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E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 

mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira 

tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 

 

1 Coríntios 13:2 
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V0Zn005  VZn005 – Sólido resultante da vermiculita bruta submetida a 
um processo de adsorção de Zn2+, a 0,05 mol.dm-3 

V2-PZn005  V2-PZn005 - Sólido resultante da matriz V2-P submetida a 
um processo de adsorção de Zn2+, a 0,05 mol.dm-3 

V2-AMPZn005  V2-AMPZn005 - Sólido resultante da matriz V2-AMP 
submetida a um processo de adsorção de Zn2+, a 0,05 
mol.dm-3 

CTC Capacidade de troca catiônica 
DRX Difração de raios X 
CIM Concentração inibitória mínima 
TG/DTG Análise termogravimétrica/derivada 
DSC Calorimetria exploratória diferencial 
CHN Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio 
CN Controle de crescimento bacteriano positivo 
NI Ausência de atividade antimicrobiana 
NCl Quantidade de matéria por grama de 3-

cloropropiltrimetoxissilano ancorado 
q Quantidade de matéria por grama de grupos orgânicos 

nitrogenados ancorados 
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A vermiculita é um filossilicato planar com estrutura 2:1, di ou 

trioctaédrica, com alto grau de substituições isomórficas e alta carga lamelar cuja 

neutralidade eletrostática ocorre por cátions hidratados na região interlamelar, 

comumente Mg2+. A ativação ácida da vermiculita gera grupos Si-OH, que 

permitem interação covalente com silanos. Neste trabalho, amostras de 

vermiculita foram ativadas com ácido HNO3 a 1,00; 2,00 e 3,00 mol.L-1 cujos 

produtos reagiram com 3-cloropropiltrimetoxisilano. Os sólidos silanizados 

interagiram com as aminas cíclicas, piperazina (PPZ) e 1,4-Bis-(3-

aminopropil)piperazina (APPIP). Os sólidos precursores e 

organofuncionalizados adsorveram cobre e zinco, os quais foram aplicados 

como agentes antimicrobianos. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo teste 

de concentração inibitória mínima (CIM) para espécies Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. Os resultados da difração de raios X da vermiculita bruta e dos 

sólidos ativados mostraram espaçamento basal de 1,42 nm que foi mantido após 

silanização, indicando a imobilização na superfície externa da vermiculita. As 

novas bandas, referentes a ligações C-H e C-N presentes nos espectros de 

infravermelho dos produtos organofuncionalizados, e as perdas de massa 

referentes a decomposição de matéria orgânica verificada por termogravimetria, 

demonstraram a presença de grupos orgânicos na matriz inorgânica. Esses 

resultados foram confirmados por medidas de análise elementar de cloro e de 

CHN. Os centros básicos nitrogenados complexaram íons de cobre e zinco em 

meio aquoso. Todos os sólidos resultantes da adsorção com cobre 

apresentaram bom potencial de atividade antimicrobiana para as duas espécies 

de bactérias avaliadas, com melhores CIM para E. coli de 10,4 e 20,8 mg mL-1. 
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Vermiculite is a 2:1 planar phyllosilicate, di or trioctahedric, with high 

isomorphic substitution and high lamellar charge, which is neutralized by 

hydrated ions such as magnesium.  Acid activation of the vermiculite results in 

Si-OH sites, which react covalently with silanes. In this present work, vermiculite 

samples were activated in 1.00, 2.00 and 3.00 mol.L-1 HNO3 and the leached 

solids reacted with 3-chloropropyltrimethoxissilane. The silylated solids 

interacted with two cyclic amines, pyperazine (PPZ) and 1,4-Bis-(3-

aminopropyl)pyperazine (APPIP). Precursor and organofunctionalized solids 

adsorbed zinc and copper cations and were used as antimicrobial agents. The  

antimicrobial activity was evaluated through the minimum inhibitory concentration 

(MIC) tests for Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacterias. XRD 

patterns of the pristine and activated solids indicated that the basal spacings were 

1.42 nm before and after silylation, suggesting the immobilization of the silane on 

external surface of the vermiculite.  New bands assigned to C-H and C-N groups 

were observed in the infrared spectra of the organofunctionalized solids and the 

mass loss associated to organic matter decomposition in the thermogravimetry 

curves, demonstrated the presence of organic groups in the inorganic matrix. 

These data were confirmed by chloride and CHN elemental analysis. The 

nitrogen basic centers on solids complexed copper and zinc cations from 

aqueous solution. The copper saturated solids presented good antimicrobial 

activity for both bacterias and the better MIC values were 10.4 and 20.8 mg/mL 

for E. coli.
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1. INTRODUÇÃO  

 

A contaminação por bactérias é um dos principais entraves em diversos 

setores da sociedade e uma grande preocupação na área de saúde pública. As 

infecções diarreicas causadas por bactérias, como a Escherichia coli, são uma 

das causas mais comuns de consultas médicas e levam a altas taxas de 

mortabilidade e morbidade no mundo (ZHANG et al., 2018). O poder de 

adaptação das bactérias é outro fator preocupante, a Staphyloccus aureus, por 

exemplo, uma bactéria comum no corpo humano, responsável por infecções na 

pele e pós-operatória, adquiriu resistência a meticilina na década de 1960, os 

clones bacterianos, resistentes, rapidamente se espalharam pelo mundo 

(DEURENBERG e STOBBERINGH, 2008). Somados à forte adaptação 

microbiana, hábitos inadequados como uso incorreto de medicamentos e 

descartes inapropriado de produtos farmacêuticos, corroboram para a 

resistência bacteriana se configurar como um dos principais problemas da 

medicina moderna (OMS, 2017). 

            O desenvolvimento de materiais com a capacidade de inibir o 

crescimento bacteriano têm sido de grande interesse nos últimos anos devido ao 

seu uso potencial em produtos de uso diário como tintas, utensílios de cozinha, 

escolares e hospitalares, e outros. 

         Os materiais inorgânicos antibacterianos têm várias vantagens sobre os 

orgânicos tradicionalmente utilizados para este fim; como a estabilidade química, 

resistência térmica,  segurança ao usuário, período de ação de longa duração, 

etc (LI et al., 2002). 

        Os materiais inorgânicos antibacterianos são geralmente baseadas em íons 

metálicos com propriedades antibacterianas, como Ag+ ou Cu2+, que são 

carregados para uma matriz sólida por troca iônica. Desde os tempos antigos 

entre os vários agentes antimicrobianos, a prata tem sido estudada e usada para 

combater infecções e evitar a deterioração de alimentos (RAI et al., 2006). 

Atualmente, muitas pesquisas tem focalizado nas propriedades antibacterianas 

e multifuncionais de nanopartículas de prata (NERSISYAN et al., 2003; JOENG 

et al., 2005; RAI et al., 2006). 
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         Desta forma, argilas (OHASHI et al., 1998; ZHAO et al., 2006), zeólitas 

(TOP e ULKU, 2004; RIVERA-GARZA et al., 2000) e outros aluminossilicatos (LI 

et al., 2002) foram utilizados como transportadores de metais, com bons 

resultados devido a sua elevada capacidade de troca, elevada área superficial e 

capacidade de sorção, carga de superfície negativa, inércia química e toxicidade 

baixa ou nula (CARRETERO, 2002). A argila vermiculita, por exemplo, 

empregada em diversos trabalhos, modificadas organicamente e/ou com 

espécies metálicas apresentou atividade bactericida para várias espécies 

bacterianas (HOLESOVÁ et al., 2010; VALÁSKOVA et al., 2010; HUNDÁKOVÁ 

et al., 2013; HOLESOVÁ et al., 2014; SAMLÍKOVÁ et al., 2017). 

          Foi demonstrado que a montmorilonita, trocada com íons metálicos, 

dispersa em água, atrai e adsorve bactérias carregadas negativamente, 

apresentando, assim, propriedades antibacterianas (HU e XIA, 2006).  

As propriedades de argilominerais como área de superfície e a 

capacidadede de troca  catiônica podem ser modificadas através  métodos, como 

tratamento térmico ou moagem mecânica. Outro aspecto é que as argilas são 

materiais abundantes, de baixo custo e com características promissoras para 

modificações e obtenção de materiais antimicrobianos.  

No presente trabalho a vermiculita, proveniente da região de Santa Luzia 

– PB, foi ativada por ácido, organofuncionalizadas pela reação de silanização e 

submetida a reações posteriores com duas piperazinas. Essas espécies 

orgânicas, ancoradas em superficie inorgânica de silica gel, mostraram 

resultados interessantes como agente complexante de metais pesados 

(ESPÍNOLA et al., 2003). No estudo de Espínola e colaboradores, (2003), as 

matrizes inorgânicas de sílica sinalizadas reagiram com piperazina, os produtos 

apresentaram centros básicos (de Lewis) nitrogenados, com eficiência, para 

remoção de metais, a retenção máxima foi de 0,56; 0,54; 0,26 e 0,24 mmol.g-1 

para Cr(III), Cu(II), Mo(III) e Fe(III), respectivmante. Então, explorar metodologias 

com reações subsquentes das matrizes sinalizadas com moléculas orgânicas, 

permite uma otimização no processo de organofuncionalização de 

argilominerais, e obtenção de materiais híbridos com caracteristicas 

possivelmente mais promissoras. 
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Os materiais organofuncionalizados produzidos neste trabalho, foram 

aplicados na adsorção de íons divalentes de cobre e zinco, no intuito de testar e 

possivelmente explorar as propriedades antimicrobinas destes metais frente às 

bactérias da espécie Escherichia coli e da espécie  Staphyloccus aureus. 

Agentes antimicrobianos utilizando os metais citados, podem trazer maiores 

vantangens, pois quando comparados com outros metais bactericidas como a 

prata, são menos tóxicos ao ser humano, biocompativeis e mais ecônomicos 

(TAMAYO et al., 2016).  

Assim, objetivou-se nesta investigação a obtenção de materiais híbridos 

inorgânico-orgânicos com potencial adsortivo para metais, e aplicação dos 

mesmos como agentes antimicrobianos de baixo custo, eficientes e menos 

tóxicos. 

 

1.1. OBJETIVOS 
  

1.1.1. Objetivo geral 
 

Obter materiais híbridos inorgânico-orgânicos partindo de vermiculita 

ativada e silanizada, com posterior modificação com aminas cíclicas e as 

espécies metálicas Cu2+ e Zn2+, afim de avaliar o potencial antimicrobiano dos 

materiais obtidos. 

 

1.1.2. Objetivo específico 
 

• Obter vermiculitas ativadas e investigar a influência da concentração de 

ácido nítrico no processo de ativação ácida; 

• Obter materiais orgofuncionalizados pela reação da vermiculita ativada 

com o agente sililante 3-cloropropiltrimetoxissilano; 

• Investigar a influência da reação prévia de ativação ácida em processos 

de silanização; 

• Realizar reações subsequentes com as moléculas orgânicas piperazina e 

1,4-Bis-(3-aminopropil)piperazina; 

• Obter sólidos iniciais e organofuncionalizados com grupos nitrogenados e 

posteriormente complexados com cobre (II) e zinco (II); 
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• Caracterizar todos os sólidos pelas técnicas de análise elementar de 

cloro, análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio, análise 

textural, espectroscopia de absorção na região do infravermelho, análise 

termogravimétrica e difração de raios X; 

• Avaliar o potencial antimicrobiano, a partir da determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM), dos sólidos obtidos por 

organofuncionalização e complexados com cátions metálicos, para 

espécies Staphylococcus aureus e Escherichia coli e comparar com os 

sólidos precursores.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Silicatos 
 

Os silicatos são um grupo de materiais com características 

diferenciadas, abundantes e com diversas possibilidades de aplicação 

(FONSECA et al., 2003). Os elementos estruturais básicos dos silicatos são as 

unidades tetraédricas, (SiO4)4-, Figura 1.a, na qual o átomo de silício está ligado 

covalentemente a quatro átomos de oxigênios (YIN et al., 2012). As unidades 

tetraédricas podem apresentar-se ligadas umas às outras pelo compartilhamento 

de oxigênios, formando uma matriz bidimensional de átomos, o que caracteriza 

o processo de polimerização, Figura 1.b (VELDE, 1992). 

 

Figura 1 a) Estrutura da unidade tetraédrica básica dos silicatos, (SiO4)4-; b) Unidades 

tetraédricas básicas conectadas através do compartilhamento de átomos oxigênio. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A representação dos silicatos depende do processo de polimerização 

das unidades básicas de silício (FONSECA e AIROLDI, 2003). Os tetraedros de 

sílica podem ocorrer como unidades isoladas, em cadeias simples ou duplas, em 

folhas, ou em estruturas tridimensionais (SPOSITO, 2008). A classificação dos 

silicatos apresenta dependência destas disposições e agrupamentos das 

unidades básicas de silício, ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2. Classificação dos silicatos de acordo com arranjo dos grupos tetraédricos (SiO4)4-. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Dentre as classes de silicatos, a que possui maior aplicação na química 

de materiais são os filossilicatos (BERGAYA e LAGALY, 2013). Esses materiais 

pertencem a classe de silicatos hidratados de alumínio, magnésio e ferro, que 

compõem a fração de rochas, sedimentos e solos de grão fino, são comumente, 

os principais componentes das argilas e constituem a classe dos argilominerais 

(RITZ et al., 2014). Apesar de serem extensamente estudados, as superficies 

inorgânicas destes materiais continuam sendo muito utilizadas como suportes e 

em processos de modificação química (ALVES et al., 2013; MOREIRA et al., 

2017; NASCIMENTO et al., 2016), apresentando possibilidades de novas 

aplicações científicas e tecnológicas. 

 

2.2. Filossilicatos 
 

Os filossilicatos são estruturas dispostas em camadas (LEE e TIWARI, 

2012). As camadas são formadas por folhas nanométricas tetraédricas e 

octaédricas (YIN et al, 2012). A folha tetraédrica, Figura 3.A, é constituída por 

unidades tetraédricas de cátions T (T = Si4+ predominantemente, Al3+ e Fe3+) 

ligados covalentemente a quatro átomos de oxigênio, e ligados aos tetraedros 

adjacentes, através do compartilhamento dos vértices, por meio dos átomos de 
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oxigênio, denominados oxigênios basais, Ob, formando um padrão hexagonal 

infinito ao longo das direções cristalográficas a e b (BRIGATTI e LAGALY, 2013). 

O quarto oxigênio, que não se encontra no plano hexagonal e aponta na direção 

cristalográfica c é denominado oxigênio apical, Oa (BERGAYA et al., 2011). 

Verifica-se a presença de buracos ou cavidades entre a rede hexagonal, estes 

são importantes nos processos de atração entre os planos tetraédricos basais 

sucessivos e a união das folhas das estruturas (VELDE, 1992). 

A folha octaédrica, Figura 3.B, é composta por unidades de [MO4(OH)2] 

(M= Al3+, Fe3+, Mg2+, Fe2+, mais comumente, e Li+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, 

V3+, Cr3+ ou Ti4+) que se conectam uma a outra por meio do compartilhamento 

das bordas (BERGAYA et al., 2011). Nos vértices livres se encontram os átomos 

de Oa, que apontam para o mesmo lado da folha e ligam as folhas tetraédricas e 

octaédricas formando um plano comum com a posição dos ânions octaédricos 

(comumente OH-, O2-). Esses encontram-se perto do centro de cada anel de seis 

tetraedros, mas não são compartilhados com os mesmos (BRIGATTI e LAGALY, 

2013).  Na união entre as folhas tetraédrica e octaédrica ocorrem distorções nas 

disposições das respectivas estruturas, pois os íons na folha tetraédrica não 

podem se “encaixar” perfeitamente aos sítios da folha octaédrica, assim para a 

junção das duas folhas, os pares de tetraedros devem girar, alterando a 

disposição hexagonal simétrica. Outras distorções verificadas na folha 

octaédricas também são comuns (SPOSITO, 2008). 

 

Figura 3. Modelos de: (A) folha tetraédrica (B) folha octaédrica 

 

Fonte: adaptada de Bergaya et al., 2011. 
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 As camadas individuais dos filossilicatos são compostas de duas, três 

ou quatro folhas (LEE e TIWARI, 2012). A disposição das folhas tetraédricas e 

octaédricas na construção das camadas é um princípio básico de classificação 

para diferentes grupos de argilomineriais planares (YIN et al., 2012). 

As estruturas do tipo 1:1, ou TO, consistem na repetição de camadas 

formadas por uma folha tetraédrica (T) e uma folha octaédrica (O) (BERGAYA et 

al, 2011), Figura 4.a. Cada camada possui cerca de 0,7 nm de espessura. A 

configuração dessas camadas gera dois tipos de superfície, uma composta 

inteiramente de átomo de oxigênio Ob, pertencente a folha tetraédrica, enquanto 

a outra superfície é composta por oxigênio dos octaedros e grupos hidroxílos, 

OH (Oo), provenientes da folha octaédrica (BRIGATTI et al., 2013). 

 Nas estruturas do tipo 2:1, ou TOT, cada camada é formada por uma 

folha octaédrica entre duas folhas tetraédricas, Figura 4.b. As folhas tetraédricas 

são invertidas e dois terços dos grupos hidroxíla dos octaedros são substituídos 

por átomos de oxigênio apicais tetraédricos. Ambas as superfícies de tal camada 

são constituídas por átomos de Ob tetraédricos (BRIGATTI et al., 2013).  

 

Figura 4. Modelos de uma estrutura (a) 1:1 e (b) 2:1, respectivamente. 

 

Fonte: adaptada de BRIGATTI et al., 2013. 

