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A avaliação da funcionalidade do grafeno e do nanocompósito de CdS-diatomita para
autolimpeza de argamassas de rejuntamento foi realizada com a preparação de misturas
de um nanocompósito de sulfeto de cádmio (CdS) ancorado em diatomita e nanoplacas
de grafeno, em concentrações 1,5% e 2,5% de grafeno em peso do nanocompósito. As
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The evaluation of the functionality of graphene and CdS/diatomite nanocomposite as
mortar additives for self-cleaning properties was carried out with the preparation of
mixtures of a nanocomposite of cadmium sulphide (CdS) anchored in diatomite and
graphene nanoplates in 1.5% and 2.5% of graphene by weight of nanocomposite. The
self-cleaning mortars were prepared by adding graphene, the CdS nanocomposites and
the CdS/graphene mixtures in a commercial cementitious joint mortar, with the main goal
of promoting microalgae inhibition. Starting materials and mortars were characterized by
X-ray diffraction, Raman, infrared and diffuse reflectance UV-vis spectroscopies. The
photocatalytic activity was evaluated from methylene blue dye degradation assays in the
presence and absence of UV-A radiation, as well as tests of chlorophyll degradation of a
biofilm composed of Chlorella vulgaris and Scenedesmus sp., and its growth inhibition.
The results indicate that the modified mortars with CdS/graphene mixtures obtained the
best photocatalytic responses, degrading approximately 18% of the dye in six hours of
testing, approximately 8% more than those mortars modified with the pure CdS
nanocomposite. Regarding the biofilm degradation and its inhibition, the pure graphene
modified mortar was the most efficient. In chlorophyll degradation tests on biofilms, this
sample is presented the whitest gray level. The microalgae growth inhibition test showed
that the sample modified only with graphene had, on average, 2.5% micoalgae coverage
by the end of 8 weeks of testing, while the control sample presented an average 87% of
algae coverage. This result was pointed out in the chlorophyll degradation test, in which
RG sample presented the whitest gray level, therefore, it was the most efficient in the
biofilm degradation.
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1.

INTRODUÇÃO
O aparecimento de manchas e bolores em argamassas é uma das manifestações

patológicas mais marcantes por comprometer a estética das edificações [1-3]. Essa
patologia está relacionada, primeiramente, ao desenvolvimento de algas verdes
aeroterrestres, seguido por um grupo mais diversificados de seres, incluindo
cianobactérias, fungos, líquens, bactérias, briófitos e algumas matérias vegetativas. A
união desses microrganismos forma um biofilme mecanicamente estável que pode chegar
a espessuras superiores a 10 cm [2,3].
Esse biofilme pode se estabelecer nas mais diversas superfícies, como rochas,
tubulações e fachadas de edificações [4-9] e causar a degradação dos substratos
hospedeiro, criando buracos microscópicos responsáveis pelo aumento da porosidade, e,
consequentemente, facilitando a colonização das camadas subjacentes do substrato por
outros microrganismos [1,4]. Esses seres também causam uma deterioração indireta, uma
vez que são capazes de solubilizar os componentes dos substratos em que vivem,
aumentar a retenção de água pelo substrato e facilitar grandes variações de volume devido
a repetitivos ciclos de molhagem e secagem [3]. Deste modo, levando à fragmentação do
substrato e à aceleração de vários mecanismos de degradação em todo o sistema de
fachada [1,2].
Em materiais cimentícios, como argamassas e concretos, essa patologia é
responsável pelo aparecimento de fissuras, mudanças no pH, lixiviação de compostos,
aumento da porosidade e redução da resistência [8-12]. Em concretos, esses organismos
podem causar biocorrosão, decorrente da produção de ácido sulfúrico quando esses
biofilmes são compostos por bactérias metal-oxidantes e certos tipos de fungos [6,12].
Além do impacto à estrutura em que se associam, o crescimento desses microrganismos
também pode causar desconforto e problemas relacionados à saúde, como alergias e
doenças respiratórias [13,14]
Diante desses problemas, a utilização de materiais autolimpantes está se tornado
uma solução eficiente. A autolimpeza ocorre devido à presença de semicondutores com
propriedades fotocatalíticas, ou seja, materiais que ao serem excitados geram pares de
elétrons-buraco (e-/h+), que interagem com o oxigênio e a água adsorvida, formando
espécies reativas de oxigênio (•O2-) e radicais hidroxila (•OH) [4,15]. Os produtos da
fotocatálise degradam componentes orgânicos, promovendo a limpeza do meio em que
se encontram [4,15]. Esses materiais possuem a capacidade de degradar poluentes
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atmosféricos, compostos orgânicos voláteis (VOCs) bem como resíduos orgânicos não
voláteis. A propriedade de degradar esse último grupo de compostos associa-se à ideia de
uma remoção mais simplificada das sujidades, por isso os fotocatalisadores são
conhecidos como autolimpantes [16].
Nesse campo de estudo, têm-se desenvolvido desde filmes fotocatalíticos para
recobrimentos de telhas, concretos e revestimentos [4,17], à incorporação dos
semicondutores a esses materiais [18,19, 20]. Dentre os semicondutores mais usados, o
óxido de titânio (TiO2) se destaca por sua excelente capacidade fotocatalítica, baixo custo
e estabilidade física e química [21,22]. Porém, para manter a eficiência fotocatalítica de
argamassas modificadas com esse óxido, são necessárias grandes quantidades do
semicondutor. Isso ocorre devido à natureza alcalina das matrizes cimentícias que
resultam em aglomeração do TiO2. [19,20].
Diante disso, novos materiais estão sendo estudados, como por exemplo, o sulfeto
de cádmio (CdS), o óxido de zinco (ZnO) e o óxido de silício (SiO2) [23-27]. Estudos
recentes mostraram melhorias nas propriedades fotocatalíticas a partir da ancoragem do
CdS a materiais como as diatomitas [23,27], bem como sua combinação com outros
semicondutores. Dentre esses semicondutores passíveis de se combinar ao CdS está a
família do grafeno (o grafeno, o óxido de grafeno e o óxido de grafeno reduzido). Essa
combinação é capaz de melhorar a eficiência fotocatalítica do CdS, uma vez que o grafeno
promove a separação dos portadores de carga, melhora a interface de transferência de
carga, reduz a taxa de recombinação dos pares elétron/buracos fotogerados, amplia o
espectro de absorção do compósito e melhora a estabilidade química do CdS [28,29].
Estudos recentes mostram que o grafeno consegue eliminar alguns organismos por
mecanismos diferentes da fotocatálise [30-33]. Estes estudos apontam que os materiais
da família do grafeno possuem uma alta toxicidade a alguns organismos como algas,
bactérias, plantas e peixes, possuindo potencial para atuar como um autolimpante sem
envolver processos fotocatalíticos [30-33]. Portanto o mecanismo autolimpante pode
remeter a processos com ou sem fotocatálise, dependendo das propriedades do material
precursor.
A literatura aponta duas abordagens para indicar a capacidade de inibição de
biofilmes em materiais da construção civil com aditivos fotocatalisadores: avaliando a
capacidade desses materiais em degradar corantes e/ou sua capacidade de inibir o
crescimento de microalgas via fotocatálise [17,25,26,34-37]. Quando a segunda

- 17 -

metodologia é empregada, as algas verdes são as mais utilizadas, uma vez que são um
dos primeiros organismos a colonizar um substrato e possuem uma excelente capacidade
adaptativa quando em condições extremas, como em processos de dessecação [7,8].
Desse modo, reporta-se o desenvolvimento de aditivos fotocatalisadores obtidos
por: 1) Misturas de nanocompósito de sulfeto de cádmio ancorado em diatomita e grafeno;
2) Preparação de argamassas de rejuntamento modificadas com as misturas e os
precursores (CdS-diatomita e Grafeno). A atividade fotocatalítica dos materiais obtidos
foi avaliada a partir de ensaios de degradação do corante azul de metileno na presença e
na ausência de radiação UV-A. Foi também estudado o potencial desses materiais em
degradar a clorofila de um biofilme formado pelas algas Chlorella vulgaris e
Scenedesmus sp., bem como inibir seu crescimento.
1.1.

