sintético. As 

principais etapas da degradação térmica do AgNO3 para as duas atmosferas diferentes, 

são resumidas pelas equações: 

 

2AgNO3(s) 
210o C⎯⎯⎯→  2AgNO3(l) (veja passo i na Figura 20) 

2AgNO3(l) 210 220o C−⎯⎯⎯⎯→  Ag+Ag3+O2(s) (2AgO) + ↑ 2NO2(g) (veja passo ii na Figura 20) 

(WATERHOUSE; BOWMAKER; METSON, 2001) 

Ag+Ag3+O2(s) (2AgO) 220 290o C−⎯⎯⎯⎯→  Ag2O(s) + ↑ ½ O2(g) (veja passo ii na Figura 20) 

(WATERHOUSE; BOWMAKER; METSON, 2001) 

Ag2O(s) 305o C⎯⎯⎯→  Ag2O(l) (veja passo iii na Figura 20) 

Ag2O(l) 
480o C⎯⎯⎯→  2Ag(s) + ↑ ½ O2(g) (veja passos 3, 4 e iv na Figura 20) 

 

Curva a) sob atmosfera de N2(g), pode-se observar a formação de AgO(s), 

próximo a 220 oC. Neste pico de DTG, o AgNO3 foi convertido em gás evoluído NO2(g) 
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e AgO(s), a qual se apresentou como uma espécie instável, e dois eventos subsequentes, 

um pequeno ganho de massa e uma pequena perda de massa (ver detalhe na Figura 19); 

os dois picos mostram dimensões semelhantes. Esse ganho de massa ocorre devido às 

impurezas de O2(g) presentes no N2(g). A segunda perda de massa é um evento efetivo e 

intenso, ocorrendo a 480 oC, com cinética rápida, atribuída à redução de Ag2O para 

espécies metálicas de Ag. O último sinal de baixa intensidade de perda de massa tem 

pico próximo a 570 oC, e este sinal foi atribuído à presença de tamanhos de partículas de 

Ag2O diferentes para a formação de Ag(s) metálico. 

Curva b) sob atmosfera de ar sintético, a curva DTG apresenta-se bastante 

diferente em comparação com a curva a, e o que se pode observar são muitos picos de 

perdas de massa. A primeira perda de massa (veja os detalhes na Figura 19b) ocorre em 

duas etapas consecutivas após a perda de massa, um pequeno ganho e perda de massa, 

conforme discutido anteriormente. As outras perdas de massa ocorrem como um grande 

sinal com evidência de picos em Tpico = 415, 483, 502, 550, 630, 671, 791 oC. Esses 

valores distintos de temperatura para a decomposição térmica das espécies AgxOy são 

devidos à presença de diferentes tamanhos de partículas e ao fato de que, na presença de 

um excesso de gás O2 proveniente da atmosfera, a decomposição térmica das partículas 

de óxido prata é retardada. 

A Figura 20 mostra os principais eventos no DTA nas atmosferas de gás N2(g) 

(curva a) e ar sintético (curva b). Dos picos do DTA podem ser observados em: 

1- As curvas DTA mostram três etapas principais para a atmosfera de N2(g) 

(identificadas como i, ii, 3 e 4) e foram atribuídos como: i) transição cristalina 

endotérmica de AgNO3 a Tpico = 170 oC, ocorrendo em duas etapas (apresentando um 

ombro em 163oC); ii) um pico endotérmico bem definido a Tpico = 211 oC, que foi 

atribuído à fusão do AgNO3(s) e seguido pela decomposição a AgO, evolução de gás 

NO2(g) e formação de Ag2O(s) (veja detalhe na curva a da DTG na Figura 19); 3) pico 

endotérmico acentuado em Tpico = 485 oC, que corresponde à redução das espécies Ag2O 

a espécies metálicas estáveis de Ag(s); e 4) um pequeno e largo sinal endotérmico de  

520 a 640 oC, com evidências de pico a 540, 570 e 620 oC, que são atribuídos a 

diferentes tamanhos de partícula de Ag2O formados durante a etapa ii do processo de 

decomposição térmica (NEGISHI; OZAWA, 1971; OTTO et al., 2014; PAULIK; 

PAULIK; ARNOLD, 1985; WATERHOUSE; BOWMAKER; METSON, 2001); e  

2- Observando o detalhe na Figura 20, referente às curvas simultâneas de 

TG/DTA os eventos tornam-se distintos e pode-se observar claramente o que ocorre em 
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cada etapa, ii e iii em atmosfera oxidante. As curvas DTA mostram quatro etapas 

principais para uma atmosfera oxidante (identificadas como i, ii, iii e iv na curva b) e as 

principais etapas foram atribuídas a: i) transição cristalina de AgNO3(s) (α↔β) em torno 

de 170 oC (como será discutido mais detalhadamente nas Figuras 34 e 35 do 

APÊNDICE A); ii) ponto de fusão do AgNO3(s) a 210 oC com perda de massa (ver 

detalhe: ii na curva b2) correspondente ao gás NO2(g) evoluído, seguido de um evento 

exotérmico de oxidação e ganho de massa (ver detalhe: ii no curva b2) devido à 

formação de espécies Ag+Ag3+O2 (oxidação das espécies Ag+ → Ag+Ag3+O2 e redução 

de espécies NO3
- → NO2), seguida pela formação rápida de Ag2O (redução de 

Ag+Ag3+O2 → Ag+ e oxidação O2- → O2) a 220 oC e uma perda de massa lenta, que 

ocorre de 220 oC a 290 oC (ver detalhe: ii na curva b1), antes da fusão de Ag2O(s) (ver 

detalhe: iii na curva b2); iii) ponto de fusão de Ag2O(s) seguido por um pequeno ombro 

aos diferentes tamanhos de partículas de Ag2O formadas durante a etapa ii; e iv) um 

grande evento endotérmico com evidências de picos a 550, 630, 680 e 700 oC devido à 

redução térmica de Ag2O(l) para Ag(s) metálico, que é diferente quando comparado à 

curva em atmosfera inerte devido à presença de O2(g) o qual retarda a redução térmica 

completa dos diferentes tamanhos de partícula de Ag2O para eventos em temperaturas 

mais altas, seguindo o princípio de Le Chatelier, em que o O2(g) da atmosfera dificulta a 

formação de Ag(s) metálico devido à Equação 4 do equilíbrio (NEGISHI; OZAWA, 

1971; OTTO et al., 2014; PAULIK; PAULIK; ARNOLD, 1985; WATERHOUSE; 

BOWMAKER; METSON, 2001): 

 

Ag2O(l) ⇋ 2 Ag(s) + ↑ ½ O2(g)         (4) 
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Figura 20 – Curvas DTA da amostra de AgNO3_p sob atmosfera inerte de N2(g) (curva a) e sob 

atmosfera de ar sintético (curva b); vazão do gás de arraste  

100 mL min-1; massa da amostra ≈ 9,0 mg, νh = 10 oC min-1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Realizando uma análise mais detalhada das curvas DTG e DTA obtidas para as 

amostras Bco_seco e Pca4_seco, ambas em atmosfera inerte de gás N2, em comparação 

com as curvas DTG e DTA de Bco_seco e Pca4_seco obtidas em atmosfera oxidante de 

ar sintético (ver Figuras 21 a 24), observa-se o deslocamento do pico presente em  

Tpico = 656 oC, no DTA e DTG do Bco_seco, e atribuído à desidroxilação da caulinita, 

para uma temperatura mais alta, Tpico = 680 oC atribuído à decomposição do compósito 

caulinita-Ag (K-Ag). Essa mudança de temperatura de pico pode ser atribuída à 

presença de diferentes espécies de Ag, conforme determinado por XRD das amostras 

Pca4_seco e Pca4_sint (Figura 28) Pca4_450 e Pca4_550 (Figura 29). 