 

A célula unitária de estruturas 2:1, é caracterizada por seis sítios 

octaédricos e oito sítios tetraédricos. A ocupação dos sítios octaédricos gera dois 

tipos de estrutura para esses filossilicatos. Estruturas com todos os seis sítios 

octaédricos ocupados são conhecidos como trioctaédrica, Figura 5.a. Se apenas 

quatro dos seis sítios octaedros estiverem ocupados, a estrutura é referida como 

dioctaédrica, Figura 5.b (BRIGATTI et al., 2013). 
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. Fonte: adaptada de BRIGATTI et al., 2013. 

 

Em determinados filossilicatos uma carga permanente é verificada na 

superfície dos mesmos como resultado de substituições isomórficas. Esse 

fenômeno é caracterizado por substituições de cátions estruturais das camadas 

do argilomineral, que são, geralmente, trocados por cátions de carga menor, 

acarretando deficiência de carga positiva. Exemplos comuns são a substituição 

da espécie Si4+ por Al3+ na folha tetraédrica e a substituição de Al3+ por Mg2+ na 

folha octaédrica (SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2013). A neutralidade 

eletrostática é alcançada pela presença de cátions trocáveis entre as camadas 

estruturais (espaço interlamelar) (WAKOU e KALINICHEV, 2014). 

Os cátions presentes entre a camadas do tipo 2:1 podem se apresentar 

anidros ou hidratados, assim a distância interlamelar está relacionada as 

dimensões do cátion e as camadas de água de hidratação presentes (COELHO 

et al., 2007).  A presença dos cátions no espaço interlamelar interfere nas 

propriedades superficiais dos argilominerais, podendo polarizar os átomos de 

oxigênio da superfície conferindo hidrofilicidade ao material (SCHOONHEYDT e 

JOHNSTON, 2013). Propriedades características de determinadas espécies de 

filossilicatos também estão correlacionadas com a presença dos cátions 

trocáveis, em montmorilonitas por exemplo, a afinidade por água dos cátions 

interlamelares, somada a forças eletrostáticas relativamente fracas entre as 

camadas levam a uma fácil hidratação destes cátions na presença de água, e 

Figura 5. (a) folha trioctaédrica; (b) folha dioctaédrica 
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consequentemente ao inchaço da argila, ou seja, expansão do tamanho do 

espaço interlamelar (WAKOU e KALINICHEV, 2014). 

Na ausência de substituições isomórficas e sítios de defeitos cristalinos, 

a superfície do argilomineral é composta apenas de átomos de oxigênio 

envolvidos em ligações Si-O, estes grupos têm um carácter covalente 

considerável e a superfície é hidrofóbica (SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 

2013). A região interlamelar se encontra vazia e as lamelas adjacentes 

apresentam interações fracas entre si, principalmente do tipo van der Waals 

(FONSECA e AIROLDI, 2003). Neste contexto, a classificação dos filossilicatos 

é norteada em semelhanças na composição química e na estrutura cristalina, os 

principais grupos estão ilustrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação de filossilicatos planares. 

Grupo Tipo de camada 
Carga 

lamelar 
Caráter da folha 

octaédrica 
Principais 

representantes 

Serpentinas 
caulim 

1:1 0 Tri 
Amesita, 

cronstetita, odinita 

   Di Caulinita, haloisita, 

Talco-pirofilita 2:1 0 Tri Pirofilita e talco 
   Di Pirofilita 

Esmectita 

2:1 
Com cátions 

trocáveis 
hidratatos 

0,2-0,6 Tri Hectorita, saponita 

   Di Montmorilonita 

Vermiculita 

2:1 
Com cátions 

trocáveis 
hidratatos 

0,6-0,9 Tri 
Vermiculita 
trioctaédrica 

 

   Di 
Vermiculita 
dioctaédrica 

Mica verdadeira 
(flexível) 

2:1 
Com cátions 

trocáveis 
monovaletes e 
não-hidratado 

0,6-1,0 Tri Biotita, flogotipa 

   Di Ilita, muscovita 

Mica frágil 
Com cátions 

trocáveis divaletes 
e não-hidratado 

1,8-2,0 Tri Anandita, cintonita 

   Di Margarita 

Clorito 
2:1 

Folha de hidróxido 
Variável - Penantita 

   Di Donbassita 

   Tri, Di Coqueita, sudoita 

Fonte: Adaptado de BERGAYA e LAGALY, 2013. 
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2.3. Argilas e argilominerais 
 

2.3.1. Definição e propriedades típicas 
 

Os termos, argilomineral, até então considerados neste trabalho como 

um grupo de minerais que compreende filossilicatos hidratados, e argila, grupo 

de minerais constituídos principalmente por filossicatos, são difíceis de definir, 

ambos os termos muitas vezes são usados indistintamente na literatura, e 

carregam significações de diversas áreas de conhecimento, devido a extensão 

de aplicação destes materiais. Assim, para evitar ambiguidades, neste trabalho 

adotou-se as recomendações do JCN [Comitê de Nomenclatura Conjunta da 

AIPEA (Associação Internacional de Estudos em Argila) e da  CMS (Sociedade 

de Minerais de Argila)], que aconselha a utilização do termo argilomineral para 

estruturas  cristalográficas determinadas com precisão, e o termo argila para 

uma abordagem mais macroscópica, compreendendo-se como argilominerais 

misturados com outros minerais adicionais como impurezas (BERGAYA et al., 

2011; BERGAYA e LAGALY, 2013; CARRADO, 2004). 

As argilas são materiais abundantes, de baixo de custo e 

ambientalmente seguros, conhecidas e utilizadas pelos seres humanos desde a 

antiguidade (BERGAYA e LAGALY, 2013). São minerais dotados de 

propriedades especiais, como a capacidade de certas argilas de mudar de 

volume, absorvendo água e íons para sua estrutura, denominada capacidade de 

inchaço ou expansão.  Essa característica gera uma classificação entre estes 

materiais, podendo ser designadas como expansíveis e não-expansíveis 

(BERGAYA et al, 2011; VELDE, 1992). Outro ponto relevante é o pequeno 

diâmetro dos grãos minerais, inferior a 2 μm (micrometro), e sua configuração 

cristalográfica, que é semelhante a uma folha, no caso filossilicatos. Estes dois 

fatores dão às argilas uma área superficial geralmente muito alta em relação à 

massa de material, o que proporciona capacidade adsorção de água, 

propriedade comum a todos os materiais de grão fino. Algumas delas trazem a 

água para a sua estrutura, fenômeno denominado absorção (VELDE, 1992). 

Principais constituintes das argilas, os argilominerais apresentam uma 

estrutura em camadas nanométricas, a anisotropia das camadas ou partículas, 

a existência de diversos tipos de superfícies, a facilidade de modificação (por 
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adsorção, troca iônica, silanização, entre outros), plasticidade, e endurecimento 

por secagem ou queima. Em contraposição às argilas, algumas espécies de 

argilominerais podem ser sintéticos e não conter filossilicatos (BERGAYA e 

LAGALY, 2013). As interações no interior da camada são fortes, devido as 

ligações covalentes (com contribuições iônicas devido a diferença de 

eletronegatividade entre os átomos), enquanto as interações entre camadas 

estão relacionadas com carga lamelar do material e geralmente são fracas, ou 

seja, as mesmas podem se separar, gerando o espaço interlamelar (BERGAYA 

et al., 2011). 

 

2.3.2. Ocorrência e formação geológica 
 

As argilas são parte integrante do ambiente geológico, ocorrendo na 

superfície de solos, sedimentos continentais e marinhos, depósitos vulcânicos, 

campos geotérmicos, intrusão de rochas plutônicas, fluidos hidrotermais e 

rochas metamórficas (GÁLAN e FERREL, 2013).  

Segundo Velde, (1992), as argilas nascem e desaparecem em um ciclo, 

Figura 6, que consiste na sua formação na superfície através de erupções 

vulcânicas e movimento de placas, erosão no solo devido agentes intempéricos, 

sedimentação após transporte fluvial, metaformismo que pode transformar as 

argilas em micas e outras fases não argilosas, assim como, a rocha metamórfica 

pode ser arrastada para superfície para formar solos de argila, reiniciando o ciclo. 

A alteração hidrotérmica também é responsável pela formação de argilas, onde 

alguns minerais em rochas cristalinas sofrem interação com soluções químicas 

naturais agressivas. Ambos os processos são relativamente semelhantes 

(VELDE, 1992). 
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Figura 6. Ciclo de formação das argilas no meio ambiente. 

 

Fonte: Adaptado de Velde, 1992. 

 

Em decorrência da constituição do substrato geológico brasileiro, que 

dispõe de extensas coberturas sedimentares, aliado à evolução geomorfológica, 

ocorre a geração de expressivas coberturas residuais intempéricas, assim os 

depósitos de argilas possuem ampla distribuição geográfica em todo território 

nacional (JUNIOR et al, 2005).   

O Estado da Paraíba se destaca no quadro de produção nacional de 

argilominerais, por possuir importantes jazidas de bentonita, localizadas no 

município de Boa Vista. A produção brasileira de bentonitas alcançou 434 mil 

toneladas (t) em 2013 (DPMN, 2015). A produção de vermiculita também 

encontra destaque no estado paraibano, com jazidas na região de Santa Luzia 

(URGATE et al, 2005), bem como a produção de caulinitas e muscovita, na 

região do Seridó (LUZ, et al, 2005; CAVALCANTE et al, 2005). 

 
2.4. Vermiculita 
 

2.4.1. Formação geológica e ocorrência 
 

A vermiculita é um argilomineral formado por intemperismo ao longo de 

zona de falha até a profundidade de 100 m, percolação de águas subterrâneas  

ou alteração hidrotermal a baixa temperatura, menor que 350°C,  de micas, 

biotita, flogopita, olivina, piroxênio, hornblenda, diopsídio, serpentito, ou outros 

minérios argilosos (MOUZDAHIR et al., 2009; RITZ et al., 2014; VALÁSKOVÁ et 
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al., 2018). Geralmente, a transformação de micas em vermiculitas é observada 

em três estágios, o despreendimento de íons potássio (K+), oxidação do ferro 

estrutural e hidroxilação, verificando-se a expansão do espaço interlamelar pela 

introdução de íons Mg2+ hidratados (ALEXANDRE-FRANCO et al., 2011). 

 Os depósitos de vermiculita ocorrem, principalmente, em quatro tipo de 

rochas hospedeiras, máficas e ultramáficas, gnaisses e xistos, carbonáticas, e 

graníticas (RITZ et al., 2014). No Brasil, há depósitos e jazidas de vermiculitas 

nos estados da Paraíba, Goiás e Piauí (UGARTE et al., 2005). Os minérios 

brasileiros contêm menor quantidade de abestos, o que confere maior valor 

agregado ao material, além de favorecer aproveitamento econômico. As 

vermiculitas de Santa Luzia (PB) e Sanclerlândia (GO) são compostas de 

camadas mistas interestratificadas de vermiculita com outras fases 

mineralógicas, talco, hidrobiotita, biotita e flogopita (UGARTE et al., 2005; 

KUPKOVÁ et al., 2015). Devido a semelhanças estruturais, micas e vermiculitas 

geralmente ocorrem em uma ordem mista de empilhamento em que um cristal 

individual pode ser composto de ambas espécies (ALEXANDRE-FRANCO et al., 

2011). Vermiculitas brutas, assim, comumente pertencem a classe de 

filossilicatos de camada mista ou filossilicatos interestratificados (VALÁSKOVÁ 

et al, 2018). De acordo com Bergaya e colaboradores (2011), a interestratificação 

é um fenômeno comum que pode ser considerado como um intercrescimento de 

diferentes tipos de camadas ao longo do eixo c, ou seja, ao longo da direção de 

empilhamento. A presença de outras fases está diretamente associada a 

formação do material e afeta suas propriedades (HARRAZ e HAMDY, 2010). 

 

2.4.2. Estrutura e propriedades gerais 
 

A vermiculita, Figura 7, é um argilomineral pertencente à classe de 

filossilicatos hidratados do tipo 2:1, (BERGAYA e LAGALY, 2013) encontrando-

se, na forma dioctaédrica, IV(Si4-xAlx)iV(Fe2-yMgy)O10(OH)2(x+y)M+, e mais 

comumente com estrutura trioctaédrica, IV(Si4-xAlx)iV(Mg3-

yMy
3+)O10(OH)2(x+y)Mg2+ (BERGAYA et al, 2011). Apresenta coloração variante 

do bronze ao amarelo-amarronzado, com brilho perolado típico (UGARTE et al, 

2008). Os cátions mais comuns nas folhas tetraédricas (T) são Si4+ e Al3+. 
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Enquanto nas folhas octaédricas encontramos, geralmente, os cátions Mg2+, Al3+ 

e Fe2+ (DUMAN et al., 2015).  

 

Figura 7. Modelo estrutural da vermiculita. 

 

Fonte: Adaptado de Bergaya et al., (2011); Sposito, (2008). 

 

Uma carga lamelar negativa é observada nas superfícies das 

vermiculitas, decorrente de substituições isomórficas, descritas anteriormente, 

comumente ocorre a substituição de Si4+ por Al3+ em sítios tetraédricos e a 

substituição de Al3+ por Mg2+ ou por cátions de carga menor nos octaedros 

(SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2013). A carga das camadas varia de 0,6 e 

0,9 para meia célula unitária e confere hidrofilicidade ao argilomineral 

(BERGAYA e LAGALY, 2013; SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2013), sendo 

neutralizada pela presença de cátions hidratados de metais alcalinos e alcalino-

terrosos na região interlamelar (QUEIROGA et al, 2016). Naturalmente, verifica-

se no espaço interlamelar a presença de cátions Mg2+, e, menos comumente, 

em pequenas quantidades as espécies Ca2+ e Na+ (ALEXANDRE-FRANCO et 

al., 2011; CARRADO, 2004). 

Os cátions presentes no espaço entre as camadas são trocáveis, o que 

caracteriza uma importante propriedade da vermiculita, a alta capacidade de 

troca catiônica (CTC), que varia entre 90 e 150 cmol/Kg (centimol por quilograma 

de material) (SANTOS et al., 2016). Além disso, os cátions interferem nas 
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propriedades superficiais da vermiculita, a carga nos átomos de oxigênio em 

contato com cátions interlamelares é maior do que na ausência dos mesmos, ou 

seja, eles atuam como cargas pontuais polarizando os oxigênios com os quais 

estão em contato (SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2013). A região interlamelar 

da vermiculita se apresenta entre 1,2 e 1,5 nm, valores maiores são observados 

quando as moléculas de água são trocadas por diferentes moléculas polares 

(SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2013), a variação também está diretamente 

associada ao grau de hidratação dos cátions presentes no espaço interlamelar 

(KUPKOVÁ et al., 2015).  

A região terminal de camada na vermiculita é conhecida como superfície 

externa ou de borda. Essa é uma região característica de defeitos cristalinos, 

associados à quebra de ligações em grupos terminais da camada, o que pode 

ser compensado pela formação de grupos hidroxílas, conduzindo a sítios ácidos 

Bronsted tais como o grupo silanol (Si-OH). Além disso, espécies Al3+ e Mg2+ são 

facilmente formados nesta superfície e atuam como sítios de ácido de Lewis 

(LAMBERT e PONCELET, 1997 apud KOMADEL e MANDEJOVÀ, 2013). A 

carga da superfície está condicionada ao pH, que altera a 

protonação/desprotonação dos grupos silanóis terminais e de metais expostos 

(YIN et al., 2012). Esta é responsável por grande parte da reatividade da 

vermiculita, associada diretamente aos grupos silanóis, principalmente frente a 

reações ácido-base (BERGAYA et al., 2011). 

 

2.4.3. Métodos de modificação de argilominerais 
 

Os métodos de modificação química de argilominerais, incluindo a 

vermiculita, visam alteração nas propriedades físicas e químicas da espécie 

precursora no intuito de ampliar as suas aplicações. Nesse sentido, faz-se 

necessário contextualizar o campo de aplicação das vermiculitas para que se 

possa entender melhor a necesidade de modificação química.  

A vermiculita apresenta uma diversidade de propriedades interessantes 

relacionadas às suas características estruturais, em particular, elevada carga 

lamelar e estrutura em camadas mistas (RITZ et al., 2014).  Além disso, em 

comparação com outros argilominerais como montimorilonita, hectorita e 

saponita, a vermiculita possui  geralmente o menor custo e possui uma maior 
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CTC (FERNÁNDEZ  et al., 2013). Desse modo, esse material encontra uma 

variedade de aplicações industriais e científicas. 

Em geral, a aplicação específica da vermiculita depende de sua 

granulometria (UGARTE et al., 2005). As de granulometria mais grossa são 

utilizadas principalmente para fins de horticultura enquanto que as de 

granulometria mais fina são aplicadas na produção de tintas, lubrificantes e 

agregados leves na construção civil (FILHO et al., 2018; CIMINELLI, 2005; 

CAVALCANTE et al., 2005), como isolante térmico e acústico (LINS, 2005), 

carreadores na produção de fertilizantes e alimentação animal (LUZ e ALMEIDA, 

2005). Sua baixa elasticidade, baixa densidade e elevadas capacidades de 

adsorção permitem que a vermiculita seja também usada na composição de 

materiais para embalagens de uma variedade de produtos industrializados 

(UGARTE et al., 2005).  