OBJETIVO

1.1.1. Objetivo Geral
•

Avaliar a influência de adições de grafeno e nanocompósito CdS-diatomita nas
propriedades autolimpantes de argamassa para rejuntamento

1.1.2. Objetivos Específicos
•

Preparação e caracterização de aditivos a base de CdS-diatomita e grafeno para
promover propriedades autolimpantes às argamassas de rejuntamento.

•

Avaliar a eficiência fotocatalítica dos aditivos autolimpantes para argamassas de
rejuntamento

•

Desenvolver uma metodologia por análise de imagem para avaliar a degradação
da clorofila como indicador da inibição do crescimento das microalgas

•

Avaliar a influência do grafeno no crescimento de microalgas quando adicionados
a argamassas

- 18 -

1.2.

ESTRUTURA DO TRABALHO
O capítulo 2 conceitua as argamassas de rejuntamento, trazendo seus principais

constituintes nas fases anidra e hidratada, além de esclarecer o principal problema desse
trabalho, a biodeterioração, trazendo conceitos importantes relativos ao tema e as
consequências dessa patologia em materiais da construção civil. Ainda nesse capítulo, a
fotocatálise é apresentada como uma das soluções para a inibição do desenvolvimento de
microrganismos, para tanto são exibidas as definições acerca dessa reação e dos materiais
que a realizam, os semicondutores.
O capítulo 3 expõe a revisão dos trabalhos envolvendo materiais da construção
civil com propriedades fotocatalíticas, mostrando os principais semicondutores
utilizados, suas deficiências e novos tipos de aditivos. Na seção dos novos aditivos, o
grafeno e o sulfeto de cádmio são apresentados por meio de trabalhos que comprovam a
atividade fotocatalítica destes, bem como a melhoria dessa propriedade quando esses
semicondutores são combinados. Por fim, a toxicidade dos materiais da família do
grafeno é abordada, explicando os principais mecanismos de toxicidade desses materiais
frente às matérias vivas.
O capítulo 4 traz os materiais e métodos utilizados para a preparação das misturas
formadas por sulfeto de cádmio ancorado em diatomita e grafeno, bem como das
argamassas de rejuntamento modificadas. Além disso, explica as três metodologias
utilizadas para avaliação da propriedade autolimpante das argamassas modificadas:
através da degradação do corante azul de metileno, da degradação da clorofila de um
biofilme de microalgas e da inibição do crescimento de microalgas em um teste acelerado.
O capítulo 5 apresenta os resultados e discussões e está dividido em duas fases.
Na primeira exibe-se os resultados de avaliação da atividade fotocatalítica das argamassas
modificadas frente à degradação do azul de metileno e fornece-se os dados de
caracterização dos aditivos e dos rejuntes que explicam o resultado alcançado. Na
segunda etapa, os dados dos ensaios de degradação de clorofila e de inibição do
crescimento de microalgas são discutidos fazendo-se uma correlação com as medidas de
ângulo de contato.
O capítulo 6 foi destinado às conclusões, trazendo as conclusões relativas ao uso
do grafeno e do nanocompósito de sulfeto de cádmio ancorado em diatomita como
aditivos autolimpantes para rejuntes.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO CIMENTÍCIO FLEXÍVEL
A argamassa de rejuntamento ou rejunte é um dos elementos que compõe o

revestimento cerâmico, sendo utilizada para o preenchimento das juntas de assentamento
em fachadas cerâmicas [38-40]. As principais funções desse material são: manter a
estética da fachada (ao compensar possíveis variações nas dimensões das placas
cerâmicas), absorver tensões referentes às dilatações térmica e higroscópicas das placas
e manter a estanqueidade do sistema de vedação [38,40]. Existem no mercado vários tipos
diferentes de argamassa de rejuntamento, dentre elas os rejuntes de base cimentícia, os
acrílicos e os epóxis; sendo o produto de base cimentícia o mais usado por causa do baixo
preço e pela facilidade de aplicação [1,38].
A composição desse tipo de argamassa varia de acordo com o fabricante e o local
de aplicação do produto. No caso dos rejuntes de base cimentícia flexíveis, sua
composição padrão é de aproximadamente 30% de aglomerante, 68% de agregados e 2%
de pigmentos e aditivos. [1]
Os aglomerantes são produtos empregados para aglutinar outros materiais e que
normalmente apresentam-se na forma de pó. Nos rejuntes o aglomerante mais empregado
é o cimento [1]. Por sua vez, os agregados são materiais, geralmente inertes, sem volume
e forma definidos, com propriedades e dimensões estabelecidas para o uso em obras de
engenharia civil, servindo para conferir estabilidade e volume à massa [1,41,42]. O
agregado mais utilizado nas argamassas de rejuntamento é a dolomita, uma rocha
sedimentar formada majoritariamente pelos minerais dolomita e calcita [43,44].
Os pigmentos são particulados sólidos orgânicos ou inorgânicos que conferem cor
à argamassa, sem que haja uma reação física ou química. Alguns produtos usados para a
pigmentação são os óxidos de ferro, de cromo ou de manganês, dependendo da tonalidade
que se deseja alcançar [41].
Por sua vez, os aditivos, de acordo com a NBR 11768 [42], são os produtos que
ao serem adicionados em pequenas quantidades às misturas, modificam algumas de suas
propriedades, adequando-as a certas condições. Estes podem ser orgânicos ou
inorgânicos; estarem em um veículo líquido, pastoso ou sólido e podem interagir física,
química e físico-quimicamente com as partículas de cimento. No caso dos rejuntes
destinados às fachadas e áreas molhadas e molháveis, os principais aditivos conferem
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propriedades como a hidrofobicidade, a resistência à microrganismos e a capacidade de
suportar as dilatações térmicas e higroscópicas das placas cerâmicas [38,41].
Na composição dos rejuntes utiliza-se aditivos como a Metilcelulose ou
Hidroxietilcelulose para a retenção de água; a melamina formaldeído como agente redutor
de água; sulfil laureato de sódio para incorporação de ar; lauril-poliglicol-éter-sulfato
como agente dispersante e emulsionante; hidrocarbonetos líquidos, sílica hidrofóbica,
copolímeros sintéticos e emulsionantes não-iônicos para conferir propriedades
antiespumantes; dispersões de polímeros e copolímeros em pó à base de acetato de vinilaetileno ou cloreto de vinila etileno, aluminato de sódio ou carbonato de lítio como
aceleradores de hidratação; oleatos ou estearatos como hidrofugantes e por fim,
fungicidas derivados de soda para conferir propriedades anti-mofo às argamassas, uma
vez que essas regiões são mais propícias ao desenvolvimento de microrganismos
causando manchas e bolores [38,41].
2.1.1. Principais Fases do Rejunte Anidro e Hidratado
A fase predominante no rejunte anidro é a dolomita (CaMg (CO3)2), um mineral
de estrutura cristalina hexagonal que em sua forma estequiométrica ideal é formada por
camadas alternadas de cálcio e magnésio separadas por camadas de carbonato, [43,45].
Porém, na natureza, a dolomita possui variações na razão Ca/Mg levando a flutuações nas
composições química e estrutural, distinguindo-a de sua forma estequiométrica ideal, e,
portanto, sendo melhor representada por Ca(1+x) Mg(1-x) (CO3)2. Em depósitos de dolomita,
além da calcita, é comum a presença de outros minerais, tais como quartzo, talco,
tremolita, serpentina, clorita e diopsídio [44,46-48].
A calcita é um dos polimorfos do carbonato de cálcio e que usualmente é
encontrada nas rochas dolomíticas. Esta é o polimorfo mais estável do carbonato de
cálcio, possuindo um sistema trigonal-hexagonal escalenoédrico e um hábito
aproximadamente

cúbico

(romboédrico)

[49].