Avaliando-se o comportamento térmico das amostras Bco_seco e Pca4_seco em 

atmosfera de ar sintético, pode-se observar outro evento na curva a da Figura 21 que 

ocorre próximo à 610 oC. Caracterizado como um evento exotérmico (área = 0,011 oC 

min mg-1) seguido de um endotérmico duas vezes mais energético  

(área = 0,026 oC min mg-1), indicando que ocorre predominantemente a perda de massa 

confirmada pela DTG, como observado na curva a da Figura 22, durante a 
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decomposição térmica do mineral siderita (FeCO3) (BAYLISS; WARNE, 1972; 

ROWLAND, 1952). 

A presença da siderita na composição do material é confirmada pelos picos 

característicos no difratograma em 24,84; 32,06; 38,44 e 42,4o, os quais pelo 

refinamento Rietveld foram considerados pertencentes à calcita (CaCO3), uma vez que 

ambas apresentam estruturas cristalinas muito semelhantes (comparação das estruturas 

cristalinas de FeCO3 e CaCO3 na Figura 39 do APÊNDICE C). E, ao serem analisados, 

os resultados de WD/XRF, observa-se uma quantidade relativa significativa de Fe  

(Figura 26 e Tabela 4), assim como descrito Bayliss e Warne (1972) e previamente 

explicado por Rowland (1952, p. 153, tradução dos autores) 

 

[...] a dissociação da siderita (FeCO3), na qual a curva DTA é 

comprometida pelo efeito endotérmico da liberação de CO2(g) e o 

efeito exotérmico da oxidação do ferro (Fe2+ a Fe3+), ou seja, enquanto 

a evolução do CO2(g) for violenta o suficiente para excluir o oxigênio 

(O2 proveniente da atmosfera) e autogerar a atmosfera no cadinho, o 

efeito endotérmico é predominante. Logo, a oxidação é retomada 

quando a evolução do CO2(g) diminui e o loop endotérmico é 

interrompido por um loop exotérmico. 
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Figura 21 – Curvas DTA  das amostras a) Bco_seco e b) Pca4_seco sob atmosfera oxidante de 

ar sintético; vazão de 100 mL min-1; massa da amostra ≈ 9,0 mg, νh = 10 oC min-1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 22 – Curvas DTG das amostras a) Bco_seco e b) Pca4_seco sob atmosfera oxidante de ar 

sintético; vazão de 100 mL min-1; massa da amostra ≈ 9,0 mg, νh = 10 oC min-1 

(insert curva TG no canto superior esquerdo) 

 
Fonte: autoria própria. 
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Nas seta indicadas nas Figuras 23 e 24 observa-se um pequeno pico endotérmico 

com perda de massa em Tpico = 675,2 oC, o qual é exatamente coincidente com o pico de 

temperatura observado para a etapa final de redução térmica de Ag2O com perda de 

massa em Tpico = 670,4 oC (Figuras 19 e 20, curvas b) em uma atmosfera oxidante de ar 

sintético (CHARLOT, 1969; NEGISHI; OZAWA, 1971; OTTO et al., 2014; PAULIK; 

PAULIK; ARNOLD, 1985). Essas afirmações foram baseadas nos resultados de XRD, 

que mostraram a presença de fase metálicas de Ag e óxidos AgxOy presentes nas 

amostras Pca4_seco, Pca4_450 e Pca4_550, o qual será discutido nos itens 

subsequentes. 

 

Figura 23 – Curvas DTA das amostras a) Bco_seco em N2(g); b) Pca4_seco sob atmosfera 

oxidante de ar sintético e c) Pca4_seco em N2(g); vazão de 100 mL min-1; massa da 

amostra ≈ 9,0 mg, νh = 10 oC min-1 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 24 – Curvas DTG das amostras a) Bco_seco em N2(g) (curva preta); b) Pca4_seco sob 

atmosfera oxidante de ar sintético (curva cinza tracejada) e c) Pca4_seco em N2(g); 

(curva prata tracejada-pontilhada) vazão de 100 mL min-1; massa da amostra ≈ 

9,0 mg, νh = 10 oC min-1(insert curva TG no canto superior esquerdo) 

 
Fonte: autoria própria. 
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banda característica de nitrato (FARMER; RUSSELL, 1964; HORGNIES; CHEN; 

BOUILLON, 2013; KARAKASSIDES; GOURNIS; PETRIDIS, 1999; NAKAMOTO, 

1977; RITZ et al., 2012). 

Devido à presença de mais de uma estrutura de argilomineral, as bandas se 

sobrepõem em certas regiões. No entanto, ainda é possível caracterizar as principais 

alterações nas ligações envolvendo os grupos -OH da superfície interna, que também 

podem influenciar a posição dos grupos -OH internos, o que pode ser um indicativo de 

que as ligações (comprimentos e, ou ângulos) foram alteradas. 

É importante investigar e avaliar os parâmetros das bandas de vibração da 

deformação dos grupos -OH internos em função da morfologia estrutural, uma vez que 

os grupos -OH internos são inertes em comparação aos grupos -OH da superfície interna 

e, para que possam ser potencialmente um indicador disso e mostrem o efeito da 

mudança do ambiente químico após a interação das espécies de Ag com os 

argilominerais. Como resultado dessa interação, a morfologia estrutural foi modificada e 

os grupos -OH internos podem ter se tornado grupos -OH de superfície interna 

(comparação entre grupos -OH internos e -OH de superfície interna é apresentado na 

Figura 41 no APÊNDICE D) (ZSIRKA et al., 2016). 

As mudanças na posição dos grupos -OH da superfície interna podem ser 

observadas na faixa de deformação -OH (850 ≤ ν ≤ 950) cm-1. Como observado na  

Figura 25, a modificação estrutural resulta em uma mudança crescente no número de 

bandas do compósito Pca4_seco. O efeito da adição das espécies Ag na estrutura alterou 

a morfologia dos argilominerais presentes na mistura e as bandas espectrais evidenciam 

isso pela decomposição do único componente da banda de deformação -OH de 

Bco_seco a 920 cm-1 em outras três componentes para Pca4_seco em 938; 909 e 875 

cm-1.  

A banda em 938 cm-1 é característica dos grupos -OH de superfície interna não 

ligados, a banda de 909 cm-1 dos grupos -OH internos, enquanto a banda de 875 cm-1 

pertence à vibração de deformação dos grupos -OH ligados.  
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Na Tabela 3 encontram-se os resultados da análise das componentes de 

decomposição das bandas com o intuito de quantificar as diferenças espectrais entre 

Bco_seco e Pca4_seco, na qual os valores de FWHM32 e área são significativamente 

diferentes para as amostras (HORVÁTH; KRISTÓF; FROST, 2010). 

 

Figura 25 – Espectros de infravermelho deconvoluídos das amostras Bco_seco (curva a) e 

Pca4_seco (curva b) na faixa espectral da deformação de grupos -OH e Si-O  

(750 ≤ ν ≤ 1350) cm-1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

As modificações nas ligações dos grupos -OH internos são um indicador da 
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ligações Si-O (1027 ≤ ν ≤ 999) cm-1, como observado na Tabela 3 (HORVÁTH; 

KRISTÓF; FROST, 2010; ZSIRKA et al., 2016). 
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Tabela 3 – Os máximos das bandas, FWHM / cm-1 e Área / cm-1 u.a. em valores de vibração de 

flexão de grupos -OH internos e -OH de superfície interna para amostras Bco_seco e 

Pca4_seco 

Amostra Posição da banda/ cm-1 FWHM/ cm-1 Área/ cm-1 a.u. 

Bco_seco 1136 103,7 -544,1 

 1085 35,4 -40,8 

 1026 85,9 -491,7 

 920 87,2 -695,9 

Pca4_seco 1114 11,2 -43,2 

 1030 22,6 -201,3 

 1022 90,8 -1742,1 

 1003 14,3 -106,4 

 988 28,7 -221,1 

 938 13,3 -77,3 

 909 27,9 -456,2 

 875 14,0 -92,3 

Fonte: autoria própria. 