 A vermiculita apresenta capacidade adsorvente (DUMAN et al, 2016), 

configurando-se como um matéria-prima promissora, eficiente e de baixo custo, 

para a remoção de poluentes aquáticos específicos e de díficil tratamento, como 

corantes catiônicos (DUMAN et al., 2015; STAWINSKI et al., 2016), fertilizantes 

(LI et al., 2017), e metais pesados tais como as espécies Ag+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, 

Cs+, Mn2+, Zn+ (DLUGOSZ e BANACH, 2018; NASCIMENTO et al., 2016; 

GHARIN NASHTIFAN et al., 2017; YIN et al., 2017; KEBABI et al., 2017; de 

FREITAS et al., 2017). 

Somadas as propriedades naturais, este argilomineral também é 

passível a diversos tratamento físicos e químicos, geralmente práticos e pouco 

dispendiosos, que tornam o material  mais prospectivo a aplicação (ALVES et 

al., 2013). Dentre as principais rotas de modificação de argilominerais como a 

vermiculita, podemos destacar processos físicos como moagem, ativação 

térmica, e processos químicos como a adsorção, troca iônica com íons orgânicos 

ou inorgânicos, ligações e interações entre grupos orgânicos e inorgânicos, 

principalmente na superficie de bordas de camada, intercalação de compostos 

orgânicos, reações com ácidos, pilarização, polimerização e desidroxilação 

(BERGAYA e LAGALY, 2013).  

Um exemplo de tratamento bastante utilizado e que confere múltiplas 

aplicações industriais a vermiculita é a expansão térmica. Quando o 
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argilomineral  é rapidamente aquecido a altas temperaturas, de 250 °C a 1500 

°C, as moléculas de água evaporam e aumentam o volume de partículas, até 

1500 vezes, obtendo-se materiais leves e volumosos (HARVEY e LAGALY, 

2013; MARCOS et al., 2009). Na forma expandida, a vermiculita é quimicamente 

ativa, biologicamente inerte, apresentando propriedades interessantes, tais 

como baixa condutividade térmica, baixa densidade aparente, resistência e 

inércia química, e ponto de fusão relativamente elevado, encontrando utilidades 

no campo da engenharia civil, indústria química e agricultura (ALEXANDRE-

FRANCO et al., 2011; HARVEY e LAGALY, 2013;  RASHAD, 2016; WEI e LI, 

2017). 

A combinação de vermiculita com nanopartículas de óxidos metálicos 

vem se mostrando interessante em processos de decomposição fotocatalítica, 

como a fotocatálise do óxido de dinitrogênio, N2O (VALÁSKOVÁ et al., 2016; 

VALÁSKOVÁ et al., 2018). Modificações no espaço interlamelar deste 

argilomineral também são possívies. Apesar da baixa capacidade de expansão, 

devido a alta carga lamelar que dificulta o inchaço da vermiculita, tornando díficil 

a dispersão de suas partículas (PERALTA et al., 2018), as moléculas de água 

interlamelares podem ser trocadas por moléculas orgânicas polares, gerando 

caráter hidrofóbico, de modo que as propriedades adsortivas para moléculas 

orgânicas, como polímeros, são reforçadas (LAGALY et al., 2013; ISÇI, 2017). 

Moléculas orgânicas neutras podem formar complexos com  os cátions trocáveis, 

sendo que estes também podem ser substituídos por cátions orgânicos (LAGALY 

et al., 2013).  

Tendo em vista a importância do processo ativação ácida e da reação 

de silanização da vermiculita, para compreensão deste trabalho, ênfase será 

dada a estes dois métodos de modificação química.  

 

2.4.3.1. Ativação ácida 
 

A ativação ácida é um processo bastante utilizado para otimização das 

propriedades físico-químicas e químicas da vermiculita. O tratamento utilizando 

ácido, promove a dissolução de cátions presentes nas camadas estruturais da 

argila, modificando sua estrutura (KOMADEL, 2016). Vários tipos de ácido são 

empregados para este tratamento incluindo os ácidos inorgânicos, como ácido 
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clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, bem como ácidos orgânicos, como ácido 

acético, ácido cítrico e ácido oxálico (KUPKOVÁ et al., 2015). 

 As características dos produtos finais estão diretamente associadas a 

composição das vermiculitas naturais e ao tamanho incial das partículas 

(PERALTA et al., 2018; ALVES et al., 2013; LIU et al., 2017). As condições de 

reação  tais como temperatura, tempo de reação, natureza e quantidade do ácido 

utilizado, também são fatores determinantes para eficiência do processo 

(CHMIELARZ et al., 2014; SANTOS et al., 2015). Então, esta operação necessita 

de estudos prévios para otimizar a manipulação em função da aplicação 

desejada. 

O tratamento ácido pode ser dividido em duas etapas, a substituição de 

cátions interlamelares por espécies H3O+  e dissolução de alumínio, ferro e 

magnésio das camadas estruturais (KOMADEL, 2016; KOMADEL e 

MANDEJOVÁ, 2013). Verificou-se que a ordem de dissolução em vermiculita é 

Fe3+ < Al3+ < Mg2+, independente do ácido utilizado (clorídrico, nítrico ou 

sulfúrico) (CHMIELARZ et al., 2012; SANTOS et al., 2015) . Esse processo 

aumenta significativamente a área superficial específica, carga negativa global, 

porosidade e sítios ácidos da argila (KOMADEL, 2016, SANTOS et al., 2015). 

Os produtos dessas reações contêm sílica amorfa, ativada, porosa, protonada e 

hidratada com uma estrutura tridimensional reticulada (KOMANDEL e 

MANDEJOVÁ, 2013). A silica ativada é um material de grande interesse 

industrial, contudo, suas rotas de síntese são complicadas e dispendiosas. 

Nesse sentido, a ativação de argilominerais por tratamento ácido é uma 

metodologia promissora para tal finalidade, devido a simplicidade e baixo custo 

(WANG et al., 2016). 

Diversos estudos com a ativação ácida de vermiculita têm sido 

reportados, que evidenciam a relevância deste procedimento. Wang e 

colaboradores, (2016), investigaram o efeito da concentração do ácido, variando 

de 1, 2, 3 e 4 mol.dm-3 de HCl a 323 K durante 8 h,  e do tempo, 2, 4, 8, 12 e 16 

h para  2 mol.dm-3 de HCl a 323 K, no tratamento de vermiculita, obtendo 

produtos com elevada área superficial  até 751 m2.g-1 para o sólido ativado com 

2 mol.dm-3 por 8 h.  
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Vermiculitas tratadas com diferentes tipos de ácidos (HCl, H2SO4 e 

HNO3) apresentaram atividade catalítica na reação de redução seletiva do óxido 

de nitrogênio, NO, com amônia, NH3 (DeNOx) (CHMIELARZ et al., 2010; 

CHMIELARZ et al., 2012) e para o processo de decomposição de N2O a alta 

temperatura, destacando-se, nesse contexto, as vermiculitas tratadas com ácido 

sulfúrico (CHMIELARZ et al., 2014). Segundo os estudos de Chmielarz e 

coloboradores, (2014), essa propriedade é atribuida a transferência dos 

componentes catalíticamente ativos durante o processo de ativação ácida, 

especialmente o ferro, das posições não disponíveis, folhas octaédricas, para 

pontos acessíveis, nas superficies da vermiculita, onde os cátions são 

depositados na forma de óxidos. 

A ativação ácida também é aplicada para o aumento da capacidade 

adsortiva da vermiculita. O tratamento com ácido nítrico, seguido do tratamento 

com ácido citríco, aumentou a capacidade de adsorção para corantes, Azul de 

Metileno (MB) e Astrazon Red (AR) (STAWINSK et al., 2016). Em um estudo 

mais recente, Stawinsk e colaboradores, (2017), demonstram que um tratamento 

adicional a ativação ácida, com hidróxido de sódio, NaOH, aumentou ainda mais 

a capacidade de adsorção do material para os corantes citados. Segundo o 

estudo, o tratamento básico remove parte da fase amorfa formada durante a 

ativação ácida sobre o material, aumentando a sua cristalinidade e sua área 

superficial. Assim, as propriedades melhoradas da vermiculita tratada com ácido 

oferecem novas perspectivas para o uso deste adsorvente no tratamento de 

águas residuais (STAWINSK et al., 2016). 

As vermiculitas naturais contém baixas concentrações de grupos 

silanóis, devido ao fato de que eles, geralmente, só ocorrem na superfície de 

bordas das partículas (ALVES et al., 2014). Um aspecto de grande relevância 

nos processos de ativação ácida da vermiculita, é o aumento do número destes 

grupos na superfície da argila, formados durante o tratamento, onde as ligações 

rompidas são compensadas pela formação do grupo OH, que por consequente 

tornam o  material resultante mais reativo (KOMADEL, 2016). Assim,  as matrizes 

ativadas podem ser ulizadas como suporte para outras reações, como a reação 

de sinalização, que ampliam suas possibilidades de aplicação (NASCIMENTO 

et al., 2016; SANTOS et al., 2016).  
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2.4.3.2. Reação de silanização 
 

A reação de silanização consiste na fixação por meio de ligações 

covalentes de derivados de triorganosilil, principalmente espécies como 

trimetilalcoxissilil, com os grupos silanóis (radical alcóxi e hidroxílas superficiais) 

do argilomineral (ARAKAKI e AIROLDI, 1999). A interação covalente entre 

componentes orgânicos e minerais argilosos permite uma imobilização mais 

efetiva das espécies orgânicas nos produtos silanizados, ou 

organofuncionalizados, evitando lixiviação dos mesmos para as soluções 

circundantes (AVILA et al., 2010; HE et al., 2013). 

A silanização provou ser uma maneira eficiente de organofuncionalizar 

as superfícies de argilominerais (AVILA et al., 2010; LAGALY et al., 2013). 

Geralmente, o principal propósito desta reação é a obtenção de materiais 

híbridos, com propriedades que combinam a estabilidade física da fase 

inorgânica com a reatividade dos grupos orgânicos (RUIZ-HITZKY, 2003). Essa 

reação apresenta vantagens em relação a outros processos de 

organofuncionalização, comparando com a modificação de argilas com 

surfactante por troca catiônica,  os produtos silanizados apresentam maior área 

de superfície específica, maior estabilidade térmica e ligação mais estável com 

grupos funcionais orgânicos (ASGARI et al., 2017; LIU et al., 2017; PISCITELLI 

et al., 2010). 

Os agente sililantes mais utilizados são os do tipo bifuncional: Y3Si-R-X, 

onde a aplicabilidade é determinada pelas reatividades dos seus grupos X, 

estando esta função orgânica X no extremo da cadeia orgânica, R é 

normalmente formado por três grupos metilenos, ligados ao átomo de silício. Por 

outro lado, Y pode ser um haleto, porém mais comumente é encontrado como 

grupo alcóxido. (ARAKAKI e AIROLDI, 1999). Os agentes sililantes podem reagir 

com grupos silanóis na superfície interna das camadas dos argilominerais, 

alterando o espaçamento interlamelar, e com grupos silanóis da superfície 

externa das camadas ou das bordas. Quando as reações ocorrem apenas na 

superficie externa ou na extremidade das camadas o espaçamento interlamelar, 

gerlamente, mantêm-se inalterado, Figura 8 (FERNÁNDEZ et al., 2013; DI 

GIANNI et al., 2008; PISCITELLI et al., 2010; SHANMUGHARAJ et al., 2006). 
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Figura 8. Reações de silanização nas superficies internas e superfícies externas de 

argilominerais. 

 

Fonte: Adaptada de ASGARI e SUNDARARAJ, 2018. 

 

Segundo Ailroldi e Fonseca, (2003), dois métodos para o processo de 

silanização de superfícies inorgânicas podem ser destacados. O primeiro 

consiste na funcionalização por hidrólise de silanos em presença de água 

proveniente do substrato mineral, a seguinte equação de reação é proposta para 

este método (COELHO et al., 2007): 

 

X-(CH2)n-Si-(OR)3 + 3 H2O  3 ROH + X-(CH2)n-Si(OH)3        (Equação 1) 

 

Contudo, este método mostrou-se inconveniente, dentre outros problemas, por 

ser difícil controlar a extensão da oligopolimerização em solução, gerada pela 

hidrólise e condensação entre os grupos silanóis vizinhos, formando ligações 

siloxanos (Si-O-Si), resultando em coberturas de superfície não reprodutíveis 

(COELHO et al, 2007). 

 O segundo método é caracterizado pela funcionalização envolvendo a 

formação de ligações covalentes via condensação dos silanóis, na ausência de 

água, que podem ocorrer de forma mono, bi ou tridentada, Figura 9 (ARAKAKI e 

AIROLDI, 1999; FONSECA e AIROLDI, 2003). 
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Figura 9. Diferentes formas de ancoramento dos organossilanos na superfície contendo grupos 

silanóis: a) ligação monodentada, b) ligação bidentada e c) ligação tridentada. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Uma maior efetividade da reação é observada para a rota em condições 

anidras,  com uso de agentes sililantes e solventes puros, como também a 

eliminação por aquecimento da água superficial presente na matriz inorgânica 

precursora (SANTOS et al., 2016). Desse modo, o tratamento térmico adequado 

a que a amostra será submetida poderá ser decisivo sobre a natureza do produto 

final (ARAKAKI e AIROLDI, 1999). Outros fatores podem ser destacados para o 

sucesso das reações de sinalização:  

a) reatividade dos argilominerais: este fator está relacionado, 

principalmente, a  densidade de superficie de hidroxílas (grupos silanóis) 

disponíveis  para interagir covalentemente com o agente sililante (SANTOS et 

al., 2016).  Argilominerais do tipo  2:1, como a vermiculita, contém a princípio 

maior quantidade de superficies de siloxanos, apresentando baixa reatividade 

(BERGAYA e LAGALY, 2013). Contudo, a existência de defeitos cristalinos 

(substitiuição isomorficas, vacâncias e quebra de ligação) pode aumentar a 

reatividade destas superficies, como também, o tratamento com ácido, já 

discutido anteriormente. A alta concentração de grupos hidroxílas nas bordas 

dos argilominerais, devido a presença de ligações rompidas, configuram essa 
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região como importante centro para a reação de sinalização (HE et al., 2013; 

PISCITELLI et al., 2010). 

b) Características do agente sililante: a sinalização depende da 

estrutura, concentração e reatividade dos silanos, que está relacionada ao 

tamanho da cadeia orgânica e ao grupo funcional X (HE et al., 2013; BISCHOFF 

et al., 2015). A funcionalidade desejada é atribuída ao grupo pendente da fração 

orgânica, X, deve ser projetado de acordo com o destino desejado para o 

material final (ARAKAKI e AIROLDI, 1999; SILVA et al., 2013). 

c) Condições de reações: a temperatura, tempo, atmosfera de reação a 

quantidade do silano e natureza do solvente estão diretamente associados com 

a extensão e efetivação da silanização (HE et al., 2013). A exemplo, Piscitelli et 

al., (2010), demostraram que a elevação da temperatura e da concentração de 

diferentes aminossilanos leva a um aumento da quantidade de ligações químicas 

formadas entre os silanos e as superficies do argilomineral. Asgaria e 

colaboradores (2017), também investigaram a influência da concentração do 

silano [γ-aminopropiltrietoxissilano (APTES)] na funcionalização de 

montmorilonita sódica. Verificou-se que a intercalação e a reação de silanização 

aumentam com o aumento da concentração inicial do agente sililante. A 

quantidade máxima de silano intercalada, 0,504 mmol APTES/g de argila, foi 

observada para um concentração inicial de 9 mmol APTES/g de argila,  em 

concentrações maiores o grau de intercalação foi menor, porém a maior 

quantidade de silano quimicamente ancorado, 0,18 mmol APTES/g de argila, foi 

verificada para uma concentração de 15 mmol APTES/g de argila.  

Uma atenção extra deve ser concedida a  importância do solvente. Os 

passos fundamentais da sinalização, adsorção e/ou intercalação seguida da 

condensão do silano com os grupos silanóis, estão diretamente associadas ao 

poder de dispersão do solvente e sua energia superficial (ASGARI et al., 2018; 

HE et al., 2013). A polaridade do solvente também está correlacionada ao grau 

de silanização, a estrutura e propriedades dos produtos obtidos (BISCHOFF et 

al., 2015; SU et al., 2013).  

No estudo de Su e coloaboradores, (2013), verificou-se que uma maior 

quantidade silano (3-aminopropriltrimetoxissilano) reagiu com o argilomineral 

(montmorilonita) na presença de solventes apróticos não polares (em tolueno 
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17,4% e em ciclohexano 17,8%), em comparação com a reação conduzida em 

solventes próticos polares (em etanol 13,3% e em isopropanol 15,6%). Segundo 

os autores, o poder de solvatação de solventes próticos diminui a disponibilidade 

e reatividade dos grupos silanóis nas superfícies do argilomineral, estes 

solventes também apresentam maiores valores de constante dielétrica, isso 

ocasiona formação de ligações de hidrogênio entre o silano e solvente, 

dificultando a aproximação do mesmo para a superfície do argilomineral. Em 

contraste, os solventes apolares apróticos possuem pouca capacidade de 

solvatação e não formam ligações de hidrogênio, levando a um maior grau de 

condensação entre as moléculas do silano e a superfície mineral. 

A introdução de grupos funcionais orgânicos promove propriedades 

específicas ao suporte inorgânico, viabilizando aplicação dos mesmos em 

processos de remedição ambiental (SILVA et al., 2013; MOREIRA et al., 2017). 