Por

sua

vez,

a

tremolita

(Ca2Mg5Si8O22(OH)2) é um mineral pertencente ao grupo anfibólico cálcico e que pode
ser formada pela conversão da dolomita, sílica, calcita, dióxido de carbono e água [44,50].
Usualmente, a tremolita ocorre em um hábito prismático alongado e/ou com lâmina,
podendo ainda ser encontrado em um hábito acicular ou fibroso. Quando ocorre em um
hábito fibroso, a tremolita é considerada um amianto perigoso de ocorrrência natural, cuja
toxicologia está associada ao tamanho, durabilidade e composição química [44].
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O aglomerante mais utilizado em argamassas de rejuntamento é o cimento branco,
que possui tal coloração devido aos baixos níveis de óxido de ferro e outros metais de
transição em sua composição [51,52]. Ao contrário do cimento Portland comum, o
cimento branco possui apenas três fases como principais constituintes: o silicato tricálcico
(C3S), silicato dicálcico (C2S) e aluminato tricálcico (C3A). Isso ocorre devido à baixa
quantidade de ferro na composição desse tipo de cimento, levando a quantidades
insignificantes de ferro aluminato tetracálcico (C4AF). [52,53].
O C3S apresenta-se em forma de cristais hexagonais, possuindo sete polimorfos:
três estruturas triclínicas, três monoclínicas e uma romboédrica [53,54]. Esta é a fase
predominante no clínquer de cimento Portland e admite de 3 a 4% de outros óxidos em
sua forma industrial. A presença dessas impurezas resulta em formas impuras do C 3S,
conhecida como alita; a principal responsável pelas propriedades das pastas de cimento.
Nela, o Ca2+ pode ser parcialmente substituído por Mg2+, enquanto o Ca2+ e o Si4+ podem
ser permutados pelo Fe3+ e o Al3+ [55]. Os teores máximos de MgO variam de 1,5% a
2%, enquanto os de Al2O3 e Fe2O3 giram em torno de 1%. A incorporação desses íons em
certos teores, auxiliam na estabilização do polimorfos de maior temperatura durante o
resfriamento do clínquer [55].
O C2S é a segunda fase mais abundante no clínquer e apresenta-se na forma de
cristais arredondados, possuindo um tamanho médio de 20 a 40 µm. Por possuir um
caráter hidráulico, o C2S garante resistência mecânica das pastas de cimento, concretos e
argamassas a longo prazo [55,56]. Tal qual o C3S, o C2S possui formas impuras,
conhecida como belita e possui cinco polimorfos (os polimorfos α, α’H, α’L, β e ϒ)
[52,55]. Industrialmente a belita apresenta-se principalmente na estrutura do polimorfo
β-C2S devido ao rápido resfriamento que ocorre ao fim do processo de clinquerização,
impedindo a transformação para o ϒ-C2S. Normalmente, a belita possui de 4 a 6% de
óxidos em substituição, sendo os principais o Al2O3 e o Fe2O3 [55,56].
O C3A é outra das fases formadas durante a clinquerização, pode se apresentar em
forma de cristais cúbicos ou ortorrômbicos e não possui polimorfos decorrentes de
variações de temperatura durante a fabricação do clínquer [52,55]. Assim como a alita e
a belita também permite algumas impurezas em sua constituição, sendo os íons mais
comuns o Fe3+, o Mg2+, o Si4+, o Na+ e o K+. As substituições máximas para o Na2O são
5,7%, para o SiO2 são de 2%, enquanto para o de Fe2O3 são em torno de 3 a 4 %. Estas
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substituições podem chegar a 13% quando o C3A se apresenta na forma cúbica e a até
20% quando este se apresenta na forma ortorrômbica [55].
A cerca dos produtos formados a partir da hidratação do cimento, sabe-se que a
primeira fase a se hidratar é o C3A, uma vez que é o composto mais reativo. Esta fase é
responsável pelo desenvolvimento da resistência inicial das pastas de cimento, e por
reagir rapidamente necessita ter sua reação desacelerada, adicionando-se gipsita [55,56].
A gipsita reage com o C3A formando uma camada semipermeável de etringita
(C6(AS)3.H32) na superfície do aluminato, dificultando a difusão dos íons SO42-, OH- e
Ca2- e desacelerando a reação [55,56]. Quando toda a gipsita é consumida, a camada de
etringita rompe-se e o C3A que ainda não foi consumido reage com a etringita formando
monossulfatoaluminato de cálcio hidratado. Porções remanescentes de C3A também
podem reagir com água formando aluminatos de cálcio hidratados [55,56].
Por sua vez, o C3S e o C2S são os responsáveis pela formação do C-S-H (silicato
de cálcio hidratado) e o Ca (OH)2 (portlandita). O C-S-H é o principal responsável pela
resistência mecânica das argamassas e concretos e constitui uma gama de partículas quase
amorfas contendo cálcio, sílica e água. Esta fase pode possuir composição química
variada e possui semelhanças estruturais com fases cristalinas como a tobermorite, a
jennite, jafeitte e metajennite [56-58]. A portlandita (C-H) possui formato de prismas
hexagonais distintos, possuindo uma certa irregularidade de tamanhos (indo de formas
não definidas a pilhas de placas geometricamente bem definidas) [56]. O C-H possui uma
solubilidade maior que a do C-S-H, tornando-se desfavorável quanto à resistência
química das pastas na presença de soluções ácidas. Nas primeiras idades, a portlandita é
encontrada com relativa facilidade nos grandes vazios presentes na pasta de cimento e
seu potencial de contribuição para a resistência mecânica é inferior ao do C-S-H [56].
Um dos entraves na utilização da dolomita como substituto parcial do cimento ou
como agregado em argamassas e concretos é a possibilidade da ocorrência do processo
de desdolomitização. Reação que ocorre na dolomita em ambientes altamente alcalinos,
na qual a dolomita reage com a portlandita formando calcita e hidróxido de magnésio
(brucita) (Equação 01). [59-61]
CaMg (CO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + Mg(OH)2

(Equação 01)

O principal impasse envolvendo o processo de desdolomitização são estudos que
apontavam que tal reação seria expansiva, levando à deterioração de concretos e
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argamassas [60-62]. Porém estudos recentes sugerem que essa reação não pode ser
responsável por expansões em materiais cimentícios, uma vez que é acompanhada de
redução no volume dos sólidos [61,63].
Outra reação possível, é que o magnésio presente na dolomita interaja com os
aluminatos do cimento formando a hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO3 4H2O), o que pode
acarretar redução da porosidade e aumento da resistência à compressão [48]. Porém, tanto
a reação de desdolomitização quanto a formação de hidrotalcita ocorrem em uma
velocidade muito baixa em temperatura ambiente, portanto, a presença da brucita e da
hidrotalcita é esperada em concretos e argamassas mais maduros [62]. Por fim, a
utilização de dolomita em matrizes cimentícias pode ser responsável pela formação de
carboaluminatos e pela estabilização de etringita, uma vez que a dolomita pode liberar
íons carbonatos, levando à formação de hemicarboaluminato e monocarboaluminato
[48,61]. A calcita presente nos agregados dolomíticos também participa das reações de
hidratação do cimento. Assim como ocorre com a dolomita, os íons carbonatos podem
levar à formação de carboaluminatos, além de retardar o processo de transformação da
fase de etringita em monossulfatoaluminato de cálcio [64-66].
2.2.