 

5.4 ANÁLISE POR ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X POR DISPERSÃO EM 

COMPRIMENTO DE ONDA 

 

As análises WD/XRF das amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint, 

têm os resultados33 dispostos no formato de barras na Figura 20 para os elementos de 

concentrações relativas menores e os resultados de concentração relativa de todos os 

elementos estão dispostos na Tabela 4. Os resultados são uma estimativa semi-

quantitativa muito eficaz dos materiais sintetizados, uma vez que a composição básica 

dos argilominerais, de forma geral Si, Al, Ca, K, Na, Mg, Fe e O, foi quantificada pela 

técnica utilizando-se de parâmetros fundamentais. 

Para amostra Bco_seco, o elemento fluoreto (F-) foi detectado e é justificado 

pela composição estequiométrica da estrutura da muscovita (M):  

K0.932 Al2 (Al0.932 Si3.068 O10) ((OH) 1.744 F0.256), a qual contém o elemento flúor em sua 

fórmula química (ICSD 082478). Os óxidos como TiO2, Na2O, CaO, MgO e K2O estão 

presentes em alguns argilominerais como muscovita e hidrotalcita, mas também devido 

aos óxidos fundentes adicionados à preparação da mistura de argila da vela filtrante 

antes do processo de sinterização. Quando a queima do material atinge 1000 oC, os 

óxidos alcalinos e alcalino-terrosos na presença de estruturas de silicatos formam 

eutéticos, os quais contribuem para minimizar a porosidade e a deformação durante a 

 
33Foram considerados apenas os resultados dos elementos com coeficiente de variação (CV) menor que 

10%, tendo em vista maior confiabilidade. 
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sinterização e, também, diminuindo a temperatura de sinterização por se obter pontos de 

fusão a temperaturas mais baixas (VIEIRA; SALES; MONTEIRO, 2004). 

Os resultados de WD/XRF contribuíram para mostrar que a concentração 

relativa do elemento Ag aumentou do limite de detecção do equipamento para 1,8 % da 

concentração relativa de Ag para Pca4_seco e 1,9 % para Pca4_sint como observado na 

Figura 26. As interações dos Raios X emitidos durante as análises por WD/XRF 

acontecem em toda a superfície das amostras, portanto, como se tem superfícies não 

homogêneas complexas, os resultados representam a concentração relativa de Ag total 

na superfície dos pellets que poderiam estar mais disponíveis para efeito bactericida 

(nas superfícies e, ou em bordas com algum defeito local ou, até mesmo, no 

espaçamento interlamelar dos argilominerais dependendo da forma de cristalização 

durante a síntese).  

Por outro lado, a Tabela 4 também apresenta a ausência efetiva de elementos 

potencialmente tóxicos, tais como chumbo, cádmio, mercúrio, manganês e antimônio, 

entre outros. A principal composição dos novos compósitos é basicamente a 

composição de aluminossilicatos (SiO2 e Al2O3), óxidos fundentes (CaO, K2O, MgO, 

TiO2 e Na2O), derivados ferromagnesianos (MgO e Fe2O3), fluoreto (muscovita) e prata 

(da adição de prata durante a síntese). 

 

Figura 26 – Resultados de WD/XRF para os elementos menos concentrados como óxidos (Fe, 

Ti, Ag, Na, F e outros) para as amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint 

 
Fonte: autoria própria. 
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Tabela 4 – Análise semi-quantitativa por WD/XRF das amostras Bco_seco, Bco_sint, 

Pca4_seco e Pca4_sint 
 Bco_seco Bco_sint Pca4_seco Pca4_sint 

Óxido m/m/ % erro padrão m/m/ % erro padrão m/m/ % erro padrão m/m/ % erro padrão 

SiO2 52,93 0,25 53,43 0,25 52,89 0,25 50,07 0,25 

Al2O3 27,72 0,22 25,38 0,22 26,79 0,22 24,17 0,21 

CaO 10,50 0,15 12,16 0,16 10,53 0,15 14,05 0,17 

K2O 2,91 0,08 2,76 0,08 2,88 0,08 3,11 0,09 

MgO 2,49 0,08 2,26 0,07 2,09 0,07 1,88 0,07 

Fe2O3 1,24 0,06 1,72 0,07 1,36 0,06 2,40 0,08 

TiO2 0,42 0,02 0,52 0,03 0,44 0,02 0,70 0,04 

Ag2O 0,25 0,01 0,31 0,02 1,79 0,07 1,88 0,07 

Na2O 0,24 0,01 0,45 0,02 0,22 0,01 0,27 0,01 

F 0,50 0,03 0,08 0,04 0,00 0,00 0,24 0,05 

Out* 0,79 - 0,93 - 1,01 - 1,22 - 

Fonte: autoria própria. 

* Out = Outros 

 

5.5 ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIOS X E REFINAMENTO DE RIETVELD 

 

A partir da Figura 27 pode-se observar a formação de novas fases cristalinas e o 

desaparecimento de outras após a realização da síntese e sinterização, identificando e 

confirmando a presença de um novo compósito Ag-argila, conforme demonstrado 

anteriormente pelas técnicas DTG/DTA e FTIR.  

Para a amostra Bco_seco, a presença pode ser confirmada dos picos 

característicos dos argilominerais hidrotalcita (HT) (2θ = 11,66 e 23,48o, veja 

difratogramas na Figura 27a e na Figura 28a linha preta tracejada, respectivamente), 

muscovita (M) (2θ = 8,82 e 17,70o, veja a Figura 27a) e a caulinita (K) (2θ = 12.34o, 

também na Figura 27a), os quais também estão resumidos na Tabela 5 e será discutido 

no assunto do refinamento de Rietveld. 

Para a amostra seca de Pca4_seco (Figura 27b), observa-se que os picos 

característicos da fase HT em 2θ = 11,66 e 17,98o desaparecem, confirmando a 

interação efetiva Ag-hidrotalcita. Após a realização da síntese, a interação pode ser 

sugerida com espécies de Ag por esfoliação das lamelas da fase HT, como visto nas 

imagens SEM, devido ao desaparecimento dos picos 2θ 11,66; 17,98 e 23,48o e do 

evento em Tpico 430 oC do DTA, que são características da fase HT.  
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Os picos ausentes do difratograma correspondem aos planos cristalográficos  

(0 0 3) e (0 0 6) do um sistema romboédrico da hidrotalcita, o que significa que os 

planos não existem mais devido a um processo de “amorfização” devido à interação da 

fase HT com espécies de Ag durante a síntese (ABELLO et al., 2005; DEBECKER; 

GAIGNEAUX; BUSCA, 2009; OBADIAH et al., 2012). 

Por outro lado, observa-se também na Figura 27, nas regiões de (7 ≤ 2θ ≤ 10)o e 

(17 ≤ 2θ ≤ 19)o desaparecimento dos picos 2θ 11,66 e 17,90o, após a inserção de Ag na 

amostra Pca4_seco (ver Figuras 27a e 27b); e 8,82o; 12,34 e 17,70o, após a sinterização 

(ver Figuras 27c e 27d). Para as amostras Bco_sint e Pca4_sint (Figuras 27c e 27d) são 

observados picos muito semelhantes, como mostrado anteriormente, e isso se deve à 

coalescência induzida pela temperatura e à densificação de partículas porosas sólidas.  

Esses difratogramas mostram a formação de novas fases cristalinas identificadas 

por picos 2θ de 13,52; 16,34; 18,08; 18,84o (veja a atribuição de fases cristalinas para as 

amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint na Tabela 5), esses novos picos de 

fases cristalinas identificadas são devidos à perda de água estrutural dos argilominerais 

e aos rearranjos, principalmente, durante a sinterização com ou sem as espécies de Ag. 