O argilomineral vermiculita organofuncionalizado com agentes sililantes, por 

exemplo, vem sendo utilizada em diversos trabalhos para remoção de metais 

pesados em meio aquoso, que são poluentes ambientais bastante nocivos e que 

apresentam grandes dificuldades de tratamento  efetivo (DIAZ et al., 2007; 

NASCIMENTO et al., 2016; SANTOS et al., 2016; TRAN et al., 2015).  

A vermiculita na sua forma natural ou previamente tratada, apresenta 

diversidade de possibilidades de reações de organofuncionalização com vários 

agentes sililantes, como apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Relação de alguns trabalhos com silanização de vermiculitas. 

Condições da vermiculita Agente sililante Referência 

Pilarizada 
(Anidra) 

3-mercaptopropiltrimetoxissilano DIAZ et al, 2007. 

Trocada com Na+ (Anidra) 3-mercaptopropiltrimetoxissilano 
NASCIMENTO et al., 

2016. 

Bruta (Via hidrólise) 
3-mercaptopropriltrimetoxissilano 

e mercaptoetilamina 
TRAN et al, 2015. 

Tratada com HNO3 (Anidra) 
3-cloropropiltrimetoxissilano 
(reação subsequente com 

imidazol) 
SANTOS et al, 2016. 

Bruta 
3-glicidoxipropiltrimetoxissilano 

 
FERNÁNDEZ et al, 

2013 

Tratada com HNO3 
3-cloropropiltrimetoxissilano 
(reação subsequente com 

diaminas de cadeia crescente) 

AVELINO, 2013. 

Tratada com HNO3 3-glicidoxipropiltrimetoxissilano ALVES et al, 2013 
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Outra vantagem nas reações de silanização é a possibilidade de novas 

reações para o material, devido o ancoramento de novos grupos químicos na 

matriz inorgânica disponíveis para reagir. Assim, as matrizes 

organofuncionalizadas com silanos podem ser exploradas a partir de novas 

reações químicas subsequentes, para ampliar a possibilidade de aplicações 

mais específicas.   

Santos e coloboradores (2016), utilizaram a vermiculita silanizada com 

3-cloropropiltrimetroxissilano em uma reação subsequente com o composto 

imidazol. Os resultados mostraram sucesso no processo de ancoramento e o 

produto mostrou melhor capacidade de adsorção de íons Cu2+ em meio aquoso, 

em relação à vermiculita precussora. No estudo de Avelino, (2013), a vermiculita 

organofuncionalizada com 3-cloropropiltrimetoxissilano reagiu 

subsequentemente com diaminas alifáticas de cadeia crescente, 1,2-

etilenodiamnina, 1,4-butildiamina e 1,6-hexildiamina. Os produtos obtidos 

mostraram eficiência na remoção de fármacos em meio aquoso. No trabalho de 

Oliveira, (2012), a vermiculita silanizada com 3-cloropropiltrimetoxissilano 

também foi empregada em reações subsequentes, neste caso com o composto 

1-(2-aminoetil)piperazina. Os produtos resultantes apresentaram propriedades 

adsorventes para cátions metálicos em solução aquosa.  

Explorar metodologias com reações subsquentes das matrizes 

sinalizadas com moléculas orgânicas, permite uma otimização no processo de 

organofuncionalização de argilominerais, e obtenção de materiais híbridos com 

caracteristicas possivelmente mais promissoras. 

2.5. Atividade antimicrobiana 

 

2.5.1. Atividade antimicrobiana de argilominerais 
 

Atualmente grande parte dos surtos de doenças no mundo são causados 

por bactérias sejam elas aquáticas ou presentes em alimentos (UNUABONAH et 

al., 2018). Entre as espécies bacterianas de maior envolvimento em processos 

tóxicos e infecciosos pode-se destacar a Sthaphylococcus aureus (S. aureus) e 

a Encherichia coli (E. coli) (LEVY et al., 2004). A E. coli é um bacilo Gram-

negativo, presente na microbiota intestinal de animais de sangue quente 
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(CUNHA, 2006). Essa espécie está associada a infeccções no trato urinário, 

sepse, meningites neonatais e é responsável por distúrbios de diarréia e 

disenteria, causando mais de 502 mil mortes diarréicas por ano relacionadas, 

somente, a água contaminada (OMS, 2017; OMS, 2015). A S. aureus apresenta-

se como um coco Gram-positivo, está associada a infecções na pele e em 

pacientes imunocomprometidos. Essa espécie produz toxinas que podem 

permancer nos alimentos após o cozimento, e já foi relacionada a mais de 45% 

dos casos de intoxicações alimentares no mundo (BRESOLIN et al., 2005). Nos 

países em desenvolvimento, os patógenos citados levam a elevadas taxas de 

morbidade e mortabilidade (UNUABONAH et al., 2018).  

Outra ameaça crescente a saúde  pública é a resistência antimicrobiana 

das bactérias.  A resistência bacteriana à antibióticos tem aumentado a uma taxa 

preocupante, devido ao uso e descarte incorreto de medicamentos e mutações 

gênicas sofridas por estes microorganismos patogênicos (ROY et al., 2017), se 

configurando como um dos principais problemas da medicina moderna (OMS, 

2017). Segundo a OMS (2015), as espécies E. coli apresentam resistência à 

cefalosporinas e fluoroquinolonas, enquanto a S. aureus demonstra resistência 

à meticilina. Sendo assim, agentes antibióticos tradicionais não estão 

funcionando, o que aumenta o riscos e custos para o combate à tais agentes 

infecciososos que podem acarretar diversos problemas relacionados saúde 

pública e em outros setores da sociedade. 

Diante deste quadro, o interesse por materiais com atividade 

atimicrobiana é crescente e tem motivado diversas pesquisas, cabe destacar as 

investigações conduzidas com argilas,  que se apresentam como uma matéria-

prima de baixo custo com caracteristícas promissoras para obtenção de tais 

materiais.  

Uma questão importante refere-se ao mecanismo de ação 

antimicrobiano do material. No trabalho de Wu et al., (2011), a ação antibacterina 

dos argilominerais organofílicos foi descrita pelas seguintes etapas: adsorção 

das células bacterianas por interações eletrostáticas; liberação dos sais 

bactericidas que coagulam e irrompem a membrana plásmatica,  acabando por 

interferir na fisiologia normal da célula causando a morte da mesma. O processo 

é ilustrado na Figura 10. 
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Figura 10. Esquema da atividade antimicrobiana de argilas modificadas orgânicamente com sais 

bactericidas. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

No estudo de Kang e colaboradores (2013), por exemplo, a argila 

pirofilita foi utilizada para investigar a adesão de bactérias E. coli sobre a 

superfície mineral. Os resultados demonstraram que o material foi eficaz na 

remoção  da bactéria  (94%, mesmo em concentrações de 0,1 mmol.dm-3, 

velocidade de fluxo de 0,3 mL.min-1, e pH = 7,1).  

O emprego de argilas naturais em estudos de ação antimicrobina ainda 

é pouco verificado, porém as argilas modificadas com espécies inorgânicas e/ou 

orgânicas, vem demonstrando propriedades interessantes como agentes 

bactericidas.  

Materiais híbridos obtidos pela modificação da argila montimorilonita 

com clorohexidina, mostraram boa atividade contra E. coli (HE et al., 2006). 

Compósitos da argila bentonita sódica com polímeros catiônicos a base de 

amida, modificados com ésteres de amônio quaternário apresentaram uma 

atividade antimicrobiana para bactéria E. coli melhorada, em comparação aos 

polímeros individuais, além de demonstrar regeneração completa dos filtros 

utilizados para retenção das bactérias, usando HCl ou NaClO (UNDABEYTIA et 

al., 2014). Nanocompósitos de micelas de cátions orgânicos, benzildimetil-

exadecilamônio e octadeciltrimetilamônio, com montmorilonita apresentam 

testes positivos para remoção de bácterias gram negativas (E. coli), gram 

positivas (Bacillus megaterium) e um parasita protozoário, Cryptosporidium 
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parvum, em meio aquoso  (SHTARKER-SASI et al., 2013). Wu e 

coloboradadores, (2011), investivagaram as propriedades antimicrobianas de 

quatro argilas, monitmorilonita, vermiculita, paligosquita e caulim, intercalados 

com sal de fosfônio quaternário, brometo de tretradeciltributilfosfônio, sobre E. 

coli  e S. aureus, por testes de concentração inibitória mínima (CIM). No estudo, 

a montimorilonita apresentou maior atividade antimicrobiana, esta foi atribuída a 

um efeito combinado de três fatores: capacidade de liberação do sal de fôsfonio, 

carga superperficial e tamanho de partícula. 

Muitos dos mecanismos que procuram explicar a  ação antibacteriana 

de argilas encontram-se em discussão, generalizações e uma correlação entre 

os mesmos apresentam certa dificuldade, visto que a ação contra 

microorganismos está condicionada ao tipo da argila e suas propriedades 

superficiais, ao tratamento específico que a mesma sofreu, às condições e tipo 

de análise, e ao tipo de microorganismo.  

Em seu estudo, Underbeytia e colaboradores, (2014), propõem que  o 

potencial positivo observado na superfície do compósito da argila organicamente 

modificada em estudo, promove a aderência das bactérias, seguida de 

interações eletrostáticas fortes diretas que causariam uma segregação de 

componentes da membrana celular. Uma alta concentração de monômeros 

catiônicos na proximidade de bicamadas de fosfolípideos irá introduzir grande 

número de pontos de contato interrompendo a continuidade  da bicamada pela 

intercalação dos grupos bactericidas hidratados entre os grupos principais de 

fosfolípideos negativamente carregados, impedindo sua função de isolamento e 

restauração posterior, e produzindo lise celular. 

Argilominerais modificados com espécies inorgânicas também se 

apresentam como bons agentes antimicrobianos, destacando os materiais  

modificados com íons metálicos, principalmente com íons prata (Ag+), cobre 

(Cu2+) e zinco (Zn2+), geralmente obtidos por reações de troca iônica, e com 

posterior redução do metal para formação das nanopartículas;  e nanomaterais 

com propriedades fotocatílicas (LI et al., 2008; HOLESOVÁ et al., 2013; ROY et 

al., 2017; UNUABONAH et al., 2018, XU et al., 2011). As propriedades 

bactericidas dependem da espécie metálica e tamanho, estrutura e superfície 

das partículas nanométricas (TAMAYO et al., 2016). Os metais podem atuar 
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como agentes bactericidas ou bacteriostáticos, ou seja, formam interações com 

as bactérias que podem comprometer sua estrutura e suas funções vitais 

(UNUABONAH et al., 2018; NOURI et al., 2018). Porém, a toxicidade de íons 

metálicos pode gerar problemas aos seres humanos e ao meio ambiente. Assim, 

nanopartículas metálicas atuam como um reservatório para a liberação 

contraloda dos íons metálicos, amenizando o problema de toxicidade (TAMAYO 

et al., 2016). Geralmente estes materiais nanométricos apresentam maior 

desempenho antimicrobiano quando mantém boa distribuição de tamanho de 

partícula, no entanto as nanopartículas, de prata por exemplo, têm forte 

tendência a formar agregados devido a instabilidade decorrente da relação 

superfície/volume, assim os argilominerais servem como suportes que podem 

solucionar tal problema (RAI et al., 2009; ROY et al., 2017; NOURI et al., 2018). 

Dentre os metais com propriedades antimicrobianas a prata, certamente, 

merece maior destaque. Este metal, aparece desde a década de 1960 como um 

importante agente antibactericida contra S. aureus, Pseudomonas aeruginosa 

(P. aeruginosa)  e E. coli, além de apresentar diversos outros empregos 

antimicrobianos (RAI et al., 2009). Apesar da ampla dominância no emprego de 

prata como agente antibactericida, os nanocompósitos de zinco e cobre são cada 

vez mais utilizados para finalidades antimicrobianas. Nanopartículas de zinco e 

cobre apresentam vantagem de baixa toxidade, quando comparados a prata e 

outros metais pesados, biocompatibilidade, são mais econômicos e geram 

materiais com propriedades efecientes em atividade antimicrobiana (TAMAYO 

et al., 2016). 

Os mecanismos de ação antimicrobiana dos metais ainda não são 

totalmente bem elucidados, são comumente propostos de acordo com as 

mudanças estruturais e morfólogicas observadas na bactéria específica.  

Estudos apontam que os íons prata interagem eletrostáticamente 

através de interações dipolo-dipolo com constituintes da membrana bacteriana, 

tais como grupos carboxílo, fosfato e hidroxílo, de caráter negativo presentes em 

lipoproteínas, causando deformação na parede celular, também penetram nas 

células desnaturando protéinas citoplasmáticas, inibindo processos vitais, e 

assim, levam a distorção e morte do microorganismo. Além disso, a prata 
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prejudica a replicação da bactéria ao reagir com o DNA e RNA  bacteriano (RAI 

et al., 2009; ROY et al., 2017).  

Os mecanismos de ação antibacteriana de nanopartículas de cobre 

também foram bastate estudados, mantendo grande semelhança com ação da 

prata. Segundo Tamayo e colaboradores, (2016), a ação biocida dos 

nanomateriais de cobre são norteados em três fênomenos, esquematizados na 

Figura 11: 

 

Figura 11. Esquema da atividade antimicrobiana das argilas modificadas orgânicamente. 

 

Fonte: adaptado de TAMAYO et al, 2016 

 

a) Liberação de íons cobre: os íons Cu2+ são liberados, atingindo a 

membrana externa ou a parede celular das bactérias, onde interagem 

com grupos tióis, aminas e carboxílos, causando desnaturação de 

proteínas locais. As interações desestabilizam e causam sérios 

danos a membrana bacteriana, esse efeito é conhecido como 

bactereolítico. Adentrando nas células, os íons cupricos se ligam ao 

DNA, resultando na desorganização dentro e fora das estruturas 

helicoidais, impedindo que célula se replique. Os íons Cu2+ também 

geram espécies reativas de oxigênio (ROS) que agridem de forma 

descontrolada os componentes celulares por meio, principalmente, 

de peroxidação lípida e oxidação protéica. 
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b) Liberação de nanopartículas de cobre: as nanopartículas de cobre 

ligam-se a superfície bacteriana por meio de interações 

eletrostáticas, podem traspassar a membrana externa ou parede 

celular através dos processos de endocitose, onde a membrana 

bacteriana envolve as nanopartículas (entre 10 e 100 nm) pela 

formação de complexos lipídicos, ou difusão direta, quando a 

nanopartícula (< 10 nm) penetra a membrana por meio de uma forte 

interação de natureza hidrofilíca ou hidrofóbica. Paralemente, as 

nanopartículas liberam íons, que desencadeiam os efeitos citados 

anteriormente. 

c) Inibição de biofilmes: as nanopartículas de cobre na superfície de 

nanocompósitos reduzem significativamente a hidrofobicidade da 

superfície celular e inibem substâncias poliméricas extracelulares, 

que desempenham um papel importante na ligação das células 

bactérianas à superficie, na formação e maturação de biofilmes. 

 

Ambas as rotas de obtenção de materiais antimicrobianos a partir de 

argilominerias apresentam vantangens e desvantagens. Os materiais 

antibacterianos inorgânicos apresentam maior estabilidade relativa, porém 

geralmente suas rotas de síntese exigem condições mais rigorosas;  a atividade 

do material está comumente condicionada ao estado de oxidação do metal 

utilizado na modificação o que pode acarretar determinados problemas de 

aplicação e  a utilização de metais pesados exige maiores cuidados com relação 

a problemas de contaminação ambiental e toxicidade. Assim, a escolha de 

metais com menor toxicidade e biocompatíveis, como cobre e zinco, é uma 

alternativa bastante promissora para obtenção de materiais com propriedades 

antimicrobianas, mais efetivos e mais aplicáveis. Os materiais antibactericianos 

orgânicos, apresentam algumas vantagens em termos de síntese e aplicação, 

porém geralmente perdem no requesito de estabilidade (HE et al., 2006). 

 

2.5.1.1. Atividade antimicrobiana de vermiculita 
 

No caso particular da vermiculita, apesar de, ainda, não se constatar 

atividade antibactericida no material bruto (PLACHÁ et al., 2014), seus 
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respectivos produtos de modificações químicas vêm demonstrando resultados 

interessantes como materias antimicrobianos. 

Estudos de vermiculitas organicamente modificada em diferentes 

proporções com diacetato de clorohexidina preparadas por reações de troca 

iônica apresentaram ampla atividade antimicrobiana frente Enterococcus 

faecalis (E. feacalis), E. coli, Pseudomas aergunisa (P. aergunisa), P. 

aeruginosas, e S. aureus (HOLESOVÁ et al., 2010; HOLESOVÁ et al., 2014; 

SAMLÍKOVÁ et al., 2017). No trabalho de Holesová e colaboradores, (2014), 

além da avaliação da atividade antibacteriana de vermiculitas organicamente 

modificadas com o clorohexidina, onde todos os materiais apresentaram boa 

atividade contra E. coli, E. faecalis, S. aureus, e menos pronunciadamente contra 

P. aeruginosas (apenas a amostra com maior concentração de clorohexidina 

inibiu com sucesso o crescimento bacteriano), durante exposições de 24 h; no 

mesmo estudo, testes in vivo foram conduzidos, excluindo a toxicidade da 

vermiculita em um organismo modelo de mamíferos, caracterizando esta argila 

como um suporte promissor para novos tipos de biomateriais e nanocompósitos 

com ação antibacteriana prolongada (HOLESOVÁ et al., 2014). 