BIODETERIORAÇÃO
Falhas relativas às juntas são um dos defeitos mais comuns em sistemas de

fachadas em revestimento cerâmico e podem ser causados por processos físicos ou
químicos [67-69]. Essas falhas afetam o material de preenchimento das juntas, levando
à perda de porções desse material, e, consequentemente, comprometendo a estanqueidade
do sistema [67,68]. Dentre os processos químicos que podem comprometer os materiais
das fachadas, têm-se o ataque de microrganismos, que em conjunto com a presença de
sujidades, promovem a mudança de coloração de placas cerâmicas e do material de
preenchimento das juntas [67-70].
O aparecimento dessas manchas e a formação de bolores são manifestações
patológicas marcantes em fachadas, deixando-as com aspecto sujo e envelhecido [71-73].
Esse problema é resultado da bioincrustração e é responsável por cerca de 30% das
alterações visuais nos materiais de construção [71].
A bioincrustração é definida como a fixação de macro e microrganismos em um
determinado substrato, formando um biofilme [74]. Nos rejuntes, a formação desses
biofilmes ocorre principalmente devido ao desenvolvimento de fungos e algas, podendo
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ser acelerado com a utilização de argamassas porosas e sem resistência ao ataque desses
seres [72,73,75].
Além dos fungos e algas, esses biofilmes podem ser compostos por bactérias,
cianobactérias, liquens e até mesmo por plantas [76]. As cianobactérias e algas são os
primeiros agentes colonizadores em fachadas em virtude da sua natureza fotoautotrófica.
Estes são capazes de absorver radiação de maneira não uniforme em faixas de
comprimento de onda no espectro visível, ou seja, em uma faixa de 400 a 700 nm, para
realização de seus processos metabólicos. [26, 77,78].
Nas fachadas, o biofilme é responsável pela biodeterioração, definida como
qualquer alteração indesejável nas propriedades de um material pelas atividades vitais de
um ser vivo, e, usualmente possui uma tonalidade esverdeada ou enegrecida [9,72,79].
Esta patologia depende de múltiplos fatores, como um ambiente propício para
proliferação (disponibilidade de água, nutrientes e temperatura adequada), além da
bioreceptividade, definida como a aptidão de um material a ser colonizado por
organismos vivos [4, 80, 81].
Essa união sinérgica de microrganismos é responsável pela corrosão
microbiologicamente influenciada (da sigla em inglês MIC), e envolve vários processos
relacionados às atividades microbianas que contribuem para corrosão direta e/ou indireta
de várias superfícies [6]. A MIC é responsável por cerca de 20% dos custos associados a
reparos por corrosão nos mais diversos setores, como por exemplo, indústrias de petróleo
e gás, sistemas de abastecimento de água e na construção civil [6].
Deste modo, a biodeterioração compromete não somente a estética do sistema
como reduz o desempenho dos materiais, causando diminuição da resistência mecânica e
aumento da porosidade. Isso pois os microrganismos realizam a dissolução química de
minerais através da sua penetração na matriz mineral dos componentes da fachada,
tornando os materiais mais propensos a absorver água, e no caso dos rejuntes,
compromete uma das suas principais funções: manter a estanqueidade do sistema de
fachada. Esse processo ocorre geralmente devido à liberação de ácidos orgânicos ou
inorgânicos, produtos das reações metabólicas dos organismos incrustrados nos materiais
[11].
Em materiais de base cimentícia, a biodeterioração é responsável pelo
aparecimento de fissuras, pela lixiviação dos compostos da matriz do concreto, por
mudanças no pH além da criação de novas fases ao longo do tempo [12]. Nos concretos,
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o efeito simultâneo de bactérias oxidantes e bactérias redutoras de enxofre podem
promover ataques de sulfato, resultando em mudanças na composição química, peso e
resistência à compressão dos concretos [12].
Uma das soluções, presentes no mercado, para minimizar a ação destes agentes
biológicos, é o uso de aditivos biocidas. Os biocidas reduzem a atividade biológica e o
tratamento com este tipo de substância apresenta dois mecanismos, dependendo da
superfície em que será aplicada: eliminação dos microrganismos e prevenção de
recolonização [82]. Entretanto, o uso dos biocidas não tem sido bem aceito, pois existe a
preocupação de que estes possam liberar produtos prejudicais ao ambiente [4]. Além
disso, alguns autores afirmam que esses produtos não promovem uma proteção a longo
prazo devido ao desenvolvimento de mecanismos de resistência por parte dos
microrganismos e pela lavagem dos biocidas com a ação da chuva [82,83]. Outro
problema causado por alguns tipos de biocidas é a possível diminuição de resistência
mecânica de concretos [82].
Diante dos problemas relacionados ao uso dos biocidas, o uso de aditivos
fotocatalisadores se mostrou uma solução para inibição biológica em substratos. A
incorporação de substâncias fotocatalíticas para a produção de cimentos, argamassas,
placas cerâmicas e vidros confere a estes produtos propriedades antimicrobianas e
autolimpantes, de forma mais eficiente e menos perigosas para o meio ambiente [4,83].
A adição dos materiais fotocatalíticos é ainda mais compatível quando comparados com
os biocidas, causando pouca ou nenhuma alteração nas características dos materiais [4].
Nos materiais fotocatalíticos, a destruição da ligação formada entre os microorganismos e o substrato através da oxidação fotoinduzida é auxiliada pela produção de
uma interface super-hidrofílica [8]. Esta propriedade permite que a água forme um filme
fino na superfície do sólido, causando um melhor molhamento dos contaminantes e deste
modo, tornando mais fácil a remoção dos organismos devido à ação da água e da sua
evaporação [8].
2.3.

FOTOCATÁLISE
A fotocatálise é definida como a aceleração de uma fotorreação pela ação de um

catalisador, quando este interage com o (s) substrato (s) no seu estado fundamental ou
excitado, e/ou com o produto primário, dependendo do mecanismo de fotorreação [84].
Nesse tipo de reação, o catalisador usado é uma substância capaz de absorver fótons e
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gerar estados excitados, que geram processos foto-físicos e foto-químicos ao passo que
retornam ao seu estado original [85]. Esta reação faz parte dos novos processos de
descontaminação ambiental, os Processos Oxidativos Avançados (POAs), que possuem
um caráter sustentável a longo prazo [86].
A fotocatálise pode ser conceituada em homogênea ou heterogênea, dependendo
de qual fase o catalisador e os reagentes se encontram. Na fotocatálise homogênea, o
fotocatalisador está no mesmo estado físico que o composto a ser fotodegradado e os
radicais hidroxila podem ser gerados com ou sem radiação ultravioleta, alguns exemplos
são: o hidrogênio em meio ácido (reação de Fenton ou foto-Fenton), o ozônio e o
UV/H2O2 [87]. Nesse sistema o catalisador é suspenso no rejeito a ser tratado, sendo
aplicado normalmente para efluentes líquidos [88].
Por sua vez, nos sistemas heterogêneos, o catalisador está em uma fase diferente
do componente a ser fotodegradado. Este processo baseia-se na migração de um elétron
da camada de valência para a camada de condução, quando o semicondutor é irradiado
com fótons que possuem energia maior ou igual à banda proibida (Eg), gerando pares de
elétrons livres e buracos, produtos extremamente reativos quando em contato com
espécies orgânicas [83, 89]. Estes são capazes de oxidar e reduzir, reagindo com água e
oxigênio para gerar espécies ativas, como os radicais hidroxila (OH-) e os ânions
superóxidos (O2-) [89].
Durante a fotocatálise, o fotocatalisador absorve fótons após um bombardeamento
de fótons na superfície do semicondutor, com uma energia igual ou maior que a Eg. Então,
os elétrons são excitados da banda de valência para a de condução, abandonando uma
vaga positiva na banda de valência, os buracos (h+) [90,91].
fotocatalisador + hv → fotocatalisador + e− + h+
Onde a radiação eletromagnética é expressa como o produto da constante de
Planck (h) e a frequência da radiação (v). Os h+ e os e- são agentes oxidantes e redutores,
respectivamente, sendo que o forte comportamento oxidativo dos buracos permite reagir
com a água ou com o OH- dissociado nesta para gerar o radical hidroxila (•OH) [16,90,91].
H2 O + h+ → •OH + H +
h+ + OH − → •OH
Por sua vez, os elétrons gerados na banda de condução podem reduzir as
moléculas de oxigênio adsorvidas da atmosfera para formar espécies reativas de oxigênio.
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Os e- reagem com as moléculas de oxigênio formando ânions superóxidos (•O2- ). O •O2ainda reage com o H+ dissociado na água para produzir radicais HO2• [16,90,91].
O2 + e− → •O−
2
−
H + + •O−
2 → HO2

As espécies reativas de oxigênio, resultantes dos processos de fotocatálise nestes
semicondutores, são as substâncias capazes de decompor micróbios e, por tanto, realizar
a autolimpeza das superfícies [16,90]. Esses produtos são oxidantes altamente reativos e
capazes de inativar microrganismos (como bactérias, esporos, protozoários e vírus) ao
promover a total mineralização destes para compostos inócuos como o CO2 e a água [92].
A figura abaixo, demonstra o esquema do processo de fotocatálise.