 

Figura 27 – Difratogramas de Raios X para as amostras Bco_seco (curva a), Pca4_seco 

(curva b), Bco_sint (curva c) e Pca4_sint (curva d) (5,5 ≤ 2θ ≤ 19,5)o 

 
Fonte: autoria própria. 
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A inserção de íons Ag na suspensão causou o desaparecimento de 2θ picos 

11,66o; 17,98o e 23,48o, o que pode confirmar que, durante a síntese sob suspensão 

aquosa, o pH fortemente alcalino (~13), devido à presença da portlandita (CaOH)2), e as 

condições de preparação (BAES; MESMER, 1976), atmosfera e irradiação por radiação 

UV, as espécies de prata estavam também na forma de óxido hidratado. Nesta condição 

hidratada em meio fortemente alcalino, essas espécies de Ag+, Ag(OH) e Ag(OH)
2

-
 

podem interagir com as fases cristalinas caulinita, muscovita e hidrotalcita não 

especificamente, uma vez que esses argilominerais podem interagir por fenômenos de 

troca aniônica ou catiônica ou ligações de hidrogênio (MIYATA, 1983; ZHANG, J. et 

al., 2010). 

Observa-se na Figura 28 a presença das espécies de Ag metálica e óxido de prata 

(Ag2O) na amostra Pca4_seco, assim como se observa a presença de espécies de Ag nos 

compósitos calcinados a 450 e 550 oC (Figura 29), o que concorda com os resultados 

das DTG/DTA e FTIR.  

As espécies identificadas foram: 1) Ag0 apresentando pico característico do 

plano cristalográfico (2 2 0) do cristal de prata cúbica de face centrada (cfc) (2θ = 

64,56o) (ICSD 064997) (HUANG; YANG, 2008) e 2) Ag2O apresentando pico 

característico dos planos cristalográficos (1 0 0) e (0 0 4) do cristal de Ag2O hexagonal 

(2θ = 33,72 e 77,32o) (ICSD 020368). 

A presença de outros picos em 2θ = 32,52 e 33,12o; não foi possível identificar e 

poderia ser sugerido como parte da nova fase cristalina formada após a secagem do 

compósito (como visto na Figura 28a). 
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Tabela 5 – As fases cristalinas identificadas correspondentes às Figuras 27 

Picos 2θ /o Fases cristalinas Identificação ICSD Presentes na amostra 

8,82; 17,70 Muscovita1 082478 Bco_seco e Pca4_seco 

10,40; 18,08 Indialita2 200127 Bco_sint e Pca4_sint 

11,66; 23,48 Hidrotalcita3 081963 Bco_seco 

12,34 Caulinita 4 087771 Bco_seco e Pca4_seco 

13,52; 18,84 Anortita5 086328 Bco_sint e Pca4_sint 

16,34 Mulita6 066263 Bco_sint e Pca4_sint 

17,98; 34,06 Portlandita7 202220 Bco_seco 

1 Fórmula: K0.932 Al2 ( Al0.932 Si3.068 O10 ) ( ( O H )1.744 F0.256 ); 
 

2 Fórmula: Mg1.40 Fe0.66 Al3.96 Si5.04 O18; 
 

3 Fórmula: (Mg0.667 Al0.333) (OH)2 (CO3)0.167 (H2O)0.5; 
 

4 Fórmula: Al2 (Si2O5) (OH)4; 
 

5 Fórmula: Ca (Al2Si2O8); 
 

6 Fórmula: Al2 ( Al2.8 Si1.2 ) O9.6; 
 

7 Fórmula: Ca(OH)2 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Como mencionado acima na discussão das curvas DTG/DTA, os difratogramas 

de Raios X das amostras Pca4_450 e Pca4_550 são apresentados na Figura 29 e esses 

apresentam que as fases cristalinas de K e M ainda estão presentes no compósito, 

mesmo após calcinação de 450 e 550 oC, o que corrobora com a explicação do DTG, em 

que a perda estrutural de água não está completa até essa faixa de temperatura. As fases 

HT e portlandita (P) estão ausentes, o que indica que há interação da Ag com essas 

fases e, como será explicado nos testes de difusão, os compósitos Pca4_450 e Pca4_550 

também podem inibir o crescimento bacteriano, indicando que as espécies Ag estão 

disponíveis para difusão de maneira controlada em meio de ágar (Figura 33).  
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Figura 28 – Difratogramas de Raios X das amostras Bco_seco (linha preta tracejada) e 

Pca4_seco (curva de linha preta sólida) para diferentes faixas de 2θ a) 18,5 a 36o 

e b) 63,5 a 78o 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Os difratogramas obtidos para as amostras Pca4_450 e Pca4_550 apresentados 

na Figura 29 evidenciam que AgxOy (identificação ICSD 015999, 026557 e 020368) e 

espécies de Ag(s) metálica (identificação ICSD 064997) estão presentes nas duas 

amostras, o que indica que a fotorredução durante a síntese tem uma eficiência limitada 

e os processos de calcinação até 450 e 550 oC não reduzem todas as espécies ligadas à 

superfície dos argilominerais ou nos espaços interlamelares. 
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Figura 29 – Difratogramas das amostras Pca4_450 e Pca4_550 em diferentes faixas a) 

5≤2θ≤15o; b) 36≤2θ≤48o; c) 48≤2θ≤64o e d) 75≤2θ≤85o 

 
Fonte: autoria própria. 
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O refinamento da Rietveld foi realizado em software TOPAS da Bruker (os 

detalhes do refinamento e os parâmetros utilizados durante o software estão no 

APÊNDICE F) e foi utilizado para confirmar a composição da amostra Bco_seco. O 

resultado do refinamento é apresentado na Figura 30 e a identificação das fases 

quantificadas estão dispostas na Tabela 6. Esses resultados contribuem para as 

caracterizações realizadas pelas técnicas anteriores, como a presença característica no 

DTG/DTA dos eventos de desidroxilação da HT, K, M e transição alotrópica de 

quartzo (próximo a 575 oC). 

Na Figura 30 observa-se o refinamento realizado para a amostra Bco_seco e a 

indexação dos respectivos picos para quantificação das fases cristalinas presentes  

(Tabela 6). Assim como realizado para a amostra Bco_seco, o refinamento Rietveld foi 

realizado para as amostras Pca4_seco, Pca4_sint e Bco_sint, no entanto devido à grande 

quantidade de fases cristalinas não identificadas devido ao comportamento cristalino das 

fases e as orientações preferenciais tomadas após a preparação química e, ou após a 

sinterização, não foi possível obter bons resultados com o refinamento Rietveld. 

A Figura 30 apresenta as três partes do refinamento da amostra Bco_seco: a) as 

fases quantificadas (identificadas por cores), pontos observados do difratograma 

original da amostra Bco_seco e o modelo ajustado por uma linha vermelha; b) residual 

do modelo (calculado - observado); e c) picos identificados utilizados para refinamento 

de cada fase cristalina identificada. 
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Figura 30 – Refinamento Rietveld da amostra Bco_seco, 2θ de 5 a 100o 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A Tabela 6 apresenta as fases quantificadas do refinamento Rietveld e cada 

coluna representa as partes do Refinamento acima apresentadas na Figura 30. 

 

Tabela 6 – Fases quantificadas pelo refinamento de Rietveld e cores das linhas da Figura 30 

Fase Cristalina Identificação ICSD Quantificado (%) Cor da linha 

Quartzo 039830 20,59 Azul 

Calcita 028827 3,11 Verde 

Caulinita 087771 59,32 Magenta 

Hidrotalcita 081963 1,34 Marrom claro 

Muscovita 082478 12,32 Roxo 

Portlandita 202220 3,33 Azul claro 

Fonte: autoria própria. 
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Como pode ser observado na Figura 31a, a morfo-estrutura característica dos 
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exatamente a estrutura dos argilominerais da caulinita (K) (seta amarela) e portlandita 

(P) (seta branca). 

A Figura 31c apresenta uma nova estrutura formada após a síntese do compósito 

Pca4_seco devido à formação de possíveis tactóides e a intercalação ao adicionar as 

espécies de Ag à mistura de argilominerais (ver Figura 31c). Nota-se também a ausência 

da fase P, uma vez que em suspensão aquosa o Ca(OH)2 é dissociado e as espécies -OH- 

interagem com as espécies iônicas de Ag+ e com os grupos basais de siloxano 

(⋯Si-O-Si⋯) e os de borda ≡Al-OH2
+
, ≡Al-OH

0
 

(grupos aluminol), ≡Al-O
-

,≡Si-OH2
+
, ≡Si-OH

0
 (grupos silanol) e ≡Si-O

-
 (LI; LIU; 

LI, 2015). Como dito anteriormente, o pH do meio influencia a protonação desses 

grupos e, portanto, nas condições de síntese (pH fortemente alcalino), muito 

provavelmente estejam no formato de ≡Al-OH
0

 (grupos aluminol) e ≡Si-O
-

 (MA; 

EGGLETON, 1999). 