No estudo de Plachá et al., (2014), a vermiculita sódica, bem como 

montmorilonita sódica, foram organofuncionalizadas pela modificação com os 

cátions brometo de hexadeciltrimetilamônio (HDTMA) e monohidrato de cloreto 

de hexadecilpiridínio (HDP) com concentrações correspondentes a 20% e 50% 

da CTC para vermiculita, e todos os sólidos resultantes mostraram, a partir do 

teste de CIM, boa atividade de inibição contra bactérias Gram positivas S. aureus 

e Gram negativas Y. Pestis. Em comparação com os resultados com vermiculita-

clorohexidina, os presentes materiais não apresentaram atividade contra E. coli. 

As vermiculitas modificadas com íons metálicos também apresentaram 

atividade atividade antimicrobiana (DRELICH et al., 2011; HUNDÁKOVA et al., 

2013; VALÁSKOV et al., 2010). No estudo de Valásková e coloboradores, 

(2010), as reações de troca  com íons prata na vermiculita e montimorilonita, 

levaram a obtenção de materiais com menor menor tamanho de partícula, maior 

área superficial específica e maior porosidade. Neste trabalho, os produtos de 

prata/vermiculita apresentaram ação inibidora de crescimento bacteriano 
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(Klebsiella pneumioniae e Pseudomonas aeruginosaI) durante seis dias de teste, 

com ação mais efetiva do que os produtos prata/montimorilonita.  

Um material com atividade funcional antimicrobiana foi obtido a partir da 

vermiculita saturada com íons cobre, que posteriormente foram reduzidos 

(usando hidrogênio a temperaturas variando entre 673 e 873 K) a cobre métalico 

para obtenção do nanomaterial (DRELICH et al., 2011). O material apresentou 

diversas vantagens, como estabilidade devido a forte adesão das nanopartículas 

de cobre à superficie (ângulo de contato de 145-155° e trabalho de adesão de 

140-270 mJ.m-2) e à estabilidade da matriz inorgânica do argilomineral, boa 

dispersão visto a boa CTC da vermiculita, e à atividade biocida duradoura do 

cobre metálico, frente a Staphylococcus aureus (DRELICH et al., 2011). 

De maneira geral, os principais estudos conduzidos com vermiculita 

estão resumidos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Relação de alguns trabalhos de vermiculitas quimicamente modificadas utilizadas em 

atividade antimicrobiana. 

Material Obtenção do material 
Atividade 

antimicrobiana 
(Método) 

Referência 

Vermiculita modificada 
com clorohexidina (CA) 

Reação de intercalação da 
vermiculita sódica com CA (0,2; 

1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 x CTC) 

E. faecalis, E. coli 
e P. aeruginosa 
(Método CIM) 

HOLESOVÁ et 
al., 2010 

Vermiculita modificada 
com prata  

Reação de troca com Ag+ (0,01 
mol.dm-3, 24 h). 

K. pneumoniane, 
P. aeruginosa 
(Método CIM) 

VALÁSKOVA et 
al., 2010 

Vermiculita modificada 
com nanopartículas de 

cobre 

Reação de troca iônica, 20 a 50g 
de argilomineral para 500 mL de 
solução 4,1 mol.dm-3 CuSO4, a 

343K e 353K, seguido de redução 
com hidrogênio a temperaturas 673 

a 873K. 

S. aureus 
(Método do disco 

de difusão) 

DRELICH et al., 
2011. 

Vermiculita modificada 
com Brometo de 

tretradecil-
tributilfosfônio (TDTB) 

Reação de troca com TDTB (até 2 
x CTC), sob agitação a 338 K por 6 

h. 

E. coli, S. aureus 
(Método CIM) 

WU et al., 2011 

Vermiculita modificada 
com Cobre e Prata 

Reação de troca com Ag+ e Cu2+ 
(0,1 mol.dm-3 AgNO3; Cu(NO3)2; 

proporção de 1:10 [grama de argila: 
cm3 de solução], agitação por 24h) 

S. aureus, E. 
faecalis, P. 

auruginosa, K. 
pneumoniae 

(Método CIM) 

HUNDÁKOVÁ et 
al., 2013 

Nanocompósitos 
vermicula/polietileno 

As misturas vermiculita/polietileno 
(3,5% e 7% de argila) foram 
submetidas a processos de 
compressão na câmara de 

Brabender para formar placas de 1 
mm de espessura de tamanho 100 

× 100 mm. 

E. feacalis 
(Método de 

Contagem de 
unidades 

formadores de 
colônias – CFU)  

VALÁSKOVA et 
al., 2013 
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Vermiculita modificada 
com clorohexidina (CA) 

e íons metálicos   

Reação de vermiculitas (cálcicas e 
magnésicas) com os íons Zn2+, 

Cu2+ e Ag+, (1,0 mol.dm-3 de ZnCl2, 
CuCl2 e AgNO3), com posterior 
organofuncionalização com CA 

(0,2; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 x CTC, 6h a 
348 K) 

E. faecalis, E. 
coli, P. 

aeruginosa 
(Método CIM) 

HOLESOVÁ et al, 
2013 

Vermiculita modificada 
com clorohexidina (CA) 

Reação de troca de vermiculita 
sódica com CA (0,2; 1,0; 2,0; 3,0 e 

4,0 x CTC) 

S. aueus, E. 
feacalis, E. coli, 
P. aeruginosa 
(Método CIM) 

HOLESOVÁ et 
al., 2014 

    

Vermiculita modificada 
com Brometo de 

hexadeciltrimetilamônio 
(HDTMA) e com Mono-

hidrato de cloreto de 
hexadecilpiridínio 

(HDP) 

Reação de intercalação com 
HDTMA e HDP (0,2 e 0,5 x CTC 

vermiculita sódica) 

Y. pestis e S. 
aureus  

(Método CIM) 

PLACHÁ et al., 

2014. 

Vermiculita modificada 
com clorohexidina (CA) 

Reação ativação ácida com HNO3 
por 24h. Seguida de reação de 
intercalação com CA (1 x CTC, 
2g:30 cm3 [argila:solução], 6 h a 

348 K). 

E. feacalis, E. 
coli, S. aureus 
(Método CIM) 

SAMLÍKOVÁ et 
al., 2017 

 

As vermiculitas modificadas químicamente com espécies orgânicas ou 

inorgânicas apresentaram-se como uma matéria-prima alternativa e promissora  

na produção de plásticos, embalagens, texteis, tintas e outros produtos 

industriais onde as propriedades antimicrobianas trariam vantagens ou se fazem 

necessárias. 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

3.1. Reagentes químicos 
 

Todos os reagentes químicos utilizados neste trabalho foram obtidos em 

condições analíticas (P.A.) fornecidas comercialmente, sem nenhuma 

purificação prévia, Tabela 4. 

Tabela 4. Dados de pureza e fórmulas moleculares dos reagentes química utilizados. 

Reagente Fórmula molecular Pureza Fornecedor 

1,4-Bis-(3-
aminopropil)piperazina  

C10H24N4 99% Sigma-Aldrich 

3-Cloropropiltrimetoxissilano C6H15ClO3Si 97% Sigma-Aldrich 

Ácido nítrico HNO3 65% Vetec 

Álcool etílico C2H6O 95% Sigma-Aldrich 
Nitrogênio gasoso N2 - White Martins 

Nitrato de cobre II Cu(NO3)2 99% Sigma-Aldrich 

Nitrato de zinco II Zn(NO3)2 99% Sigma-Aldrich 

Piperazina C4H10N2 99% Sigma-Aldrich 
Xileno C8H10 99,5% Sigma-Aldrich 

 

A argila utilizada neste trabalho foi a vermiculita, com capacidade de 

troca catiônica (CTC) de 110,7 cmol/Kg de material, proveniente da região de 

Santa Luzia – PB. Água destilada foi utilizada nos diversos ensaios. 

 

3.2. Síntese do material híbrido 
 

3.2.1 Vermiculita bruta 
 

Em seu estado natural, a vermiculita bruta pode conter matéria orgânica, 

como restos de madeira e outros contaminantes macroscópicos. Em grandes 

quantidades estes poderiam interferir em reações e análises químicas futuras. 

Assim, 500 g de vermiculita, foram lavadas com água destilada para retirada dos 

rejeitos menos densos. Depois o material foi seco a 353 K por 72 h. O sólido 

obtido foi denominado V0. 
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3.2.2 Ativação ácida da vermiculita  
 

A ativação ácida foi realizada pela reação de 100g de vermiculita bruta 

(V0) com 500 cm3 de solução aquosa de HNO3 a 1,0; 2,0 e 3,0 mol.dm-3. O 

processo foi realizado em um balão de três bocas (1000 cm3), onde a reação foi 

mantida sob agitação mecânica a 353 K durante 4,0 h, em conformidade com o 

estudo anterior realizado por Santos e coloboradores (2015). 

Após a ativação, a mistura resultante foi decantada e o sólido obtido foi 

lavado com água destilada até o pH do sobrenadante ficar aproximadamente 

igual ao da água utilizada para lavagem. O produto foi seco a 353 K durante 24 

h, em seguida, desaglomerado com auxílio de almofariz e pistilo, e peneirado até 

200 mesh. Um resumo esquemático da ativação ácida da vermiculita se encontra 

ilustrado no fluxograma da Figura 12.   

Os sólidos obtidos foram denominados Vn, onde n indica a concentração 

do ácido utilizado no tratamento (1,0; 2,0 e 3,0 mol.dm-3).   

 

Figura 12. Fluxograma esquemático da ativação ácida da vermiculita. 

 

3.2.3 Reação com agente sililante 3-cloropropiltrimetoxissilano  
 

Na reação de silanização utilizou-se como agente sililante o 3-

cloropropiltrimetoxissilano (CPTS), tendo como suporte os materiais ativados: 



Dissertação de Mestrado/ NUNES FILHO, F. G. 
 

 60 

 

V1, V2 e V3. Neste processo foram utilizadas 4,0 g dos suportes, previamente 

secos à 383 K, afim de remover a água fisicamente adsorvida, 40 cm3 de xileno 

como solvente da reação e 10,0 cm3 de CPTS (52,77 mmol). O sistema reacional 

foi mantido sob refluxo, em atmosfera de nitrogênio e agitação mecânica à 383 

K, por 48 h.  

Os produtos obtidos, denominados V1-Cl; V2-Cl e V3-Cl, foram lavados 

com xileno e etanol, e secos à 323 K por 24 h.  

Um resumo do processo de sinalização pode ser observado no 

fluxograma esquemático da Figura 13. Para efeito de comparação foi realizada 

uma reação controle com a vermiculita (V0) nas mesmas condições, obtendo-se 

o produto V0-Cl. 

 

Figura 13. Fluxograma esquemático da reação do 3-cloropropiltrimetoxisilano com os 

precursores ativados V1, V2, V3, e a vermiculita bruta, V0. 

 

 

3.2.4. Reações subsequentes com aminas cíclicas 
 

3.2.4.1. Reação subsequente com piperazina ou 1,4-Bis-(3-
aminopropil)piperazina 
 

Os sólidos resultantes da reação de sinalização, V1-Cl, V2-Cl e V3-Cl, 

reagiram com a piperazina (PPZ) ou 1,4-Bis-(3-aminopropil)piperazina (APPIP). 
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Nestas reações subsequentes, 2,0 g de cada sólido foram adicionados a 

suspensão de xileno e amina em um balão de três bocas com capacidade de 

250 cm3. Previamente, 1,686 g (19,26 mmol) de PPZ ou 2 cm3 (19,26 mmol) de 

APPIP foram dissolvidos em 40 cm3 de xileno (solvente), com auxílio de agitação 

e aquecimento até 383 K. A suspensão resultante foi mecanicamente agitada, e 

mantida em atmosfera de nitrogênio a 383 K por 48 h.  

Os produtos obtidos foram denominados no caso da piperazina como 

V1-P; V2-P e V3-P e no caso da 1,4-Bis-(3-aminopropil)piperazina, V1-AMP; V2-

AMP e V3-AMP. Os sólidos obtidos foram lavados com xileno e etanol e secos 

a 323 K. Um resumo deste processo pode ser contemplado no fluxograma 

esquemático da Figura 14. 

 

Figura 14. Fluxograma esquemático da reação do dos sólidos contendo sinalo com piperazina e 

com 1,4-bis-(3-aminopropil)piperazina. 

 

3.2.4.2. Adsorção de íons metálicos 
 

A vermiculita bruta e os sólidos finais (V2-P, V2-AMP) reagiram com os cátions 

metálicos Cu2+ e Zn2+. Nos testes de adsorção, 100 mg de cada sólido foram 

colocadas em contato com 25 cm3 da solução, a 0,01 mol.dm-3 e 0,05 mol.dm-3, dos 

metais citados, durante 24 h. O procedimento foi realizado em uma incubadora TE-

420 TECNAL®, sob agitação constante em torno de 180 rpm a 299 K. O pH dos 
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sistemas foi monitorado antes e após os testes, com auxílio de um pHmetro DM-22 

Digimed. Um resumo esquemático deste processo se encontra ilustrado no 

fluxograma da Figura 15. 

 

Figura 15. Esquema experimental de adsorção das matrizes iniciais e finais com cátions 

metálicos. 

 

Os sólidos resultantes dos respectivos processos adsortivos foram 

denominados VxM001 ou VxM005, em que M é Cu ou Zn e x é a denominação 

da matriz de vermiculita. 

 

3.3. Técnicas de caracterização  
   

3.3.1. Difratometria de raios X (DRX) 
  

Os difratogramas de raios X dos materiais em estudo foram obtidos em 

um difratômetro de raios X  Shimadzu, modelo XDR-6000, com fonte de radiação 

utilizada CuKα (λ = 0,15406 nm) trabalhando com uma voltagem de 40 kV e uma 

corrente elétrica de 30 mA. As varreduras foram feitas no intervalo de 2θ de 3 a 

80°, a um passo 0,02° s-1 e velocidade de 0,5° min-1. As análises de DRX 

permitem avaliar a cristalinidade e as fases dos materiais, assim como calcular 

as distâncias interplanares através da Lei de Bragg, Equação 2:  

 

𝑛𝜆=2𝑑sen𝜃 (Equação 2) 
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Onde 𝑑 é a distância interlamelar, 𝜃 é o ângulo de difração, 𝜆 é o comprimento 

de onda dos raios X e 𝑛 é um número inteiro.  

 

3.3.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV)  
 

A técnica de espectroscopia na região do infravermelho fornece 

informações qualitativas da presença de grupos funcionais do argilomineral e 

das moléculas orgânicas ancoradas na matriz inorgânica. 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em 

um espectrômetro modelo PRESTIGE-21, da marca SHIMADZU, pela técnica de 

pastilha de KBr, contendo 1% de amostra. A varredura compreendeu o intervalo 

de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 30 scans de acumulações. 

 

3.3.3. Análise termogravimétrica (TG/DSC)  
 

As medidas termogravimétricas dos sólidos foram realizadas em um 

equipamento SDT Q600, módulo padrão DSC-TGA. A análise foi realizada em 

cadinhos de alumina, sob atmosfera de argônio com fluxo de 100 cm3.min-1 no 

intervalo de temperatura de 293K a 1273 K, com taxa de aquecimento de 20 

K.min-1.  

Esta análise foi realizada no Laboratório Interdisciplinar de Materiais 

Avançados (LIMAv) – UFPI, coordenado pelo professor Dr. Edson Cavalcanti da 

Silva Filho. 

 

3.3.4. Análise elementar carbono, hidrogênio, nitrogênio (CHN)  
 

Os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio das amostras foram 

determinados usando um analisador microelementar da Perkin-Elmer, modelo 

PE 2400, no laboratório da Central Analítica do Instituto de Química da USP – 

São Paulo. 

 

3.3.5. Análise elementar de cloro 
 

 Os teores de cloro das amostras foram determinados pelo Método de   

Schöniger. O procedimento consistiu na pesagem de 10 mg de amostra em papel 
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de filtro de poucas cinzas, que foi transferido para um enlemeyer e adicionado 5 

cm3 de água grau milli-Q, 25 gotas de H2O2 PA e 25 gotas de NaOH 0,1 mol dm-

3. O erlenmeyer foi saturado com oxigênio ultrapuro por três minutos, e então a 

amostra foi queimada em ambiente fechado. Após 24 h, lavou-se o frasco com 

25 cm3 de etanol (PA) e acrescentou-se uma gota de azul de bromofenol 0,1 %, 

e com gotas de HNO3 0,1 mol dm-3 que deixou o pH ácido (indicador passa de 

azul para amarelo). Acrescentou-se então 1 cm3 de solução 0,1 % de 

Difenilcarbazona e a solução foi titulada com solução fatorada de Hg(NO3)2 0,1 

mol dm-3 até o indicador ficar rosa.  

Esta determinação foi realizada no laboratório da Central Analítica do 

Instituto de Química da USP – São Paulo. 

 

3.3.6. Análise textural 
 

As amostras foram aquecidas a 403 K por 3 h em um Belprep II, da BEL, 

com fluxo de N2 (g), para eliminação de impurezas adsorvidas na superfície. Em 

seguida as amostras foram analisadas em um instrumento de adsorção 

volumétrica BELSORP II, da BEL JAPAN, utilizando N2 (g) e padrão de He, em 

um Dewar contendo N2 (l). Os dados de volume de nitrogênio adsorvido e 

dessorvido em várias pressões relativas foram utilizados para gerar informações 

sobre a área superficial, distribuição e tamanho médio de poros. As medidas 

foram calculadas baseadas nas teorias de Brunaer-EmmettTeller (BET) 

(BRUNAUER et al., 1938). O volume de microporos foi obtido utilizando o método 

t-plot (GEEG e SING, 1982). 