Figura 1. Esquema adaptado das reações de fotocatálise em um semicondutor [16]

Geralmente,

os

fotocatalisadores

heterogêneos

são

nanopartículas

de

semicondutores óxidos (como o TiO2) e são usados para: purificação de água, conversão
de energia solar e redução de CO2 [93]. Estes também são utilizados como agentes
antimicrobianos; agentes capazes de decompor poluentes atmosféricos, tais como os
compostos nitrosos, compostos orgânicos voláteis, formaldeídos e resíduos orgânicos não
voláteis; além de serem conhecidos por seu efeito auto-limpante [94].
Alguns fatores influenciam na eficiência do catalisador, dentre esses estão: a
energia e intensidade recebida pelo fotocatalisador; o número e posição relativa dos
estados eletrônicos no fotocatalisador, definido pelas estruturas cristalinas e pelos
potenciais redox associados com os processos de oxidação e redução; a mobilidade dos
portadores de carga nas bandas semicondutoras; a cinética dos processos de transferência
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de carga, e, a superfície do catalisador que se encontra acessível para as espécies
poluentes, para o oxigênio e para a adsorção de água [16].
Cedillo-Gonzales et al. [95], resume essa influência na fotoatividade dos
semicondutores óxidos em três fatores:
• As características dos semicondutores óxidos: a microestrutura, a
composição, os agentes dopantes e a área superficial;
•

O tipo de poluente a ser atacado: a afinidade do fotocalisador com o

material biológico ou químico a ser degradado e os mecanismos de degradação;
• O meio ambiente em que se encontra o sistema: os fatores temperatura,
luminosidade incidente, concentração de poluentes, concentração de oxigênio e umidade.
Importante ressaltar que a fotocatálise não é afetada apenas por fatores isolados,
mas também por uma combinação destes, como conjunção entre temperatura e umidade
ou entre a umidade e poluente alvo [95].
Outros fatores que podem interferir na atividade fotocatalítica estão diretamente
relacionados ao tipo de semicondutor utilizado, como valores elevados no gap de energia
desses materiais, tornando-os ativo apenas sob irradiação de luz UV (aproximadamente
4% do espectro solar) [96]. Outro problema é a taxa de recombinação, ou seja, quando os
elétrons sofrem relaxação, retornando à banda de valência, e, consequentemente, inibindo
a fotocatálise [16,97].
2.4.

SEMICONDUTORES
Os semicondutores são materiais cerâmicos e cristalinos que possuem uma

condutividade intermediária entre os isolantes e os metais. Nestes, a condutividade e a
resistividade podem ser modificadas e controladas através da inserção de impurezas,
gerando a grande variedade de dispositivos e materiais existentes. [98,99]. Atualmente,
os semicondutores são empregados para diversos fins, como dispositivos eletrônicos
(varistores, transístores e diodos), sensores de gás, células solares, revestimentos
fotocatalíticos, revestimentos ópticos para filtros e guias de ondas [98-100].
2.4.1. Bandas de Energia
O conceito de banda de energia dos materiais se faz necessário para a compreensão
das propriedades dos semicondutores. Para melhor compreensão desse conceito, deve-se
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supor que existe um número N de átomos que estão suficientemente afastados para que
uma interação entre eles possa ser desprezada [101]. Um átomo desse sistema possuirá
um diagrama de níveis de energia próximo a de um átomo isolado, isto é, com elétrons
em estados quânticos estacionários caracterizado por níveis de energia discretos e
quantizados [101,102].
Entretanto, quando os átomos são aproximados uniformemente, os níveis de
energia de um átomo são levemente perturbados pela presença dos níveis de energia do
átomo vizinho, havendo uma sobreposição de suas funções de onda [101,102]. De acordo
com o Modelo de Feynman, acontecerá um acoplamento das funções de onda dos
elétrons, resultando em dois estados ligeiramente diferentes, para cada nível de energia,
que corresponde às funções de onda simétrica e assimétrica. Assim, os estados de valência
que possuíam um diagrama com N níveis discretos separados e bem nítidos antes da
aproximação dos átomos, passam a ter faixas ou bandas de energia de estados permitidos
praticamente contínuos [101,102].
A classificação de um sólido em condutor, isolante e semicondutor está
relacionado com a estrutura da banda, com o fato de as bandas de valência estarem cheias
ou apenas parcialmente cheias e a magnitude da energia que existem entre as bandas
cheias e vazias. Em vista disso, os materiais metálicos possuem uma estrutura de banda
característica na qual a banda de mais baixa energia (banda de valência), está cheia, mas
com uma sobreposição com a banda de mais alta energia (banda de condução), resultando
em uma banda maior e não totalmente preenchida [103].
Já os materiais isolantes, possuem a sua banda de valência completamente cheia
e separada da próxima banda por uma banda proibida de alta energia, com valores
superiores a 6,0 eV [103]. Por fim, têm-se os semicondutores, estes possuem a sua banda
de valência totalmente completa por elétrons, enquanto apresentam a banda de condução
completamente vazia; assim como nos isolantes. A diferença entre aqueles e estes se faz
na energia da banda proibida (Eg), uma vez que nos semicondutores essa energia é mais
baixa (entre 0,6 e 4,0 eV) [103]. A figura abaixo apresenta de maneira simplificada as
estruturas das bandas para os metais, semicondutores e isolantes.
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Figura 2. Representação da estrutura das bandas para metais, semicondutores e isolantes, adaptado [103].

2.4.2. Semicondutores Intrínsecos e Extrínsecos
Os semicondutores são materiais cujas propriedades são extremamente sensíveis
à presença de impurezas, deste modo, podem ser divididos em dois tipos: os
semicondutores intrínsecos e os extrínsecos. Os semicondutores intrínsecos são aqueles
em que o comportamento elétrico está baseado na estrutura eletrônica do metal puro e é
interpretada pela teoria da banda [104,105]. Ou seja, seus elétrons, após absorverem
fótons com uma energia igual ou maior que a do Eg, são excitados para a banda de
condução, criando uma vaga positiva na banda de valência (conhecida como buracos
(h+)) [90,91]. A figura abaixo esquematiza como ocorre a condutividade em
semicondutores.

Figura 3. Esquema de como ocorre a condutividade em semicondutores [103].

Por sua vez, os materiais extrínsecos, possuem seu comportamento influenciado
pela presença de defeitos, as impurezas, que entram na estrutura do semicondutor
substituindo um átomo da estrutura. Nesse caso, há uma superposição dos orbitais entre
o átomo hospedeiro e o átomo da impureza que se comporta de maneira diferente da
superposição de orbitais que acontecem nos átomos hóspede-hóspede [103]. Nos
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semicondutores com adição de impurezas, os níveis de energia destas não serão
superpostos na banda de condução ou de valência do hospedeiro, mas sim, no espaço
vazio entre as bandas. Por tanto, estas impurezas reduzem o espaço efetivo entre as bandas
e diminuem a energia da banda proibida para que os elétrons sejam excitados de uma
banda para outra [103].
Quando estas impurezas possuem um nível de energia com deficiência de elétrons,
estas permitem a geração de um excesso de buracos nas bandas de valência e são
conhecidos como impurezas do tipo p. Já as impurezas cujos níveis de energia possuem
um excesso de elétrons, permitem a injeção desses portadores de carga negativos na banda
de condução do hospedeiro e são conhecidos de impurezas do tipo n, como está
esquematizado na Figura 4 [103].