 

Figura 31 – Imagens SEM em ampliação de 10000x para as amostras a) Bco_seco; b) Bco_sint;  

c) Pca4_seco e d) Pca4_sint 

 
Fonte: autoria própria. 

HT – Hidrotalcita; P – Portlandita (Ca(OH)2); K – caulinita 
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A partir da Figura 31c, os resultados das análises de XRD, das curvas DTA e 

DTG e dos espectros de infravermelho, pode-se confirmar que as espécies de Ag 

interagiram com os diferentes argilominerais presente na amostra de argila original, 

durante a síntese. Essas modificações podem ser claramente visualizadas quando se 

compara as imagens da Figura 31a e 31c. 

Avaliando mais detalhadamente a Figura 31c, observa-se uma região distinta, 

destacada pela seta verde e uma fase esfoliada com a aparência em forma de "flores" 

(veja seta vermelha na Figura 31c). A formação dessa estrutura foi atribuída à fase não 

cristalina Ag-HT, formada pela interação entre as espécies de Ag e o argilomineral 

hidrotalcita (ABELLO et al., 2005; DEBECKER; GAIGNEAUX; BUSCA, 2009). A 

formação dessa fase esfoliada concorda com o desaparecimento de um pico 

endotérmico de DTA a Tpico = 430 oC e em correspondência com a curva DTG, e o 

desaparecimento do pico de 2θ em: 11,66 e 23,48o, os quais foram atribuídos à 

formação de uma nova fase não cristalina devido à interação entre as espécies HT e Ag 

(ABELLO et al., 2005; OBADIAH et al., 2012; ZHANG, J. et al., 2010). 

Avaliando as Figuras 31b e 31d, observa-se que as imagens SEM das amostras 

Bco_sint e Pca4_sint são totalmente diferentes das apresentadas nas Figuras 31a e 31c. 

As diferenças no aspecto das imagens SEM são atribuídas à desidroxilação, ao processo 

de sinterização das amostras e consequente coalescência das lamelas. Os processos de 

desidroxilação e de sinterização ocorrem diferentemente devido à presença ou ausência 

das espécies Ag inseridas nos argilominerais, como visto na discussão das curvas 

TG/DTA. 

Os resultados da análise química por EDS das amostras Bco_seco, Bco_sint, 

Pca4_seco e Pca4_sint estão apresentados na Figura 38 (APÊNDICE B) também 

corroboram com as outras técnicas utilizadas para caracterizar esse novo compósito. 

Para amostra Bco_seco foram identificados os elementos: C, O, Mg, Al, Si, Ca e Au  

(Figura 38a). O elemento Au está presente em todos os resultados de EDS, uma vez que 

foi utilizado no processo de revestimento durante a preparação das amostras para 

realização das análises.  

Para amostras de Pca4_seco (Figura 38c) e Pca4_sint (Figura 38d), os resultados 

de EDS obtidos para Ag, em concentrações relativas (massa /%), diminuem de 8,67 a 

3,03% quando se avalia o processo de sinterização e seus efeitos na reorganização das 

estruturas. Essa diminuição no teor de Ag ocorrida no processo de sinterização pode ser 
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explicada pelo aprisionamento das espécies de Ag presentes nos argilominerais, devido 

ao fechamento dos espaços entre as camadas à medida que a temperatura aumenta até 

1000 oC lentamente (νh ≈ 0,5 oC min-1). Esse efeito de aprisionamento da espécie Ag é 

mostrado pelo grande sinal DTA endotérmico próximo a 883 oC, o qual é confirmado 

pela ausência de sinal de perda de massa na curva DTG correspondente, um indicativo 

de que está a ocorrer um evento físico e não químico, o qual ocorre para o argilomineral 

caulinita puro a uma temperatura próxima de 980 oC e é atribuído à formação da fase 

mulita, denominada porcelana ou espinélio de silício-alumínio (CHAKRABORTY, 

1979). 

 

5.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERICIDA PELO TESTE DE DIFUSÃO DO DISCO 

 

Após a caracterização dos novos compósitos de argilominerais-Ag por diferentes 

técnicas de análise, esses foram aplicados em teste de difusão do disco (CLINICAL..., 

2015) (teste de susceptibilidade do disco) para avaliar sua capacidade de inibição da 

ação bacteriana da cepa de E. coli (JM107 – descrição da cepa está apresentada no 

APÊNDICE F). O resumo dos resultados obtidos para os testes de difusão é apresentado 

na Tabela 7 e a evidência objetiva visual dos experimentos estão ilustrados nas Figuras 

32 e 33. 

 

Tabela 7 – Teste de difusão do disco – Resultados das zonas de inibição – todos os dados 

relatados correspondem ao valor médio (n = 4 repetições) 

Amostra 
Diâmetro inicial/ 

cm 

Diâmetro final da zona de 

inibição/ cm 
Difusão/ cm 

Bco_seco (Fig. 32a) 1,311 (s = 0,013) - - 

Bco_sint (Fig. 32b) 1,296 (s = 0,011) - - 

Pca4_seco (Fig. 32c) 1,315 (s = 0,009) 2,943 (s = 0,164) 1,628 (s = 0,166) 

Pca4_sint (Fig. 32d) 1,299 (s = 0,002) - - 

Pca4_450 (Fig. 33b) 1,305 (s = 0,011) 1,506 (s = 0,013) 0,201 (s = 0,016) 

Pca4_550 (Fig. 33c) 1,291 (s = 0,007) - - 

Canamicina (Fig. 32e) 1,314 (s = 0,008) 4,309 (s = 0,085) 2,995 (s = 0,081) 

Fonte: autoria própria. 
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A partir dos resultados apresentados na Tabela 7 e na Figura 32, apenas a 

amostra Pca4_seco (zona de inibição média: 2,943 cm) apresenta uma atividade 

bactericida eficaz quando comparada ao antibiótico Canamicina (zona de inibição 

média: 4,309 cm). Essa efetividade do compósito Pca4_seco ocorreu devido à presença 

de espécies de Ag disponíveis para difundir no meio e atuar como um agente bactericida 

eficaz e, devido a essas propriedades, demonstra potencialidade em sua aplicação no 

tratamento de água em atendimento ao parâmetro microbiológico de potabilidade da 

água (CHERNOUSOVA; EPPLE, 2013). 

O compósito Pca4_sint, por outro lado, não apresentou atividade bactericida em 

comparação com Pca4_seco. Esse comportamento foi atribuído pelo fato de que, após o 

processo de sinterização, as espécies de Ag foram aprisionadas, as quais estão 

impedidas de agir por de duas formas, ou 1) a impossibilidade de contato com as 

bactérias quando elas crescem na superfície do disco, ou 2) o impedimento de sua 

difusão para a superfície do ágar na qual as bactérias são encontradas. Ou seja, na 

ausência interações física e / ou interações químicas das espécies Ag com as bactérias, 

esse composto sinterizado não mostra ação bactericida, como apresentado na Figura 

32d. Esse comportamento ocorreu porque o processo de transferência de elétrons no 

fenômeno de oxirredução entre O2(g) (do ar) e Ag0 não ocorre para geração das espécies 

Ag+ e, portanto, o compósito não apresenta característica bactericida 

(CHERNOUSOVA; EPPLE, 2013; LI et al., 2010; THURMAN; GERBA; BITTON, 

1989). 

Por outro lado, os resultados obtidos para o compósito Pca4_seco são 

perfeitamente comparáveis aos relatados na literatura recente por Magaña et al. (2008) 

utilizando argilomineral montmorilonita modificada com prata, por Patakfalvi, Oszko e 

Dekany (2003) que sintetizaram compósitos de caulinita modificados com 

nanopartículas de prata ou por Benli e Yalm (2017) que estudaram a atividade 

bactericida de fibra de argilomineral sepiolita modificada com íons Ag+ e Cu2+. 