 

3.3.7. Espectrometria de emissão óptica com plasma – ICP OES. 
 

As amostras modificadas com as espécies metálicas foram 

caracterizadas pela espectrometria de emissão óptica com plasma (ICP OES), 

utilizando o espectrômetro óptico de emissão atômica com plasma indutivamente 

acoplado – Spectro modelo Arcos com visão radial (SOP), que possui sistema 

óptico selado e purgado com argônio, que permite a detecção e medição de 

comprimentos de ondas na faixa entre 130 e 770 nm. A técnica baseia-se na 

detecção da radiação eletromagnética emitida por átomos neutros ou íons 
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excitados nas regiões do espectro eletromagnético visível e ultravioleta. O 

princípio fundamental da espectrometria de emissão atômica consiste na 

propriedade dos átomos emitirem radiação eletromagnética quando submetidos 

a determinadas condições. Neste caso, a ionização dos elementos a serem 

analisados será feita pelo plasma indutivo de argônio. Diferentemente da técnica 

de absorção atômica, o plasma, que pode ter a temperatura variando entre 7000 

K e 10000 K, possui energia suficiente para promover a excitação da maioria dos 

elementos químicos existentes, possibilitando a quantificação de uma ampla 

faixa de analitos. 

Esta determinação foi realizada no laboratório da Central Analítica do 

Instituto de Química da USP – São Paulo. 

 

3.3.8. Avaliação de atividade antimicrobiana 
 

3.3.8.1. Cepas bacterianas e preparo do inóculo bacteriano padronizado 
 

As cepas bacterianas utilizadas foram das espécies Escherichia coli 

(ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). A partir das culturas 

bacterianas repicadas e mantidas em meio ágar nutriente a 37 ºC por 24 h, 

transferiu-se uma alçada do crescimento bacteriano para um tubo de ensaio 

contendo em solução salina fisiológica, onde a suspensão bacteriana foi 

padronizada para uma densidade equivalente a 0,5 na escala Mac Farland, 

aproximadamente 1,5.108 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias - UFC). 

Em seguida o inóculo bacteriano foi preparado, partir da suspensão bacteriana 

diluída em 1:9 partes com meio Brain Heart Infusion Broth (BHI) a 10%.  

 

3.3.8.2. Microdiluição e determinação pelo Teste de Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) 
 

A CIM é definida como a concentração inibitória mínima de material 

antibacteriano suficiente para impedir o crescimento bacteriano in vitro 

(KNEIFLOVÁ, 1988). A técnica da microdiluição foi realizada para se estimar a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos sólidos iniciais (V0, V1, V2 e V3), dos 

organofuncionalizados com aminas cíclicas (V1-P, V2-P, V3-P, V1-AMP, V2-
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AMP, V3-AMP), e dos sólidos resultantes da adsorção de cobre e de zinco 

(VCu001, V2-AMPCu001, V2-PCu001, VCu005, V2-AMPCu005, V2-PZn005, 

VZn001, V2-AMPZn001, V2-PZn001, VZn005, V2-AMPZn005, V2-PZn005) para 

as suspensões do inóculo bacteriano,  das espécies E. coli e S. aureus, em 

triplicata e com controle de crescimento bacteriano, conforme recomendações 

da Manual Clinical and Laboratory Standards Institute – CLSI/ANVISA. 

O teste foi realizado em microplacas com 96 poços de fundo chato (Cod. 

655111) esterelizada por raios gama. A preparação dos poços foi realizada pela 

adição de 100 μL do inóculo bacteriano padronizado e 100 μL da supensão de 

argila, preparada pela dissolução de 2000 μg dos respectivos sólidos em 1 mL 

de água destilada. A mistura das suspensões inicial foi então submetida ao 

processo de microdiluição seriada até o sétimo poço das colunas verticais da 

placa. O oitavo micropoço se apresenta como controle de crescimento 

bacteriano, contendo apenas a supensão padronizada da bactéria com meio 

BHI. A placa foi incubada em uma estufa bacteriológica a 37 °C por 24 h. O 

procedimento está esquematizado na Figura 16.  

 

Figura 16. Esquema experimental do teste de concentração inibitória mínima (CMI) 

 

Fonte: próprio autor. 
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O procedimento foi realizado em uma cabine biológica, previamente 

esterielizada com álcool etílico (70%) e radiação ultravioleta, com todos os 

devidos cuidados de biossegurança. 

Após o período de incubação, o método colorimétrico com resazurina 

sódica 0,01% foi utilizado, aplicando-se 20 μL da solução em cada poço e 

esperando-se uma hora para realizar a leitura visual dos resultados, em que o 

azul caracteriza a inatividade bacteriana e o vermelho a atividade bacteriana, 

Figura 17. 

 

Figura 17. Método colorimétrico com resazurina para leitura visual do teste CIM. 

 

Fonte: próprio autor. 

Os testes de atividade antimicrobiana foram realizados no Laborátorio 

de Microbiologia, Parasitologia e Patologia do Centro de Formação de 

Professores – UFCG, sob supervisão e orientação do Prof. Dr. Antônio 

Fernandes Filho, do Prof. Dr. Luís Jardelino de Lacerda Neto e da Técnica 

Biomédica Marília Andreza da Silva Ferreira. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
4.1. Matrizes ativadas com ácido 
 

4.1.1 Difração de raios X 

A técnica de difratometria de raios X é de fundamental importância para 

investigação de possíveis alterações na cristalinidade e no espaçamento basal 

dos materiais derivados da vermiculita, visto que dependendo das condições de 

reação, o tratamento ácido pode levar a diminuição da cristalinidade do 

argilomineral (KOMADEL, 2016). A Figura 18 mostra o difratograma da 

vermiculita bruta. 

Figura 18. Difratograna de raios X da vermiculita bruta. 
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O pico mais intenso, Figura 18, é característico da vermiculita, 

representa a reflexão no plano (0 0 2), correspondendo a 2θ = 6,22°, que 

equivale a uma distância interlamelar (d) de 1,42 nm, corroborando com a 

literatura (RITZ et al., 2014; KUPKOVÁ et al., 2015). Em argilominerais 

hidratados do tipo 2:1, o d está diretamente relacionado com a quantidade de 

pseudo-camadas de moléculas de água no espaço interlamelar, o intervalo 

aproximado de 1,4 a 1,5 nm, no qual a vermiculita em estudo se apresenta, 

caracteriza a presença de duas camadas de água (LAGALY e DÉKÁNY, 2013).  
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Os picos em 2θ igual a 12,37°; 18,58°; 24,83°; 31,15°; 37,65°; 44,38° e 

60,53° foram indexados, respectivamente, aos planos (0 0 4) com d = 0,719 nm, 

(0 0 6) com d = 0,483 nm; (0 0 8) com d = 0,367 nm; (0 0 10) com d = 0,297 nm; 

(0 0 12) com d = 0,252 nm; (0 0 14) com d = 0,220 nm; (0 6 0) com d = 0,176 nm 

em acordo com a carta ICDD 00-016-0613. Como se trata de um material natural, 

verifica-se a presença de outras fases, como quartzo (MAQUEDA et al., 2009; 

MARCOS et al., 2009) e mica (HARRAZ e HAMDY, 2010; PERALTA et al., 2018; 

TEMUJJI et al., 2003). O pico em 2θ igual a 7,13° com d igual a 1,24 nm foi 

atribuído a fase interestratificada correspondente ao mineral do tipo mica-

vermiculita (TEMUUJIN et al., 2003; PERALTA et al., 2018), e também é 

atribuído, por alguns autores, a um ou dois planos de moléculas de água 

(KUPKOVÁ, 2015; RITZI et al., 2014; SANTOS et al., 2016). 

Nos difratogramas de raios X dos sólidos ativados, mostrados na Figura 

19, é possível observar uma diminuição na intensidade do pico com reflexão no 

plano (0 0 2) com o aumento da concentração do ácido, indicando perda de 

cristalinidade dos materiais ativados, obtendo-se assim materiais com 

características amorfas (SANTOS et al., 2015). Este comportamento é atribuído 

a alterações nas folhas octaédricas e tetraédricas, devido dissolução dos metais 

constituintes da estrutura do argilomineral, durante o tratamento ácido, gerando 

desorganização da estrutura cristalina (KOMADEL, 2016). Esse comportamento 

é consistente com as modificações de vermiculitas por ativação ácida reportada 

por outros autores (ALVES et al., 2013; SANTOS et al., 2015; STAWINSKI et al., 

2016; PERALTA et al., 2018; WEGRZYN et al., 2018). É possível observar nos 

difratogramas, Figura 19, uma progressiva amorfização do material à medida que 

a concentração do ácido foi aumentada, dependendo da extensão do tratamento 

ácido, o produto sólido resultante pode se apresentar como uma rede 

tridimensional de sílica amorfa (KOMADEL e MADEJOVÁ, 2013).  
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Figura 19. Difratogramas de raios X para vermiculita bruta e matrizes ativadas. 
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O pico em 2θ igual a 7,13°, referente a fase interestratificada é, 

praticamente, mantido para o sólido V1, e apresenta diminuição de intensidade 

muito menos pronunciada em relação aos demais planos de reflexão do 

argilomineral nos sólidos V2 e V3. Essa observação indica que a fase 

interestratificada mica-vermiculita é mais resistente ao tratamento ácido.  

Segundo Peralta e colaboradores, (2018), a fase interestratificada mica-

vermiculita é mais resistente ao ataque ácido pela presença de íons K+, que não 

são facilmente removidos e substituídos por íons H3O+ durante a ativação ácida, 

devido principalmente ao tamanho deste íon. 

Em conformidade com as indicações sugeridas pela análise dos 

difratogramas de raios X das matrizes ativadas, foi possível observar 

visualmente alterações no aspecto e coloração dos produtos do tratamento 

ácido. As matrizes ativadas apresentaram perda do brilho metálico e da 

coloração característica da vermiculita, Figura 20, corroborando com o 

apontamento do processo de dissolução de constituintes da camada da argila 

durante o ataque ácido, no presente caso, essas observações podem ser 

atribuídas a saída de ferro da estrutura. 
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Figura 20. Vermiculita antes (V0) e após o tratamento de ativação ácida (V1, V2 e V3). 

 

4.1.2. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 
 

A vermiculita bruta e os produtos obtidos após o tratamento ácido foram 

caracterizados por espectroscopia na região do infravermelho, esta técnica é 

utilizada para investigação a curto alcance da estrutura do material, fornecendo 

informações dos grupos químicos presentes. Assim, esse método é interessante 

na avaliação dos grupos que compõe a rede inorgânica do argilomineral, como 

também, na caracterização de sítios ácidos normalmente gerados com o 

processo de ativação ácida (ALVES et al., 2013; KOMADEL e MADEJOVÁ, 

2013). Os espectros para a vermiculita pura e matrizes ativadas são 

apresentados na Figura 21. 

Figura 21. Espectros na região do infravermelho para a vermiculita e amostras ativadas por ácido. 
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Nos espectros da Figura 21, referente à vermiculita bruta e o sólidos 

modificados, observa-se que a faixa de 3750-2900 cm-1 são características das 

vibrações de alongamento O-H, enquanto a faixa de 1300-500 cm-1 fornece 

informações sobre as características estruturais do argilomineral e é atribuído as 

vibrações de rede (CHMIELARZ et al., 2014). Para o espectro da vermiculita 

bruta, V0, uma banda larga em 3430 cm-1 atribuída às vibrações de estiramento 

da ligação O-H, referentes a ligações de hidrogênio da água e Si-OH, e em 1640 

cm-1 associada à deformação da ligação O-H da água (PEIXOTO et al., 2016; 

RITZ et al., 2014). A banda intensa em 1000 cm-1 é referente ao modo vibracional 

de estiramento do grupo Si-O, característico do material (CHMIELARZ et al., 

2012). A banda em 670 cm-1 e a banda intensa em 450 cm-1 foram relacionadas, 

respectivamente, às vibrações da ligação RO-Si (R = Al, Mg, Fe) e deformações 

angulares de grupo Si-O-Si, presentes na vermiculita, (CHMIELARZ et al., 2012; 

RITZ et al., 2014). 

Os espectros das amostras tratadas com ácido, V1, V2, V3, 

apresentaram-se bastante semelhantes ao espectro do material bruto, porém foi 

possível observar algumas mudanças nos espectros na região de 1080-670 cm-

1, nos produtos ativados. Observa-se que após o tratamento ácido, houve um 

aumento na intensidade da banda 1080 cm-1, referente a estiramentos de ligação 

Si-O, atribuídos a sílica amorfa (CHMIELARZ et al, 2012; RITZ et al, 2014; 

SANTOS et al, 2015). Uma nova banda é sutilmente observada em 956 cm-1, 

como também o aumento da banda em torno de 800 cm-1, nas matrizes ácidas, 

atribuídas a vibrações estiramento Si-OH em grupos silanóis, indicando a 

formação destes grupos de grande interesse para aumento da reatividade do 

argilomineral, e a presença de sílica amorfa hidratada, com o tratamento ácido 

(KOMADEL e MADEJOVÁ, 2013; YU et al., 2012). A banda na região de 670 cm-

1, referente as vibrações dos óxidos metálicos, sofre redução de intensidade, 

devido a dissolução dos metais pelo ácido (YU et al., 2012). Estes resultados 

apontam uma perda cristalidade do material, fato que corrobora com os 

resultados da difração de raios X, e para a efetividade da reação, visto que 

dependendo da extensão do ataque ácido o argilomineral é convertido em uma 

estrutura tridimensional amorfa de sílica (KOMADEL e MADEJOVÁ, 2013). 
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4.1.3. Análise textural 
 

As isotermas de adsorção e dessorção de gás nitrogênio (N2) foram 

utilizadas para determinar as propriedades texturais da vermiculita bruta e das 

respectivas matrizes ativadas com ácido. Essa caracterização é de grande 

importância para avaliar alterações físicas nos produtos da ativação ácida, que 

incluem um possível aumento da área superficial e no volume médio de poros 

(CHMIELARZ et al, 2012; KOMADEL e MANDEJOVÀ, 2013; KOMADEL, 2016).  

As isotermas para a vermiculita bruta e para as matrizes ativadas estão 

apresentadas na Figura 22. 

Figura 22. Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio para (a) vermiculita bruta e suas 

matrizes ativadas b) V1, c) V2 e d) V3. 
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Na Figura 22 pode-se observar que a vermiculita bruta apresenta perfil 

de isotermas do tipo III, de acordo com a classificação de Brunauer, Deming, 
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Deming e Teller (BDDT), onde o volume adsorvido parte praticamente de zero, 

com histerese tipo H3, segundo a classificação da IUPAC, o que caracteriza 

sólidos mesoporosos, com mesoporos formando fendas, e sólidos não porosos. 

Com o tratamento ácido os sólidos ativados apresentam progressiva transição 

para curvas características de isotermas do tipo IV, da referida classificação, que 

é típica de sólidos microporosos (BRUNAUER e EMMETT, 1938; BRUNAUER 

et al., 1940, GEEG e SING, 1982; BRANTLEY e MELLOT, 2000). O aumento 

progressivo do volume de nitrogênio adsorvido a baixa pressão relativa, bem 

como o aumento do volume máximo de gás adsorvido, com a elevação da 

concentração do ácido no processo de ativação, sugere formação de microporos 

e, possivelmente, a formação de grandes poros não-uniformes (CHMIELARZ et 

al, 2012). 

Os dados das análises de área superficial para a vermiculita e os sólidos 

ativados obtidos pelas isotermas de adsorção/dessorção de N2 estão na Tabela 

5. A vermiculita apresentou área superficial baixa, 16 m2g-1, que indica baixa 

microporosidade (MAQUEDA et al, 2009; SANTOS 2015; CHMIELARZ et al, 

2012).  Os resultados confirmam a eficiência da ativação ácida na obtenção de 

materiais com elevadas áreas superficiais. No presente tratamento, a 

concentração crescente de ácido acarretou um aumento gradual da área 

superficial total (SBET), chegando a um máximo de 540 m2g-1 para o sólido V3, e 

do volume de microporos das matrizes obtidas a partir da ativação da vermiculita. 

Também se observou uma diminuição no diâmetro de poro, que pode ser 

atribuído à destruição de mesoporos e formação do microporos, isso corrobora 

com a diminuição da histerese observada nas isotermas dos sólidos ativados, 

que apontam para uma menor quantidade de mesoporos presentes nos 

materiais ativados. Tais observações estão associadas ao ataque às folhas 

octaédricas e tetraédricas da camada argila, com dissolução dos metais 

estruturais, gerando defeitos cristalinos, quebra de ligações e interrupção de 

lamela pelo ácido durante o processo de ativação, corroborando com as 

caracterizações anteriores e reforçando a efetividade desta reação (SANTOS et 

al, 2015; KOMADEL e MANDEJOVÀ, 2013; KOMADEL, 2016). 
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Tabela 5. Propriedades texturais obtidas por medidas de adsorção/dessorção de N2 para a 

vermiculita bruta e ativados. SBET - área superficial específica, Vμ - volume de microporos e Dp - 

diâmetro médio de poro. 