Figura 4. Esquema dos tipos de semicondutores a) Semicondutores com impurezas do tipo n (ou doadoras);
b) Semicondutor com impureza do tipo p (ou aceptoras), adaptado [103].

2.4.3. Semicondutores com Banda Proibida Direta e Indireta
Um semicondutor também pode ser conceituado a partir do tipo de transição
eletrônica, como um semicondutor de banda proibida direta ou indireta [106-108]. Na
primeira, o vetor de onda do nível mais baixo da banda de condução coincide com o vetor
de onda do nível mais alto da banda de valência, havendo conservação de momento
durante a transição eletrônica (Figura 5.a). Quando a banda proibida é direta o par elétronburaco é capaz de recombinar-se, liberando energia em forma de luz. Esse processo de
recombinação possui relação com os níveis de energia e pode ser controlado por meio de
dopagem [106-108].
Quando o nível mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência
estão alinhados, têm-se um semicondutor de banda proibida indireta. Neste caso, para a
transição eletrônica ocorrer é necessário que um fônon da rede interaja com o elétron
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excitado da banda de valência para ser promovido à banda de condução [106-108]. Nessa
transição não ocorre conservação de momento e o elétron é promovido para um valor k
diferente do inicial (Figura 5.b). Durante a recombinação do par elétron-buraco não há
emissão de um fóton, mas sim emissão de calor [106-108].

Figura 5. Ilustração das bandas proibidas direta e indireta, adaptado [108]

2.5.

MOLHABILIDADE
A molhabilidade é uma propriedade da superfície do material que pode ser

definida como a propensão de um líquido ou gás de aderir ou espalhar-se nesta superfície
devido a interações intermoleculares que atuam nas interfaces destes quando os dois estão
próximos [109,110]. O grau de molhamento é definido pelo ângulo de contato (φ) que se
forma entre o líquido e o sólido, e, de acordo com os valores obtidos, essas superfícies
podem ser classificadas em hidrofílicas ou hidrofóbicas. Resumidamente, quando o
ângulo de contato é menor que 90° pode-se inferir que o fluido conseguiu molhar a
superfície (a superfície é hidrofílica), por sua vez, se o ângulo é maior que 90°, pode-se
afirmar que a molhabilidade entre o líquido e o sólido é baixa (a superfície é hidrofóbica)
[109,110].
Além da composição dos interagentes, a topografia pode influenciar no grau de
molhamento de uma superfície. Uma vez que as superfícies não são perfeitamente lisas,
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as variações topográficas podem promover desvios do valor do ângulo de contato devido
a modificações locais nas energias superficiais. Essa variação é conhecida como histerese
do ângulo de contato e pode ser causada pela heterogeneidade topográfica (rugosidade e
presença de porosidade superficial) ou química (presença de contaminantes, inclusões ou
segregação) [111,112].
O processo de degradação de poluentes e/ou inativação de microrganismos através
da fotocatálise possui uma grande dependência da adsorção dessas sujidades na superfície
do material fotocatalisante, dando ao estudo da molhabilidade um papel importante [11].
Sabe-se também que a exposição de superfícies fotocatalíticas à radiação ultravioleta
(UV) provoca o efeito de hidrofilicidade fotoinduzida, ou seja, o ângulo de contato sofre
uma redução com o aumento no tempo de exposição ao UV [109,113]. No caso de estudos
do uso de fotocatalisadores para inibição de microrganismos, o aumento da molhabilidade
exerce dois diferentes papeis, uma vez, que ao mesmo tempo que significa uma melhoria
no contato entre os contaminantes e os fotocatalisadores, também pode representar uma
maior afinidade entre a superfície e os microrganismos [113-115].
Superfícies hidrofílicas mostraram-se bioreceptivas no caso de materiais
cimentícios, levando muitos estudos a desenvolverem superfícies fotocatalíticas com
propriedades hidrofóbicas [2]. Por fim, a molhabilidade pode ser um parâmetro que
justifique diferentes resultados ao se comparar estudos fotocatalíticos medidos a partir da
degradação de corantes e estudos para inibição de microrganismos [2,3,109]. Isso porque,
para a degradação dos corantes, o aumento na molhabilidade representa um melhor
contato entre o corante e o semicondutor, enquanto para os microrganismos (a depender
do tipo) pode representar uma superfície mais bioreceptiva [113-115].
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3.

REVISÃO DA LITERATURA

3.1.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA
Quando se trata de avaliar a capacidade de um determinado material ou filme de