Como mencionado acima nas curvas DTG/DTA e análise de XRD, os 

compósitos Pca4_450 e Pca4_550 também foram testados contra o crescimento da cepa 

E. coli (JM107), cujos resultados do estão apresentados nas Figuras 33b e 33c. O 

compósito Pca4_450 são comparáveis com o Pca4_seco, uma vez que também 

apresentou uma zona de inibição de 1,506 cm (s = 0,013 cm) e que, apesar de ser um 

valor inferior, indica que o material calcinado até 450 oC, como mencionado acima na 
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preparação do material, possui espécies Ag disponíveis para difusão no meio ágar e 

consegue inibir o crescimento bacteriano. 

 

Figura 32 – Comparação visual do teste de difusão e a zona de inibição 

entre a) Bco_seco; b) Bco_sint; c) Pca4_seco; d) Pca4_sint e 

e) antibiótico padrão (canamicina) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Utilizando-se as curvas TG/DTA como norteadoras, foi realizado outro 

experimento de teste de difusão do disco com novos materiais, o Pca4_450, o Pca4_550 

e a Canamicina novamente. Os resultados foram positivos para inibição do crescimento 

bacteriano, para o Canamicina o diâmetro final da zona de inibição formado foi de  

4,050 cm (Figura 33a), para o compósito Pca4_450 o halo médio formado teve o 

diâmetro de 1,506 cm (Figura 33b) e para o compósito Pca4_550 (Figura 33c) o halo 

formado não foi possível realizar as medições utilizando-se do paquímetro convencional 

disponível. 
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Figura 33 – Comparação do teste de difusão do disco e da zona de inibição entre a) Canamicina; 

b) Pca4_450 e c) Pca4_550 

 
Fonte: autoria própria. 

a) b) c)
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que, a partir das técnicas de caracterização (TG/DTA, XRD e 

Refinamento Rietveld, FTIR/ATR, WD/XRF, FEG-SEM e EDS), a síntese do 

compósito foi obtida com efetividade, utilizando-se de uma abordagem parcimoniosa 

visando aplicação em processo industrial, devido à estruturação do material causada 

pelas interações entre a mistura de argilominerais presentes no material bruto (caulinita, 

hidrotalcita e muscovita, principalmente) com a Ag adicionada. 

E, a partir da avaliação da capacidade bactericida do material pelo teste de 

difusão do disco, foi possível evidenciar sua efetividade contra cepas de E. coli JM107, 

sugerindo a possibilidade de aplicação do material sintetizado, sob as condições do 

experimento executado, para fabricação de velas de purificação de água com capacidade 

de inibição do crescimento bacteriano para atender aos parâmetros microbiológicos de 

potabilidade da água. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

1) Ensaios para avaliação da prata biodisponível por ensaio de lixiviação em 

água deionizada (Projeto Pibic-Reitoria com supervisão científica); 

a. Avaliação da cinética de liberação de prata biodisponível para água 

deionizada a diferentes temperaturas; 

b. Avaliação da cinética de liberação de prata biodisponível para água 

de torneira. 

2) Estudo do comportamento eletroquímico do sistema (Projeto Pibic-Reitoria e 

Plano de trabalho Pibic Ensino Médio com supervisões científicas); 

3) Produção em escala laboratorial de filtro em leito fixo dos compósitos 

Pca4_seco, Pca4_450 e Pca4_550; 

4) Avaliação da capacidade bactericida dos compósitos Pca4_seco, Pca4_450 e 

Pca4_550 contra cepas como Pseudomonas sp., Staphylococcus sp., 

Streptococcus sp. e Salmonella sp. 
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APÊNDICE A - XRD COM FORNO ACOPLADO DA AMOSTRA DE AgNO3_p 

 

Para confirmação das curvas DTG e DTA procedeu-se a análise de XRD 

acoplado com forno34, a qual possibilitou uma análise mais precisa das fases formadas 

durante o aquecimento até o ponto de fusão da amostra de AgNO3_p, como ilustrado 

nas Figuras 34 e 35, TG/DTA (ΔT de 25 a 250 oC) e XRD-forno (2θ de 15 a 37º e ΔT 

de 25 a 215 oC), respectivamente. 

O ensaio de XRD com forno acoplado em condição de atmosfera de ar sintético 

apresentou que os picos característicos do AgNO3 (sistema cristalino: ortorrômbico; 

grupo espacial: Pbca, identificação ICSD 201605, como observado na Figura 37a) em  

2θ ≈ 19,5; 21,5; 24,2; 25,8; 32,8; 35,3o tornam-se não cristalinos após 150oC e que 

novos picos característicos de novas fases cristalinas aparecem em 2θ ≈ 22,2; 31,7; 

34,5o. Observou-se também o deslocamento do pico em 2θ ≈ 29,5o para um valor de 

distância entre planos atômicos (d) maior, quando a temperatura passou de 25 a 150 oC, 

temperatura essa que apresentada na curva DTA mostra o momento da transição 

cristalina do AgNO3 pode ser atribuída à formação do par iônico Ag+NO3
-, fazendo com 

que o plano cristalino (2 1 1) se desloque e a distância entre os planos atômicos sejam 

maiores. 

A 170 oC tem-se a formação de um novo composto cristalino também com 

estrutura cristalina de AgNO3, no entanto do grupo espacial R3m (identificação ICSD: 

035157) (RAO; PRAKASH; NATARAJAN, 1975) como observado na Figura 37b. 

A 200 oC tem-se a formação de um novo composto cristalino, devido ao 

desaparecimento do pico 2θ ≈ 31,7o referente ao plano cristalino (0 0 3), no entanto, não 

foi possível identificá-lo utilizando-se das bases de estruturas cristalinas de compostos 

inorgânicos. E a 206 e 215 oC o composto já está fundido e o líquido não apresenta 

cristalinidade. 

 

 
34Utilizou-se um difratômetro da marca: PANalytical, modelo: X´Pert Pro MPD para medidas em filmes, 

pó e sólidos com trocador automático de 15 posições e com possibilidade de realização de medidas em 

temperatura controlada até 1200 ºC. Equipamento multiusuário sob coordenação do Laboratórios de 

Análises por Técnicas de Raios X (LARX) – PPG Física, UEL (Londrina-PR). 
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Figura 34 – Curvas TG/DTA em atmosfera oxidante de ar sintético do AgNO3_p  

(ΔT de 25 a 250 oC) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 35 – Difratogramas de Raios X com forno acoplado da amostra AgNO3_p 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 36 – Search Match realizado para difratograma de Raios X da amostra AgNO3_p à 25 oC 

utilizando software Crystallographica Search-Match 

(CRYSTALLOGRAPHICA..., 2004) 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 37 – Estruturas de AgNO3 a) grupo espacial Pbca e b) grupo espacial R3m 

 
Fonte: adaptado de a) Persson (2014a) e b) Persson (2014b) 

 

O evento endotérmico apresentado na curva DTA em aproximadamente 170 oC 

corresponde à mudança da estrutura de AgNO3 do grupo espacial Pbca para o grupo R3m, o 

que remete a uma redução brusca de volume da célula unitária de 543 Å3 para 67 Å3, 

aproximadamente, logo os parâmetros de rede: as arestas (a, b e c) e os ângulos de ligação 

(α, β e γ) e densidade foram significativamente alterados. 

a) Ortorrômbico Pbca b) Trigonal R3m

Ag

N

O
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APÊNDICE B – Análise EDS (ampliação de 7000x) das amostras Bco_seco, 

Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint 

 

As análises químicas por EDS e a composição principal da superfície das 

amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint estão apresentadas na Figura 38 e 

pode-se notar que a concentração percentual relativa do elemento Ag possui um valor 

mais baixo para Pca4_sint, onde a coalescência das partículas e o fechamento dos 

espaços interlamelares aprisionam e dispersam as espécies de Ag na porcelana formada 

durante a sinterização, dificultando sua quantificação por técnicas de superfície e 

prejudicando a liberação das espécies durante os testes de difusão. 