Sólidos SBET (m2g-1) Vμ (cm3g-1) Dp (nm) 

V0 16 - 9,6 

V1 228 0,0209 4,1 

V2 471 0,0317 3,3 

V3 540 0,0352 3,0 

 

4.1.4. Análise termogravimétrica 
 

As argilas estão entre os primeiros materiais estudados por análise 

térmica, sendo objeto de estudo em trabalhos pioneiros na área, desenvolvidos 

por Henri Le Chatelier no final do século XIX (ROUQUEROL et al., 2013). O 

estudo termogravimétrico em argilas tem como princípio básico e mais 

importante, relacionar o comportamento térmico dos minerais à sua estrutura 

cristalina (ROUQUEROL et al., 2013). Segundo Caillère e Henri (1948, apud 

ROUQUEROL et al., 2013) eventos térmicos para um grande conjunto de 

minerais de argila, como processos endotérmicos de desidratação, perda de 

água presente no material como água interlamelar, e desidroxilação, perda de 

água presente na forma de grupos hidroxílas que condensaram durante a 

análise, podem ser entendidos e correlacionados com a estrutura e composição 

dos materiais. Neste sentido, as curvas termogravimétricas para a vermiculita 

bruta e para as matrizes ativadas com ácido estão apresentadas na Figura 23. 

Os dados de porcentagem perda de massa e suas respectivas faixas de 

temperatura estão resumidos na Tabela 6. 

A curva termogravimétrica para o sólido V0 apresentou três eventos 

endotérmicos principais de perda de massa, o primeiro que ocorre no intervalo 

de 298 a 402 K, está relacionado a retirada da água, adsorvida fisicamente na 

superfície da vermiculita através de ligações de hidrogênio. O segundo evento 

ocorre até 484 K, pode ser atribuído a saída de água de coordenação dos cátions 

do espaço interlamelar (CHMIELARZ et al., 2014; FERNANDEZ et al., 2013; 

KUPKOVÁ et al., 2015). O terceiro evento de decomposição térmica, que se 

estendeu de 738 K até 1237 K, refere-se a desidroxilação de grupos silanol e 
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formação de grupos siloxanos (Si-O-Si) (ALVES et al., 2014; KUPKOVÁ et al., 

2015).  

Figura 23. Curvas termogravimétricas e suas derivadas da vermiculita bruta e das matrizes 

ativadas: a) V0; b) V1; c) V2 e d) V3. 
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Para as matrizes ativadas com ácido (V1, V2 e V3) as curvas mostraram 

comportamento bastante semelhantes, apresentando, no entanto, apenas dois 

eventos de perda de massa. O primeiro evento foi novamente associado a perda 

de água adsorvida fisicamente, variando em intervalos de 300 a 489 K para os 

três sólidos (CHMIELARZ et al., 2014; PEREZ-RODRIGUEZ et al., 2011; WU et 

al., 2015; WEGRZYN et al., 2018). Uma diminuição no teor perda de água 

adsorvida podia ser esperado em relação ao material bruto, visto que no 

processo de ativação ácida ocorre saída de água do espaço interlamelar, como 

já discutido anteriormente, devido substituição dos cátions interlamelares 

hidratados por íons H3O+, isso pode ser evidenciado pelo desparecimento dos 

picos de desidratação destes cátions nas curvas de DTG dos sólidos ativados 

(CHMIELARZ et al., 2014). No entanto, as matrizes ativadas apresentaram 

maiores valores de perda de massa para os eventos endotérmicos de 
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decomposição de água fisicamente ancorada. A explicação está associada à 

formação de grupos silanol nas superfícies da vermiculita, bem o aumento da 

área superficial específica, com o tratamento ácido, verificado anteriormente na 

análise textural, que melhora o caráter hidrofílico do material, que geralmente 

cresce com a elevação da concentração do ácido (ALVES et al., 2014). O 

segundo evento de decomposição térmica para os sólidos ativados, variou em 

intervalos de temperatura de 501 até 1159 K, foi relacionado, novamente, a 

desidroxilação e condensação de grupos silanóis (CHMIELARZ et al., 2014). 

Pequenos efeitos exotérmicos ocorreram em temperaturas superiores a 1173 K 

correspondentes à formação de novas fases (PEREZ-MAQUEDA et al., 2012). 

Tabela 6. Dados de perdas de massa obtidas por análise termogravimétrica (TG/DTG) para os 

sólidos: V0, V1, V2 e V3. 

Amostra Evento Temperatura 
[K] 

Perda de 
Massa [%] 

Perda de total 
[%]  

V0 I 298 – 402 3,5 9,6 

 II 402 – 484 1,8  

 III 738 – 1237 4,3  

V1 I 297 – 503 6,6 10,5 

 II 693 – 1159 3,9  
V2 I 303 – 489 4,0 10,3 

 II 501 – 1153 6,3  
V3 I 297 – 470 6,5 11,9 

 II 522 – 1143 5,0  

 

4.2. Matrizes organofuncionalizadas 
 

4.2.1. Análise elementar 
 

As matrizes organofuncionalizadas pela modificação com agente 

sililante e pelas reações subsequentes com aminas cíclicas foram caracterizados 

por análise elementar de cloro e análise elementar de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio (CHN), respectivamente, afim de quantificar os grupos orgânicos 

ancorados nas superfícies e/ou região interlamelar dos sólidos modificados. O 

conjunto de dados está apresentado nas Tabela 7 e Tabela 8. 

Para os sólidos modificados pela reação de silanização, a análise 

elementar de cloro confirmou a presença do agente sililante na matriz inorgânica 

da vermiculita, indicando a efetividade da reação, Tabela 6, Figura 23. As 

amostras ativadas apresentaram quantidades de cloro ancoradas superiores às 
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do sólido V0-Cl, respaldando a importância do processo de ativação ácida para 

otimização da reação silanização, visto que as matrizes ativadas possuem maior 

quantidade grupos silanóis, formados durante o ataque ácido, e a maior 

disponibilidade destes sítios está diretamente relacionada ao aumento da 

reatividade destes materiais. Devido a baixa quantidade de grupos ancorados, 

na vermiculita silanizada sem ativação prévia, a mesma não foi utilizada nas 

reações subsequentes com as aminas. 

Tabela 7. Análise elementar de cloro em porcentagem e em quantidade de matéria por massa 

de massa dos materiais modificados. 

Sólido % (Cl) N
cl
 (mmol/g) 

V0Cl 0,50 0,14 

V1Cl 5,42 1,53 

V2Cl 5,33 1,50 

V3Cl 5,36 1,51 

 

As quantidades de grupos imobilizados nos sólidos modificados com a 

piperazina e a 1,4-Bis-(3-aminopropil)piperazina foram determinadas a partir dos 

percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Os resultados apontam que 

ocorreu imobilização dos grupos orgânicos nitrogenados nas espécies 

silanizadas, indicando que as reações foram efetivas, Tabela 7, Figura 24.  

Tabela 8. Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio em porcentagem e em 

quantidade de matéria por massa de massa dos materiais modificados. 

Sólido % (C) mmol/g 
(C) 

% (H) % (N) mmol/g 
(N) 

q 
(mmol/g) 

C/N 
(*Teórico) 

V1P 12,35 10,29 2,46 4,27 3,05 1,52 3,37 (*3,50) 

V2P 12,89 10,74 2,45 4,50 3,21 1,60 3,35 (*3,50) 

V3P 12,48 10,40 2,48 3,48 2,48 1,24 4,19 (*3,50) 

V1AMP 11,15 9,29 2,30 3,07 2,19 0,55 4,38 (*3,25) 

V2AMP 11,70 9,75 2,58 2,77 1,98 0,50 4,94 (*3,25) 

V3AMP 11,40 9,50 2,51 2,36 1,68 0,42 5,65 (*3,25) 

 

As reações subsequentes à silanização mostraram relativa eficiência, 

onde a imobilização de PPZ variou de 1,24 a 1,60 mmol.g-1, quando comparados 

com os resultados obtidos por sílica organofuncionalizada com o mesmo agente 

sililante, o ancoramento de PPZ máximo foi de 0,54 mmol.g-1 (ESPÍNOLA et al, 
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2013). Com base na quantidade de matéria de silano ancorado nas matrizes 

silanizadas apresentados na Tabela 7, os sólidos modificados com PPZ 

possuem baixa superfície de grupos cloropil remanescentes que não sofreram 

reação, isso pode evidenciado pela aproximação da relação carbono/nitrogênio 

teórica (C/N), no entanto, nos sólidos modificados com APPIP foi possível 

verificar uma proporção de carbono maior que o esperado. De forma geral, 

observou-se maiores quantidades de nitrogênio nas matrizes modificadas com a 

PPZ, esta ocorrência está relacionada, possivelmente, com uma distribuição não 

homogênea dos grupos cloropil nas matrizes silanizadas, bem como maiores 

tensões torcinais para a molécula de APPIP, dificultando a reação da mesma. 

A Figura 24 apresenta uma esquematização generalizada e ilustrativa 

das substituições nucleofílicas nos processos de organofuncionalização por 

meio da silanização seguidas das reações com piperazinas, das matrizes 

previamente ativadas da vermiculita. 

Figura 24. Esquema sequencial das reações de organofuncionalização por substituição 

nucleofílica das matrizes ácidas da vermiculita. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

4.2.2. Difração de raios X 
 

A análise de difração de raios-X é um método de grande relevância para 

caracterizar argilas modificadas com espécies orgânicas, visto que a técnica 

permite avaliar a cristalinidade e a expansão do espaçamento basal dos 
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materiais. Os difratogramas dos sólidos organofuncionalizados pela reação de 

sinalização e pelas reações subsequentes com as piperazinas estão 

apresentadas na Figura 25 a 27. 

Figura 25. Difratrogramas de raios X dos sólidos organofuncionalizados: V1-Cl, V1-P e V1-AMP. 
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Figura 26. Difratrogramas de raios X dos sólidos organofuncionalizados: V2-Cl, V2-P e V2-AMP. 
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Figura 27. Difratrogramas de raios X dos sólidos organofuncionalizados: V3-Cl, V3-P e V3-AMP 

0 10 20 30 40 50 60

V3-AMP

2 (graus)

d = 1,42 nm

d = 1,38

V3-Cl

V3-P

 

In
te

n
s

id
a

d
e

/u
.a

 

 

Os difratrogramas dos sólidos silanizados não apresentaram mudanças 

no espaço interlamelar para o plano de reflexão principal (0 0 2), o que pode ser 

um indicativo de que possivelmente não houve intercalação do agente sililante 

no espaço interlamelar, e que a reação ocorreu na superfície externa e de 

bordas, Figura 28.  

Figura 28. Esquema generalizado de reação do 3-cloropropiltrimetoxissilano com a vermiculita 

 

Fonte: Próprio autor. 

Os difratogramas para os sólidos modificados com PPZ e APPIP 

apresentaram progressiva perda de cristalinidade. Para os sólidos modificados 

com PPZ é possível observar uma pequena contração das lamelas, indicado por 

valores de 2θ um pouco maiores para o plano principal d (0 0 2), devido, 
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possivelmente a perda de água interlamelar nos sólidos modificados, durante a 

reação. Não mais se observa o pico referente ao plano (0 0 2) da vermiculita 

para os sólidos modificados com APPIP, indicando que a introdução dos grupos 

orgânicos acarreta desorganização na estrutura cristalina do material. 

 

4.2.3. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho. 
 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos sólidos 

organofuncionalizados pela reação de sinalização e pelas reações subsequentes 

com as piperazinas estão apresentadas na Figura 29 a 31. 

Figura 29. Espectros de absorção na região do infravermelho dos sólidos: V1, V1-Cl, V1-P e V1-

AMP 
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Figura 30. Espectros de absorção na região do infravermelho dos sólidos: V2, V2-Cl, V2-P e V2-

AMP. 
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Figura 31. Espectros de absorção na região do infravermelho dos sólidos: V3, V3-Cl, V3-P e V3-

AMP 
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Os espectros de infravermelho das amostras silanizadas sugerem 

efetivação da reação pelo surgimento de novas bandas não verificadas nas 

matrizes ativadas. É possível observar novas bandas na região 2940 e 2835 cm-

1 referente a estiramentos da ligação C-H, e na região de 1440 cm-1 que está 

relacionada a deformação da ligação C-H no grupo CH2. Essas absorções são 

características do esqueleto orgânico de diferentes agentes silantes 

(FERNÁNDEZ et al., 2013; ALVES et al., 2013; TRAN et al., 2016; SANTOS et 
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al., 2016). A banda de estiramento da ligação C-Cl na região de 657 cm-1 não foi 

observada, aventa-se essa ocorrência a sobreposição por parte das bandas 

relacionadas aos grupos metálicos da estrutura inorgânica, que ocorrem na 

mesma região. 

Os espectros de infravermelho das amostras modificadas com PPZ e 

com APPIP mostraram bandas em 2940 cm-1 e em 2835 cm-1 referente ao 

estiramento simétricos e assimétricos da ligação C-H, respectivamente. A banda 

referente a ligação N-H na região de 3570 cm-1 não foi observada, esta banda 

se encontra na região de absorção dos grupos silanóis, e provavelmente foi 

sobreposta (FONSECA et al., 2006). No entanto, é possível verificar uma banda 

região de 1450 cm-1, e para os sólidos modificados com APPIP uma banda em 

1560 cm-1, atribuídas às vibrações de deformação simétrica do grupo NH2
+, 

sugerindo que os grupos amino estão protonados, resultado da interação entre 

os grupos O-H da vermiculita e os centros básicos das piperazinas (FONSECA 

et al., 2006). 

 
4.2.4. Análise textural 
 

4.2.4.1. Matrizes sinalizadas  
 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 foram utilizadas para 

determinar as propriedades texturais das matrizes silanizadas, as quais estão 

apresentadas na Figura 32. 
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Figura 32. Isotermas de adosrção e dessorção de nitrogênio para matrizes sinalizadas: e) V1-Cl, 

f) V2-Cl e g) V3-Cl. 
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As isotermas para os sólidos resultantes do processo de silanização 

apresentam perfil do tipo IV, ou seja, não houve variação na forma em relação 

as matrizes ácidas, porém diferenças quantitativas na porosidade foram 

observadas (GEEG e SING, 1982). Em relação às matrizes percussoras 

ativadas, estes materiais apresentaram um volume de nitrogênio adsorvido a 

baixas pressões relativas e um volume total de adsorção gasosa inferiores. Essa 

observação sugere que os grupos orgânicos ancorados na matriz bloquearam o 

acesso do adsorbato as superfícies de microporos. Esse aspecto apresenta-se 

como um indicativo da efetividade da reação de silanização (MOREIRA et al., 

2017). 

A partir das isotermas adsorção/dessorção de N2, a área superficial 

específica (SBET) dos sólidos silanizados foram determinadas, cujos resultados 
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estão na Tabela 9. Observa-se uma redução acentuada da área superficial e do 

volume de microporos destes sólidos, possivelmente devido o impedimento do 

acesso das moléculas gasosas devido a presença do agente siliante na matriz 

inorgânica.  

Tabela 9. Propriedades texturais obtidas por medidas de adsorção/dessorção de N2 para os 

sólidos silanizados. SBET - área superficial, Vμ - volume de microporos e Dp - diâmetro médio 

de poro. 

Sólidos SBET (m2g-1) Vμ (cm3g-1) Dp (nm) 

V1-Cl 37 0,00811 13,1 

V2-Cl 14 0,00114 13,5 

V3-Cl 73 0,01823 7,2 

 

4.2.5. Análise termogravimétrica 
 

4.2.5.1. Matrizes sinalizadas  
 

Objetivando avaliar a estabilidade térmica e um possível aumento na 

perda de massa após a reação com o agente sililante, foi realizado a análise 

termogravimétrica para os sólidos silanizados, cujos resultados estão resumidos 

na Figura 33 e Tabela 10. 
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Figura 33. Curvas termogravimétricas e suas derivadas das matrizes organofuncionalizadas com 

o agente sililante Cl: e) V1-Cl; f) V2-Cl e g) V3-Cl. 
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As matrizes silanizadas apresentam três eventos principais de 

decomposição térmica. A primeira perda de massa ocorreu em intervalos que 

variaram entre temperaturas de 291 a 423 K para os três sólidos, 

correspondendo a saída de água molecular fisicamente adsorvida pelo material 

(FERNANDEZ et al, 2013). O segundo evento termogravimétrico ocorreu entre 

418 e 957 K, para os três produtos, e foi atribuído a decomposição da matéria 

orgânica incorporada nos materiais e da água remascente (FERNANDEZ et al, 

2013; SILVA et al, 2014). Ressalva-se que nas matrizes ativadas as 

contribuições da decomposição de água de hidratação dos cátions 

interlamelares são mínimas, pois estes foram trocados por íons H3O+ no 

tratamento ácido, assim podemos inferir que as perdas de massa no intervalo do 

presente evento térmico, são provenientes, em grande parte, da matéria 

orgânica ancorada durante a sinalização. O terceiro evento, que ocorreu entre 
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intervalos 978 e 1159 K, foi atribuído a desidroxilação das hidroxílas e 

correspondentes grupos silanóis estruturais do mineral (SILVA et al, 2014). 

Tabela 10. Dados de perdas de massa obtidas por análise termogravimétrica (TG/DTG) para as 

matrizes organofuncionalizadas por silanização: V1-Cl, V2-Cl e V3-Cl. 

Amostra Evento Temperatura 
[K] 

Perda de Massa 
[%] 

Perda de total 
[%] 

V1-Cl I 309 – 412 3,00 17,9 

 II 418 – 957 13,1  
 III 958 – 1168 1,80  

V2-Cl I 291 – 419 2,70 19,4 
 II 423 – 927 15,3  

 III 978 – 1159 1,40  
V3-Cl I 300 – 423 3,00 18,1 

 II 423 – 927 15,0  
 III 975 – 1155 1,10  

 

A análise termogravimétrica para os sólidos silanizados corrobora para 

a confirmação da efetividade das reações de silanização, devido aos valores 

inferiores de perda de massa de água adsorvida, e perdas de massa totais 

superiores às matrizes precursoras ácidas. Essas observações podem ser 

melhor visualizadas na Figura 34. 