promover a autolimpeza e inibir o crescimento de microrganismos, a metodologia mais
utilizada é avaliar a capacidade destes em degradar corantes e/ou sua capacidade de inibir
o crescimento de microalgas [2,17,19, 37].
A avaliação da autolimpeza a partir da medição de variações na concentração de
corantes em meios aquosos é uma metodologia usual e de fácil realização, empregada
principalmente em estudos de limpeza de águas [116]. Em estudos envolvendo materiais
da construção civil, os corantes mais utilizados são a rodamina, o alaranjado de metila e
o azul de metileno [116-118]. Dentre esses, o azul de metileno (C16H18N3SCl) é um
composto aromático heterocíclico e é considerado um dos principais poluentes aquáticos
[119,120]. A degradação desse corante via fotocatálise ocorre em diversas etapas, nas
quais radicais •OH gerados interagem com os grupos funcionais da molécula de azul de
metileno, resultando, dentre outros produtos, em CO2 [119].
Por sua vez, as algas verdes são microrganismos pertencentes ao reino plantae, do
filo chlorophyta e se classificam como organismos pluricelulares, eucariontes e
autótrofos. Esse tipo de alga é responsável pela maior parte da produção de oxigênio
molecular presente no planeta e possui capacidade de se desenvolver em diferentes meios:
desde ambientes aquáticos à substratos úmidos (como troncos, solos e construções
humanas) [7,121].
Estas são uma das primeiras colonizadoras de um ambiente, pois estão presentes
em diversas formas (como esporos, células e fragmentados filamentosos), além de
possuírem uma excelente capacidade adaptativa quando em condições extremas, como
em processos de dessecação [9]. Dentre os pigmentos presentes nesse tipo de organismo,
destacam-se as clorofilas a e b, os carotenos e as xantofilas [121].
Em edificações, principalmente nas reconhecidas como patrimônio cultural, a
colonização de algas verdes é uma das mais recorrentes dentre as demais algas, sendo as
mais as espécies mais comuns, a Chlorella sp., a Myrmecia sp., a Stichococcus sp. e a
Trebouxia sp [7]. Deste modo, as algas verdes são uma das mais utilizadas em testes de
inibição de microrganismos e avaliação de toxicidade.
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Quando o objetivo é desenvolver materiais fotocatalítico para a construção civil,
as práticas mais comuns são a incorporação de semicondutores na matriz dos materiais
ou a utilização de filmes fotocatalíticos. Dentre os semicondutores mais reportados, o
óxido de titânio possui destaque, por ser relativamente barato, quimicamente e
biologicamente inerte, fotoestável, fácil de produzir e de manusear [21,22].
Um exemplo é o trabalho desenvolvido por Garcia et al. [122], que reportaram o
desenvolvimento de painéis de concreto autolimpantes com adições de 2,5% a 10% de
óxido de titânio nanométrico. Os testes de fotocatálise foram realizados aplicando uma
solução de rodamina sobre a superfície de amostras do concreto e a degradação
mensurada com o auxílio de um colorímetro. Os autores alcançaram aproximadamente
85% de degradação da rodamina após 10 horas de exposição da amostra corada a luz
solar.
Na mesma linha de pesquisa, Loh et al. [123] investigou a capacidade
autolimpante de argamassas modificadas com quatro concentrações distintas de óxido de
titânio e quatro concentrações de óxido de zinco (0,5%, 1,0%, 1,5% e 3,0%). Para tanto,
realizou dois testes: de desinfecção microbiana das argamassas propriamente ditas e da
capacidade dos semicondutores em degradar um corante. No segundo ensaio, os autores
prepararam uma solução aquosa de azul de metileno saturada com hidróxido de cálcio (a
fim de imitar a alcalinidade de produtos de base cimentícias) e testou a capacidade dos
semicondutores em degradar o corante quando expostas a uma fonte de radiação UV. Ao
fim do experimento, que durou 9 horas, foi constatado que o óxido de zinco possui melhor
desempenho diante das condições de ensaio. O experimento foi apenas qualitativo e
visual.
Por sua vez, Feraldos et al. [124] estudou concretos recobertos por filmes
fotocatalíticos, utilizando diferentes semicondutores. Os autores testaram a propriedade
de autolimpeza desses materiais observando-se a mudança de coloração de uma gota de
azul de metileno jogada na superfície revestida da amostra de concreto. Como no trabalho
de Loh [121], a avaliação da degradação foi apenas qualitativa, com o diferencial de que
a evolução da degradação foi fotografada e as imagens foram tratadas por meio de um
software de imagem.
Apesar dos resultados positivos na degradação de corantes, a literatura apresenta
algumas dúvidas quanto à eficiência do óxido de titânio na inibição do crescimento de
algas. Alguns pesquisadores, como Zhang at al. [26], Radulovic et al. [37] e Graziani et
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al. [8], obtiveram êxito na redução da bioincrustração. Zhang at al. [26] prepararam 4
tipos de amostras: amostras controle, sem nenhum tipo de revestimento; amostras
revestidas apenas com uma emulsão à base de silano e siloxano; amostras revestidas com
uma emulsão com nanopartículas de TiO2 (0,1% em peso) e amostras com uma emulsão
contendo nanopartículas de ZnO (0,1% em peso). Foram usadas as algas Volvox,
Chlorella, Aphanothece e Pleurococcus para a realização dos testes, uma vez que esses
eram as algas mais comuns na região do estudo. Ao fim dos ensaios de escoamento de
água (water run-off test) foi constatada uma significativa redução da intensidade da
bioincrustação das algas nos corpos-de-prova que receberam um tratamento com
nanopartículas quando comparados com os grupo-controle. Também não foi notada
nenhuma mudança efetiva na rugosidade superficial, na morfologia dos poros ou na
estética visual das amostras tratadas [26].
Radulovic et al. [37] repetiram os mesmos testes de Zhang et al. [26], desta vez,
usando apenas a emulsão de dióxido de titânio e variando a porcentagem deste na mistura.
Para tanto, os autores realizaram 5 tipos de amostras: a controle, a que possuía um
revestimento silano e siloxano e três amostras com um revestimento de TiO2, nas
porcentagens de 0,1%, 0,3% e 0,5% em peso da mistura. As algas usadas para rodar os
testes foram as espécies Volvox, Aphanothece, Chlorella e Mallomonas. Os autores
descreveram em seu trabalho que a intensidade da bioincrustação e a cobertura superficial
foram reduzidas significativamente, parecendo aumentar proporcionalmente com a
concentração, nas faixas testadas. Porém, afirma que as concentrações acima de 0,5% em
peso eram inviáveis devido à alteração da estética das amostras e pelo fato de que a partir
dessa porcentagem o ângulo de contato com a água não mostraram melhorias
significativas [37].
Por fim, Graziani et al. [8] realizou um estudo detalhado, produzindo amostras
que variaram a porosidade e a rugosidade das placas cerâmicas. Ao todo foram feitas 8
amostras, sendo que para cada tipo foram feitos corpos-de-prova com e sem a aplicação
de um revestimento à base de dióxido de titânio (1% em peso). As algas testadas no ensaio
de water run-off test foram as espécies Chlorella cf. mirabilis Andreeva e
Chroococcidiopsis fissurarum. Os autores constataram que a porosidade desempenha um
papel fundamental no processo de bioincrustação, uma vez que a cobertura máxima de
algas nas amostras de baixa porosidade foi a menor, aproximadamente 31,59% nas peças
não tratadas com TiO2. Ainda de acordo com os autores, o diâmetro dos poros também
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mostrou ter um papel importante; quanto maior o diâmetro dos poros, mais rápida é a
adesão de algas, e consequentemente, menos eficiente é o fotocatalisador [8].
Em contrapartida, alguns autores obtiveram resultados opostos aos descritos pelos
autores já citados, tanto quando o óxido de titânio foi utilizado em forma de filme como
quando incorporado as matrizes estudadas. Um exemplo é o trabalho desenvolvido por
Martinez at al. [2], que estudaram a prevenção do crescimento de Chlorella emersonii
em argamassas ao se aplicar dois tipos de tratamento: um revestimento a base de dióxido
de titânio (2% em peso) e um revestimento capaz de repelir a água (usando compostos de
silano e siloxano). Durante os ensaios de water run-off e de simulação de ascensão de
água por capilaridade, os autores afirmaram que não foi possível fazer uma diferenciação
a olho nu das amostras tratadas com o material fotocatalítico e das amostras controle, ou
seja, sem nenhum tipo de tratamento. O resultado permaneceu o mesmo, mesmo mudando
a condição de iluminação. Por sua vez, o tratamento da argamassa com compostos
repelentes de água diminuiu a taxa de bioincrustação em ambos os testes [2].
Goffredo et al. [4] realizaram testes semelhantes aos de Martinez et al. [2], porém
utilizando pedras calcárias porosas (travertino) como substrato. O autor utilizou 5 tipos
de revestimento: uma solução nanométrica de TiO2 puro (1% em peso), duas soluções
com nanopartículas de TiO2 e Ag (teor adicional de Ag: 1% molar (0,6%) e 5 mols %
(3,15% em peso) e duas soluções contendo nanopartículas de TiO2 e Cu (teor adicional
de Cu: 1% e 5%). Os testes avaliaram a degradação de uma mistura de microalgas
composta pelas algas Chlorella sp. e Klebsormidium sp. e as cianobactérias Phormidium
sp. (Oscillatoriales) e Chlorogloeopsis sp. (Nostocales). Goffredo et al. observaram uma
diminuição do crescimento dos microrganismos apenas nos corpos-de-prova que
receberam nanotratamentos à base de prata. Estes obtiveram o melhor desempenho
biocida, porém apresentaram um efeito colateral, o escurecimento das superfícies tratadas
devido à umidade [4].
Ambos os autores, relacionaram a dificuldade do dióxido de titânio em degradar
algas à uma série de fatores, dentre esses: à criação de uma barreira pelas algas mortas,
reduzindo o contato entre as células das algas ainda vivas e as espécies reativas
produzidas pelo TiO2 e à espessura e maior complexidade das paredes celulares das algas,
quando comparado com as bactérias, o que pode diminuir a efetividade da fotocatálise
[2,4].
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A ineficiência do TiO2 na eliminação de algas também foi relatada por Tobaldi et
al. [17], ao estudarem placas cerâmicas vidradas (20 cm × 20 cm) que receberam camadas
do fotocatalisador (de 50 a 75 g.m