 

Figura 38 – Análise Química por EDS das amostras a) Bco_seco; b) Bco_sint; c) Pca4_seco; e  

d) Pca4_sint 

 
Fonte: autoria própria. 

 

a

b

c

d



106 

APÊNDICE C – Estruturas cristalinas da a) Siderita e b) Calcita 

 

Figura 39 – Detalhes das estruturas cristalinas da A) Siderita e B) Calcita 

A) Siderita 

Card Information 

Names: Iron Carbonate 

 Siderite 

Formula: Fe ( C O3 ) 

PDF Number: 83-1764 

 

Cell and Symmetry Information 

System: rhombohedral Space Group: R-3c     (no. 167) 

a: 4.69160 c: 15.37960 

Density (Dx): 3.937 Z: 6 

Comments and Additional Information 

ICSD Number: 100678  

 

B) Calcita 

Card Information 

Names: Calcium Carbonate 

 Calcite, syn 

Formula: Ca ( C O3 ) 

PDF Number: 86-174 

 

Cell and Symmetry Information 

System: rhombohedral Space Group: R-3c     (no. 167) 

a: 4.988 c: 17.068 

Density (Dx): 2.711 Z: 6 

ICSD Number: 080869 
 

Fonte: adaptado do software CCDC (THE CAMBRIDGE...,2001). 
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APÊNDICE D – Espectro de absorção na região do Infravermelho completo e 

bandas dos grupos -OH dos argilominerais 

 

Figura 40 – Espectros de infravermelho para amostras Bco_seco (curva preta a) e Pca4_seco 

(curva cinza b) (400 ≤ ν ≤ 4000) cm-1 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 41 – Comparação entre grupos -OH internos e de superfície interna da caulinita 

 
Fonte: adaptado de Cheng et al. (2019) 
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APÊNDICE E – Refinamento Rietveld das estruturas da amostra Bco_seco 

 

                 Analysis Report  

 

Data Files  

    Data file 1 : Bco_seco.xy 

 

Global R-Values  

 

Rexp : 5.17    Rwp : 16.69    Rp  : 11.58  GOF : 3.23 

Rexp`: 5.59    Rwp`: 18.03    Rp` : 12.52  DW  : 0.22 

 

File 1 : "Bco_seco.xy" 

Range Number :  1 

 

R-Values  

 

Rexp : 5.17    Rwp : 16.69    Rp  : 11.58  GOF : 3.23 

Rexp`: 5.59    Rwp`: 18.03    Rp` : 12.52  DW  : 0.22 

 

Quantitative Analysis - Rietveld  

   Phase 1  : Quartz                         21(5) % 

   Phase 2  : Calcite                        3.1(7) % 

   Phase 3  : Kaolinite                      59(13) % 

   Phase 4  : Hydrotalcite                   1.3(4) % 

   Phase 5  : "Muscovite 2M1"                10(20) % 

   Phase 6  : Portlandite2                   3.3(8) % 

 

Background  

   One on X                                 4700(1000) 

   Chebychev polynomial, Coefficient  0      40(20) 

                                      1      -42(17) 

                                      2      23(5) 
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Instrument  

   Primary radius (mm)                       185 

   Secondary radius (mm)                     185 

   Linear PSD 2Th angular range (°)          3.95 

      FDS angle (°)                          0.25 

      Beam spill, sample length (mm)         20 

         Intensity not corrected 

   Full Axial Convolution 

      Filament length (mm)                   12 

      Sample length (mm)                     15 

      Receiving Slit length (mm)             12 

      Primary Sollers (°)                    1.33(17) 

      Secondary Sollers (°)                  1.33(17) 

 

Corrections  

   Specimen displacement                     0.077(4) 

   LP Factor                                 0 

 

Miscellaneous  

   X Calculation Step                        0.02 

   Start X                                   7 

 

Peaks Phase 1 

   Phase name                                Peaks Phase:0 

 

Type    Position    I                                            _ 

        7.5(4)      12(4) 

                                 Cry size Lor            1.4(2) 

                                 k:  1,  LVol-IB(nm)     0.86(14) 

                                 k:  0.89,  LVol-FWHM(nm)  1.2(2) 

                                                               _ 

        11.690(8)   1.04(10) 

                                 Cry size Lor            63(11) 
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                                 k:  1,  LVol-IB(nm)     40(7) 

                                 k:  0.89,  LVol-FWHM(nm)  56(10) 

                                                               _ 

 

Structure 1  

   Phase name                                Quartz 

   R-Bragg                                   3.981 

   Spacegroup                                P3121 

   Scale                                       0.00247(3) 

   Cell Mass                                 180.253 

   Cell Volume (Å^3)                         113.118(14) 

   Wt% - Rietveld                            21(5) 

   Double-Voigt|Approach  

      Cry size Lorentzian                    200.0 

      Cry size Gaussian                      200.0 

      k:  0.89  LVol-IB (nm)                 79.913 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               108.498 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   94.764(12) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  2.6461(3) 

   Lattice parameters 

      a (Å)                                  4.9151(3) 

      c (Å)                                  5.4067(4) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

Si1    3   0.46980    0.00000     0.33333     Si+4 1         0.4 

O1     6   0.41510    0.26750     0.21390     O-2  1         0.4 

 

 

Structure 2  

   Phase name                                Calcite 

   R-Bragg                                   7.731 

   Spacegroup                                167 

   Scale                                       0.000035(3) 

   Cell Mass                                 588.289 
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   Cell Volume (Å^3)                         368.2(4) 

   Wt% - Rietveld                            3.1(7) 

   Double-Voigt|Approach  

      Cry size Lorentzian                    63(10) 

      k:  1  LVol-IB (nm)                    40(7) 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               56(9) 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   179.9(2) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  2.653(3) 

   Lattice parameters 

      a (Å)                                  4.995(3) 

      c (Å)                                  17.046(10) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

ca_1   6   0.00000    0.00000     0.00000     ca   0.8709    1 

mg_1   6   0.00000    0.00000     0.00000     mg   0.129     1 

c_1    6   0.00000    0.00000     0.25000     c    1         1 

o_1    18  0.25870    0.00000     0.25000     o    1         1 

 

Structure 3  

   Phase name                                Kaolinite 

   R-Bragg                                   7.997 

   Spacegroup                                C1 

   Scale                                       0.000853(9) 

   Cell Mass                                 516.321 

   Cell Volume (Å^3)                         330.09(6) 

   Wt% - Rietveld                            59(13) 

   Double-Voigt|Approach  

      Cry size Lorentzian                    84(2) 

      Cry size Gaussian                      220(30) 

      k:  1  LVol-IB (nm)                    49.2(16) 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               66(3) 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   79.419(14) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  2.5974(4) 

   Preferred Orientation (Dir 1 : 0 0 1)     0.622(2) 

   Lattice parameters 
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      a (Å)                                  5.1596(6) 

      b (Å)                                  8.9428(10) 

      c (Å)                                  7.4006(4) 

      alpha (°)                              91.703(6) 

      beta  (°)                              104.743(6) 

      gamma (°)                              89.847(9) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

Al1    2   0.29860    0.49550     0.47550     Al+3 1         0.2 

Al2    2   0.79370    0.33060     0.47440     Al+3 1         0.2 

Si1    2   -0.00320   0.33830     0.09240     Si+4 1         0.2 

Si2    2   0.51080    0.16680     0.09380     Si+4 1         0.2 

O1     2   0.05030    0.35380     0.31610     O-2  1         0.2 

O2     2   0.12170    0.66270     0.31660     O-2  1         0.2 

O3     2   0.00000    0.50000     0.00000     O-2  1         0.2 

O4     2   0.21030    0.23180     0.02440     O-2  1         0.2 

O5     2   0.20370    0.76390     0.00030     O-2  1         0.2 

O6     2   0.05040    0.96870     0.32530     O-2  1         0.2 

O7     2   -0.04110   0.16570     0.60430     O-2  1         0.2 

O8     2   0.03730    0.47320     0.60410     O-2  1         0.2 

O9     2   0.03640    0.85640     0.60800     O-2  1         0.2 

H1     2   0.14230    0.03530     0.34740     H    1         0.194 

H2     2   0.05600    0.18000     0.70100     H    1         0.034 

H3     2   0.03600    0.48600     0.70800     H    1         0.082 

H4     2   0.03300    0.79500     0.69800     H    1         0.028 

 