Figura 34. Curvas termogravimétricas das matrizes organofuncionalizadas com o agente sililante 

3-cloropropiltrimetoxissilano e das matrizes ativadas precursoras. 
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4.2.5.2. Matrizes modificadas com piperazina e 1,4-Bis-(3-
aminopropil)piperazina 
 

Objetivando avaliar a estabilidade térmica e um possível aumento na 

perda de massa após as reações subsequentes à silanização, foi realizado a 

análise termogravimétrica para os sólidos modificadas com piperazina e 1,4-Bis-

(3-aminopropil)piperazina, apresentados na Figura 35 e 36, respectivamente, 

resumidas na Tabela 11. 

Figura 35. Curvas termogravimétricas e suas derivadas das vermiculitas com piperazina: h) V1-

P; i) V2-P e j) V3-P. 
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Figura 36. Curvas termogravimétricas e suas derivadas das vermiculitas com 1,4-Bis-(3-

aminopropil)piperazina: k) V1-AMP; l) V2-AMP e m) V3-AMP. 
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Nas curvas termogravimétricas da vermiculita modificada com 

piperazina e 1,4-Bis-(3-aminopropil)piperazina foi possível observar para todos 

os sólidos três eventos endotérmicos de perdas de massa em intervalos 

variantes, porém sem muitas disparidades, sendo a primeira referente a saída 

de água fisicamente retida, a segunda perda refere-se  principalmente a 

decomposição de grupos orgânicos ancorados e da água remascente, e o 

terceiro evento térmico é referente à condensação dos grupos silanóis residuais 

e de resquícios de material orgânico (ESPÍNOLA et al, 2003). 
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Tabela 11. Dados de perdas de massa obtidas por análise termogravimétrica (TG/DTG) para as 

matrizes organofuncionalizadas com P e AMP: V1-P, V2-P, V3-P, V1-AMP, V2-AMP e V3-AMP. 

Amostra Evento Temperatura 
[K] 

Perda de Massa 
[%] 

Perda de total 
[%] 

V1-P I 303 – 419 1,6 24,0 

 II 419 – 933 21,0  
 III 933 – 1171 2,4  

V2-P I 309 – 406 1,6 25,0 
 II 406 – 945 21,0  

 III 945 – 1156 2,4  
V3-P I 307 – 402 1,3 24,1 

 II 402 -944 20,6  
 III 944 – 1139 2,2  

V1-AMP I 294 – 417 1,9 21,0 
 II 417 – 933 17,4  
 III 933 – 1163 2,1  

V2-AMP I 296 – 421 1,8 22,1 
 II 421 – 980 19,1  
 III 1025 – 1159 1,2  

V2-AMP I 305 – 425 1,7 21,7 
 II 444 – 1009 19,4  
 III 1010 -1073 1,2  

 

A análise termogravimétrica evidencia, mais uma vez, a efetividade das 

reações subsequentes, visto que os valores de perda de massa total para estes 

últimos sólidos foram superiores em relação as matrizes precursoras. Essas 

observações podem ser melhor visualizadas nas Figura 37 e 38. Os resultados 

também foram coerentes com a análise elementar de CHN, os sólidos 

modificados com PPZ apresentaram uma perda de massa total maior, variando 

de 24 a 25%, em relação aos sólidos com APPIP, de 21,4 a 22,7%, confirmando 

que a reação com piperazina obteve maior êxito, com uma maior quantidade de 

moléculas ancoradas na matriz inorgânica. 
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Figura 37. Curvas termogravimétricas das matrizes modificadas com piperazina e das matrizes 

sinalizadas precursoras. 
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Figura 38. Curvas termogravimétricas das matrizes modificadas com 1,4-Bis-(3-

aminopropil)piperazina e das matrizes sinalizadas precursoras. 
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4.2.6. Espectrometria de emissão óptica com plasma – ICP OES. 
 

A vermiculita bruta e matrizes provenientes de reações com as aminas 

cíclicas foram modificadas com as espécies metálicas Cu2+ e Zn2+. A 
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quantificação dos metais foi realizada por meio da espectrometria de emissão 

óptica com plasma (ICP OES), e podem ser observadas nas Tabelas 12 e Tabela 

13. 

Tabela 12. Quantidades de Cu2+ adsorvido nos ensaios de modificação da vermiculita bruta e 

matrizes nitogrenados com cations metálicos. 

Amostra  q (mmol/g) Amostra q (mmol/g) 

V0Cu001 0,744 V0Cu005 0,302 
V2-PCu001 0,466 V2-PCu005 0,748 

V2-AMPCu001 0,067 V2-AMPCu005 0,252 

 

Tabela 13. Quantidades de Zn2+ adsorvido nos ensaios de modificação da vermiculita bruta e 

matrizes nitogrenados com cations metálicos. 

Amostra  q (mmol/g) Amostra q (mmol/g) 

V0Zn001 0,560 V0Zn005 0,967 
V2-PZn001 0,180 V2-PZn005 0,050 

V2-AMPZn001 0,297 V2-AMPZn005 0,117 

 

A partir da detetminação foi possível verificar ancoramento das espécies 

metálicas nos materiais avaliados. Aventa-se que as interações com as espécies 

metálicas ocorreram por meio de troca iônica, para vermiculita bruta, assim como 

por complexação com os centros básicos nitrogenados, no caso das matrizes 

organofuncionalizadas. 

 

4.2.7. Avaliação de atividade antimicrobiana 
 

4.2.7.1. Teste Concentração Inibitória Mínima (CMI) 
 

A atividade antibacteriana dos sólidos iniciais (V0, V1, V2 e V3), dos 

sólidos organofuncionalizados com aminas cíclicas (V1-P, V2-P, V3-P, V1-AMP, 

V2-AMP, V3-AMP), e dos sólidos resultantes da adsorção de cobre e de zinco 

(VCu001, V2-AMPCu001, V2-PCu001, VCu005, V2-AMPCu005, V2-PZn005, 

VZn001, V2-AMPZn001, V2-PZn001, VZn005, V2-AMPZn005, V2-PZn005), foi 

avaliada frente as espécies bacterianas Escherichia coli  e Staphylococcus 

aureus pelo teste de Concentração Mínima Inibitória (CIM) realizado em placas 

de microdiluição com 96 poços.  Atualmente, a determinação da CIM, 

independente da técnica específica utilizada para sua obtenção, é um dos 
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métodos mais utilizados para confirmar a atividade antibacteriana de 

argilominerias modificados (HOLESOVÁ et al., 2010; VALASKOVÁ et al., 2010; 

WU et al., 2011; HUNDÁKOVÁ et al., HOLESOVÁ et al., 2013; HOLESOVÁ et 

al., 2014; PLACHÁ et al., 2014; SAMLÌKOVÁ et al, 2017). 

  Nos testes realizados, as concentrações mínimas para demonstrar o 

efeito bactericida dos sólidos testados foram determinadas pela ausência de 

crescimento nos poços da placa de microdiluição, indicados pelo corante 

resazurina. Menores valores de CIM, indicam possivelmente atividade 

antimicrobianas mais promissoras. Todos os testes foram realizados em 

triplicada e com controle de crescimento bacteriano (CN). Os resultados 

verificados nas placas de microdiluição estão expostos na Figura 39 e Figura 40. 

A CIM de todos os materiais estão apresentados na Tabela 12. 

 

Figura 39. Teste de Concentração Inibitória Mínima (CMI), em mg.cm-3 apresentados em 

microplacas de diluição, com diluição seriada no decorrer das colunas verticais e último 

micropoço utilizado como controle de crescimento bacteriano (CN), para espécie S. aureus, pelos 

seguintes sólidos:  A) V0Cu001; B) V2-AMPCu001; C) V2-PCu001; D)  V0Cu005; E) V2-

AMPCu005; F) V2-PCu005; G) V0; H) V1; I) V2; J) V3; K) V1-AMP; L) V2-AMP; M) V3-AMP; N) 

V1-P; O) V2-P; P) V3-P; Q) V0Zn001; R) V2-AMPZn001; S) V2-PZn001; T)  V0Zn005; U) V2-

AMPZn005; V) V2-PZn005. 
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Figura 40. Teste de Concentração Inibitória Mínima (CMI), em mg.cm-3 apresentados em 

microplacas de diluição, com diluição seriada no decorrer das colunas verticais e último 

micropoço utilizado como controle de crescimento bacteriano (CN), para espécie E. coli, , pelos 

seguintes sólidos:  A) V0Cu001; B) V2-AMPCu001; C) V2-PCu001; D)  V0Cu005; E) V2-

AMPCu005; F) V2-PCu005; G) V0; H) V1; I) V2; J) V3; K) V1-AMP; L) V2-AMP; M) V3-AMP; N) 

V1-P; O) V2-P; P) V3-P; Q) V0Zn001; R) V2-AMPZn001; S) V2-PZn001; T)  V0Zn005; U) V2-

AMPZn005; V) V2-PZn005. 
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Tabela 14. Concentrações inibitórias mínimas (CMI) em μg.cm-3 da vermiculita bruta, matrizes 

ativadas, matrizes organofuncionalizadas com aminas cíclicas e matrizes modificadas com 

espécies metálicas. 

Sólido CIM (μg/mL) 
S. aureus  

CIM (μg/mL) 
E. coli 

V0 *NI *NI 
V1 *NI *NI 
V2 *NI *NI 
V3 *NI *NI 

V1-P *NI *NI 

V2-P *NI 1000 

V3-P *NI 1000 

V1-AMP *NI *NI 

V2-AMP *NI *NI 
V3-AMP *NI *NI 

V0Cu001 125 125 

V2-PCu001 1000 500 

V2-AMPCu001 1000 *NI 

V0Cu005 62,5 125 

V2-PCu005 10,4 250 

V2-AMPCu005 20,8 500 

V0Zn001 125 *NI 

V2-PZn001 *NI *NI 

V2-AMPZn001 *NI *NI 

V0Zn005 62,5 *NI 

V2-PZn005 *NI *NI 

V2-AMPZn005 *NI *NI 

*Não apresentaram atividade inibitória de crescimento bacteriano. 

Observa-se a partir dos resultados da CIM que a vermiculita bruta, as 

matrizes ativadas com ácido e a maior parte matrizes modificadas com grupos 

orgânicos nitrogenados não apresentaram inibição frente a nenhuma das 

bactérias testadas. Os sólidos V2-P e V3-P apresentaram atividade 

bacteriostática para a espécie E. coli. Aventa-se que maior quantidade de 

centros básicos (Lewis) nitrogenados presentes nestes sólidos, como verificou-

se pela análise elementar de CHN, promovem interações com a superfície 

bacteriana, que podem comprometer o funcionamento celular adequado. 

Segundo Underbeytia e colaboradores (2014), a aderência bacteriana sobre 

argilas organicamente modificadas impede sua função de isolamento, afetam 

sua morfologia e podem promover a lise celular. Apesar da presença de grupos 
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orgânicos nitrogenados nos demais sólidos organofuncionalizados com APPIP, 

confirmados pela análise elementar de CHN, observou-se uma menor 

quantidade de grupos de nitrogênio para os mesmos, somados a isso, uma 

possível distribuição heterogênea dos grupos orgânicos na superfície destes 

sólidos, pode ter prejudicado uma interação efetiva com os microrganismos e 

assim, estes não apresentaram capacidade inibitória nas concentrações das 

suspensões em análise. Essa elucidação também pode ser utilizada para 

explicar o fato do sólido V1-P não apresentar atividade antimicrobiana, mesmo 

apresentando quantidade de grupos orgânicos ancorados praticamente iguais 

aos sólidos V2-P e V3-P. 

As matrizes resultantes da adsorção com cobre apresentaram um 

relativo potencial de atividade antimicrobiana, para as duas espécies de 

microrganismos avaliadas. Uma maior sensibilidade da espécie S. aureus foi 

observada em relação a espécie E. coli frente a ação inibitória pelos sólidos.  

Verificou-se que o aumento da concentração de cobre durante o processo de 

adsorção, aumentou a atividade antimicrobiana tanto da vermiculita pura como 

das matrizes modificadas com as piperazinas, devido a maior quantidade de 

metal ancorada, como obseravado na análise de ICP OES. Cabe destacar o 

desempenho destas espécies, provenientes dos sólidos que sofreram 

modificações de organofuncionalização, V2-AMPCu005 e V2-PCu005, que 

apresentaram o melhor potencial de ação antimicrobiana.  

De acordo com o estudo de Espínola e colaboradores (2003), a 

organofuncionalização de superfície inorgânica com aminas cíclicas do grupo 

das piperazinas, fornece centros básicos nitrogenados com potêncial para 

complexação de espécies metálicas. Neste sentido, os referidos sólidos 

modificados com piperazinas, possivelmente complexaram com os íons cobre, 

aumentando o conteúdo do metal disponível na matriz e sua ação 

antimicrobiana. 

As matrizes resultantes da adsorção de zinco não apresentaram 

atividade antimicrobiana, para a espécie E. coli. No entanto, a vermiculita pura 

modificada com zinco, apresentou propriedade inibitória para a espécie S. 

aureus. Foi possível verificar que o aumento da concentração de zinco no 
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processo de adsorção aumentou a atividade antimicrobiana destes sólidos. O 

sólido V2-AMPZn005 também apresentou ação antimicrobiana. 

Como a vermiculita bruta e matrizes organicamente modificadas não 

apresentaram atividade inibitória, podemos atribuir a ação antimicrobiana às 

espécies metálicas em estudo, o que corrobora com trabalhos anteriores, onde 

a ação antimicrobiana do metal, principalmente do cobre, em conjunto com 

argilominerais foi evidenciada (DRELICH et al, 2011; HUNDÁKOVÁ et al., 2013; 

HOLESOVÁ et al, 2013; TAMAYO et al., 2016).  

Vários  são mecanismos propostos para a ação do cobre e de outras 

espécies metálicas frente à bactérias, como foi exposto anteriormente, em 

resumo os mesmos baseiam-se principalmente em interações eletrostáticas e 

reações do metal com a membrana bacteriana, a partir de grupos presentes em 

lipoproteínas e fosfolipídios, penetração celular causando desnaturação de 

proteínas citoplasmáticas e interação com DNA e RNA bacteriano, esses 

processos causam deformação do microrganismo, inibição de processos vitais e 

impedem a replicação da bactéria (RAI et al, 2009; ROY et al., 2017; TAMAYO 

et al, 2016).  
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5. CONCLUSÕES 

 

Os dados da difratometria de raios X, espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho, análise textural e a análise térmica confirmam da reação 

de ativação ácida, indicando a obtenção de materiais com menor cristalinidade, 

maior área superficial total e com maior número de grupos silánois, em relação 

a vermiculita bruta. 

A análise elementar de cloro confirma a presença do agente siliante na 

matriz inorgânica, apoiada pelo surgimento de novas bandas presentes nos 

espectros de infravermelho para as matrizes silanizadas, referentes ao esqueleto 

orgânico do agente sililante. A análise elementar também demonstra a 

importância do processo de ativação ácida, para otimização da reação de 

silanização de vermiculita, visto que os produtos ativados apresentaram uma 

quantidade de grupos orgânicos ancorados relativamente maior que a 

vermiculita bruto, isto pode ser atribuído a formação de grupos silanóis durante 

a ativação ácida, como sugerido nas caracterizações anteriores. 

A organofuncionalização com aminas cicilicas para obtenção de 

materiais híbridios inorgânico-orgânicos com centros básicos nitrogenados é 

confirmada pela análise elementar de CHN e apoiada pelo surgimento de bandas 

referentes aos grupos nitrogenados das piperazinas na análise de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho. Observou-se maior 

sucesso nas reações com a PPZ em relação a APPIP, possivelmente devido a 

um maior impedimento estérico que está última possa ter sofrido, e assim 

dificultado a reação, bem como uma não homogeneidade dos sítios reacionais 

na superfície da matriz inorgânica. 

A partir das diversas modificações realizadas nas matrizes, pôde-se 

obter diferentes materiais com propriedades antimicrobianas. Os sólidos 

organofuncionalizados com piperazina, V2-P e V3-P, apresentaram ação 

inibitória frente a bactéria E. coli, apontando que uma maior extensão do 

processo de organofuncionalização pode conferir propriedades antimicrobiana a 

argila em estudo. A atividade antimicrobiana do cobre e do zinco em conjunto 

com as matrizes inorgânicas foram evidenciadas. Todos os sólidos resultantes 
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da adsorção com cobre apresentaram um relativo potencial de atividade 

antimicrobiana para as duas espécies de microrganismos avaliadas, S. aureus e 

E. coli.  A vermiculita pura modificada com zinco, apresentou propriedade 

inibitória para a espécie S. aureus. 

Os agentes antimicrobianos obtidos neste estudo apresentam-se como 

um recurso alternativo que possivelmente pode baratear os custos em medidas 

de combate e controle à agentes infecciosos e patagônicos de grande 

importância, que levam a elevadas taxas de morbidade e mortabilidade 

principalmente nos países em desenvolvimento. Estes materiais também podem 

se configurar como uma matéria-prima promissora, onde a inibição de bactérias 

traria diversas vantagens, como na produção de plásticos e embalagens, na 

indústria têxtil, na produção de tintas, e na produção de materiais hospitalares e 

farmacêuticos.   
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