Structure 4  

   Phase name                                Hydrotalcite 

   R-Bragg                                   7.254 

   Spacegroup                                R-3mH 

   Scale                                       0.000077(15) 

   Cell Mass                                 231.994 

   Cell Volume (Å^3)                         182.5(2) 

   Wt% - Rietveld                            1.3(4) 

   Double-Voigt|Approach  
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      Cry size Lorentzian                    180.0 

      Cry size Gaussian                      180.0 

      k:  1  LVol-IB (nm)                    80.811 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               97.648 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   41.79(6) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  2.111(3) 

   Lattice parameters 

      a (Å)                                  3.0471(17) 

      c (Å)                                  22.697(18) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

Mg1    3   0.00000    0.00000     0.00000     Mg+2 1         0.227 

O1     6   0.00000    0.00000     0.37634     O-2  1         0.385 

H1     6   0.00000    0.00000     0.41800     H    1         0.84 

O2     18  0.10580    0.89420     0.50000     O-2  0.1667    0.29 

C1     6   0.33333    0.66667     0.50000     C    0.0833    0.84 

H2     6   0.33333    0.66667     0.50000     H    0.5       0.84 

 

Structure 5  

   Phase name                                Muscovite 2M1 

   R-Bragg                                   6.603 

   Spacegroup                                C12/c1 

   Scale                                       0.000016(2) 

   Cell Mass                                 2000(4000) 

   Cell Volume (Å^3)                         936.2(6) 

   Wt% - Rietveld                            10(20) 

   Double-Voigt|Approach  

      Cry size Lorentzian                    55(7) 

      Cry size Gaussian                      0(1300000) 

      k:  1  LVol-IB (nm)                    35(8) 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               49(7) 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   100(800) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  4(6) 

   Preferred Orientation (Dir 1 : 0 0 2)     0.642(12) 



114 

   Lattice parameters 

      a (Å)                                  5.200(2) 

      b (Å)                                  9.026(4) 

      c (Å)                                  20.047(3) 

      beta  (°)                              95.72(2) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

O1     8   0.75240    0.30770     0.15853     O-2  1         1.2 

O2     8   0.25180    0.37270     0.17000     O-2  1         1.08 

O3     8   0.41080    0.09280     0.16950     O-2  1         1.07 

O4     8   0.38420    0.25180     0.05401     O-2  1         0.65 

O5     8   0.96200    0.44420     0.05384     O-2  1         0.73 

O6     8   0.95710    0.06220     0.05080     O-2  0.7(11)   0.76 

O7     8   0.95710    0.06220     0.05080     O-2  0.7(11)   0.76 

F1     8   0.95710    0.06220     0.05080     F-1  0(2)      0.76 

Si1    8   0.45080    0.25839     0.13644     Si+4 0(5)      0.54 

Al1    8   0.45080    0.25839     0.13644     Al+3 2(5)      0.54 

Si2    8   0.96450    0.42948     0.13638     Si+4 0(4)      0.53 

Al2    8   0.96450    0.42948     0.13638     Al+3 2(5)      0.53 

Al3    8   0.24980    0.08334     0.00001     Al+3 1.31(11)  0.57 

Ti1    8   0.24980    0.08334     0.00001     Ti+4 0.0095    0.57 

Fe1    8   0.24980    0.08334     0.00001     Fe+2 0.0105    0.57 

Mg1    8   0.24980    0.08334     0.00001     Mg+2 0.01      0.57 

Ca1    4   0.00000    0.09790     0.25000     Ca+2 0(15)     1.84 

Na1    4   0.00000    0.09790     0.25000     Na+1 2(14)     1.84 

K1     4   0.00000    0.09790     0.25000     K+1  0(7)      1.84 

 

 

Structure 6  

   Phase name                                Portlandite2 

   R-Bragg                                   6.325 

   Spacegroup                                P-3m1 

   Scale                                       0.00202(17) 

   Cell Mass                                 74.093 

   Cell Volume (Å^3)                         54.50(5) 
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   Wt% - Rietveld                            3.3(8) 

   Double-Voigt|Approach  

      Cry size Lorentzian                    90(60) 

      Cry size Gaussian                      39(9) 

      k:  0.89  LVol-IB (nm)                 22(6) 

      k:  0.89  LVol-FWHM (nm)               28(6) 

   Crystal Linear Absorption Coeff. (1/cm)   218.3(2) 

   Crystal Density (g/cm^3)                  2.258(2) 

   Lattice parameters 

      a (Å)                                  3.5925(13) 

      c (Å)                                  4.876(3) 

 

Site  Np    x           y           z         Atom Occ       Beq   

Ca1    1   0.00000    0.00000     0.00000     Ca+2 1         1 

O1     2   0.33333    0.66667     0.23410     O-2  1         1 

H1     2   0.33333    0.66667     0.42480     H    1         1 
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APÊNDICE F – Detalhes da cepa de E. coli JM107 
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ANEXO A – Publicação em periódico 

 


	1 Introdução
	2 Revisão da Literatura
	2.1 Argilominerais
	2.1.1 Caracterização
	2.1.1.1 Análise térmica
	2.1.1.2 Técnicas espectroscópicas
	2.1.1.2.1 Difratometria de Raios X
	2.1.1.2.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho
	2.1.1.2.3 Técnica de análise direta por espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão em comprimento de onda (WD/XRF)

	2.1.1.3 Microscopia eletrônica de varredura aplicada à identificação de argilominerais

	2.1.2 Modificação de argilominerais e aplicações

	2.2 Prata iônica como Agente inorgânico bactericida

	3 Objetivos
	3.1 Geral
	3.2 Específicos

	4 PARTE EXPERIMENTAL
	4.1 Material
	4.2 Métodos de Caracterização
	4.2.1 Gravimetria, análise termogravimétrica e análise térmica diferencial (TG/DTA)
	4.2.2 Análise por difratometria de Raios X (XRD)
	4.2.3 Análise por espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR/ATR)
	4.2.4 Análise por espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão em comprimento de onda (WD/XRF)
	4.2.5 Análise de superfície por microscopia eletrônica de varredura (FEG-SEM) e espectroscopia de Raios X de energia dispersiva (EDS)
	4.2.6 Avaliação da atividade bactericida pelo teste de sensibilidade ao disco


	5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	5.1 Análise gravimétrica clássica da perda de massa de água
	5.2 Análise termogravimétrica e Análise térmica diferencial (TG/DTA)
	5.3 Análise por espectroscopia de absorção na região do infravermelho
	5.4 Análise por espectrometria de Fluorescência de Raios X por dispersão em comprimento de onda
	5.5 Análise de difração de raios X e refinamento de Rietveld
	5.6 Análise de superfície por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de dispersão de energia
	5.7 Avaliação da atividade bactericida pelo teste de difusão do disco

	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	7 PERSPECTIVAS
	Referências
	APÊNDICES
	APÊNDICE A - XRD COM FORNO ACOPLADO DA AMOSTRA DE AgNO3_p
	APÊNDICE B – Análise EDS (ampliação de 7000x) das amostras Bco_seco, Bco_sint, Pca4_seco e Pca4_sint
	APÊNDICE C – Estruturas cristalinas da a) Siderita e b) Calcita
	APÊNDICE D – Espectro de absorção na região do Infravermelho completo e bandas dos grupos -OH dos argilominerais
	APÊNDICE E – Refinamento Rietveld das estruturas da amostra Bco_seco
	APÊNDICE F – Detalhes da cepa de E. coli JM107
	ANEXO
	ANEXO A – Publicação em periódico