– 2

) para degradar as algas Chlorella mirabilis e

Chroococcidiopsis fissurarum. Nesse trabalho foi utilizado um pó de óxido de titânio
micrométrico, pois, segundo o autor, nanopartículas podem ser inaladas durante o
processo de fabricação e os efeitos destes materiais no organismo humano ainda não são
completamente compreendidos. De maneira inesperada, o resultado mostrou uma maior
cobertura de algas nas placas tratadas com o fotocatalisador. A esse comportamento, o
autor atribuiu o fato de que as superfícies tratadas apresentaram uma superfície com maior
rugosidade, o que pode ter causado uma maior adesão mecânica das algas ao substrato,
inibindo a fotocatálise [17].
Os métodos de avaliação da autolimpeza já descritos na literatura apontam para
duas estratégias mais recorrentes: 1) Fotocatálise utilizando moléculas de corantes como
modelo, exemplo azul de metileno; 2) Avaliação do crescimento de microalgas por
análise de imagem da cobertura da superfície. Enquanto o ensaio utilizando corantes não
representa adequadamente o comportamento das algas, o método de avaliação por
crescimento envolve um tempo muito longo de análise, em função das necessidades de
adaptação das algas ao novo substrato. Portanto ainda existe a necessidade de ajustar as
metodologias para avaliar os processos de autolimpeza.
Em algas verdes, como a Chlorella vulgaris e a Scenedesmus sp. a degradação
dos corantes desses seres pode ser percebida através de mudanças na coloração dos
mesmos, de um verde vivo para tons mais esbranquiçados. O efeito do branqueamento
dos biofilmes foi reportado no trabalho do Pfender et al. [125,126], que avaliaram a
eliminação de um biofilme de Chlorella sp. após exposição à radiação UV-C, sendo essa
mudança na coloração atribuída à degradação da clorofila a e b. No trabalho de Pfender
[126] a degradação da clorofila foi avaliada a partir de análises da concentração de
clorofila a e b em espectrofotômetro UV-visível.
O tipo de análise utilizado por Pfender [126] envolve uma metodologia mais
complexa, a partir da extração dos pigmentos das algas para a sua aferição, tornando o
processo mais demorado e mais caro. Uma outra maneira de avaliar essa degradação, são
as medições colorimétricas, que envolve um conjunto de técnicas para quantificação
parâmetros de cor [24, 127]. Esse tipo de medição pode ser feito a partir de equipamentos
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específicos, como um colorímetro ou um espectrofotômetro, ou ainda a partir de técnicas
de análi
se de imagens digitais. As técnicas de análise de imagens permitem estimar
variações colorimétricas utilizando fotografias obtidas por câmeras fotográficas
profissionais ou ainda de smartphones, barateando os custos das análises [127].
Sendo assim, as medidas colorimétricas são capazes de estimar variações na
concentração de pigmentos como clorofila, carotenoide e ficocianina em biofilmes, e
consequentemente, avaliar a degradação destes [24,125,126]. Diante desse fato, propõese a avaliação da degradação da clorofila por análise de imagem como uma nova
estratégia de verificação da capacidade de materiais em promover a autolimpeza de
superfícies frente à presença de microrganismos.
3.2.

SULFETO DE CÁDMIO ANCORADO EM DIATOMITA E GRAFENO
Ainda que o óxido de titânio seja o aditivo fotocatalisante mais utilizado em

materiais da construção civil, o seu uso tem sido associado a alguns problemas. Segundo
Lucas et al. [94], a adição de óxido de titânio em argamassas foi associada ao aumento
da rugosidade e da porosidade, e consequente redução da resistência mecânica em
amostras que receberam uma adição de TiO2 maior que 1% em peso. Segundo os autores,
tal problema pode estar relacionado com a dificuldade de incorporar as nanopartículas
nas argamassas [94].
De acordo com Macphe et al. [16] afirmam que se deve ter cuidado para garantir
que a dispersão das partículas seja otimizada nas argamassas. Não só para evitar a perda
de resistência, como também para melhorar a eficiência do fotocatalisador, uma vez que
a aglomeração das nanopartículas de TiO2 pode bloquear o acesso à superfície interna
deste, diminuindo a área superficial do semicondutor óxido em contato com o poluente.
O excesso e a aglomeração dos catalisadores causam uma desativação parcial do par
elétron-buraco, o que reduz a eficiência de algumas composições [94].
Outro questionamento feito por ambos os autores é quanto ao tamanho dos poros
das argamassas. Isso porque a degradação oxidativa requer que o poluente seja adsorvido
na superfície, por isso o diâmetro de entrada dos poros deve ser maior que o tamanho das
moléculas do poluente [16,94]. Lucas et al. [94] afirmam que poluentes gasosos possuem
dificuldade de se infiltrar em argamassas que possuem uma forte presença de nanoporos
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(0.1 μm), diminuindo a quantidade de catalisador exposto e consequentemente a
eficiência para degradação dos poluentes.
Os dados da literatura mostram que o óxido de titânio é usualmente adicionado às
matrizes cimentícias em proporções que vão de 1 a 10% em peso da quantidade de
cimento [19,20]. Isso ocorre, segundo Yang et al. [20], porque a dispersão efetiva do TiO2
nas matrizes de cimento é um desafio, devido à alta alcalinidade e a grande quantidade
de cálcio nos produtos à base de cimento. Essas características das argamassas e concretos
promovem a aglomeração do óxido de titânio, reduzindo a área superficial do
fotocatalisador, e, consequentemente, levam ao uso de grandes quantidades do óxido para
que não ocorra uma diminuição da propriedade de autolimpeza [20].
Em busca de reduzir a quantidade de semicondutores utilizados nos materiais
cimentícios, novos materiais estão sendo estudados, como por exemplo, o sulfeto de
cádmio (CdS). O CdS não possui registro na literatura quanto à sua utilização em
materiais cimentícios, necessitando de pesquisas que apontem o seu comportamento em
ambientes alcalino.
O sulfeto de cádmio (CdS) é um semicondutor tipo n, pertencente ao grupo II-IV,
caracterizado pela sua cor amarela e amplamente utilizado em estudos associados à
fotocatálise devido à sua banda de energia de 2,4 eV [35,123,124]. Além disso, possui
alto coeficiente de absorção e variação das suas propriedades eletrônicas e ópticas a
depender do tamanho de suas partículas [35,128,129]. Devido à sua capacidade
fotocatalítica, o CdS possui variadas finalidades, como a produção fotocatalítica de H2, a
degradação de corantes e a desinfecção de microrganismos [35,130,131]. Outra razão
para o aumento significativo dos estudos do CdS como fotocatalisador está atrelado ao
fato desse material ser capaz de absorver no espectro do visível e, por esta razão, possuír
um maior poder de redução nas reações de fotocatálise, quando comparado a um dos
semicondutores mais utilizados, o TiO2 [132].
Contudo, as partículas de CdS puras possuem uma pequena capacidade de
adsorção, pouca fotoestabilidade e uma alta agregação de suas partículas, problemas que
limitam a atividade fotocatalítica do CdS puro ao reduzir sua área de superfície e
aumentar a taxa de recombinação dos portadores de carga fotogerados [131,132]. A fim
de solucionar esses problemas, diversas abordagens têm sido estudadas, dentre elas, o
controle da morfologia do CdS de modo a aumentar a relação superfície/volume (quantum
sized CdS), deposição de metais nobres e dopagens com hetero-elementos [131,132].
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Outra maneira de evitar a aglomeração das partículas é a ancoragem destas em
minerais naturais porosos com alta área superficial e grande capacidade de adsorção
[133]. Um exemplo desses minerais são as diatomitas, que são rochas sedimentares de
sílica biogênica resultantes da fossilização de esqueletos de diatomáceas (algas aquáticas
unicelulares) [27,134]. As diatomitas podem possuir diferentes formas e tamanhos e são
compostas por um alto teor de sílica e pequenas concentrações de Fe2O3, CaO, MgO e
Al2O3 [27,132].
A ancoragem de TiO2 em diatomita foi reportada por Sun et al. [133] e Zhang et
al. [134] para a produção de fotocatizadores capazes de realizar a redução de Cr (IV) e
degradação de diferentes corantes, respectivamente. Nestes trabalhos, a ancoragem em
diatomita reduziu a aglomeração das partículas do semicondutor e melhorou a resposta
fotocatalítica quando comparado ao TiO2 puro. De maneira similar, Nascimento [27],
realizou a ancoragem de nanopartículas de CdS em diferentes tipos de diatomitas,
produzindo um compósito com potencial para realizar a degradação de corantes e da
ciprofloxacina, além da redução de Cr (IV). Ainda de acordo com Zhang et al. [134],
quanto maior a pureza das diatomitas utilizadas e maior a área superficial específica
destas, melhor é a atividade fotocatalítica do compósito, ademais, os compósitos foram
descritos tanto por Zhang et al. [134], quanto SUN et al. [133] como fotocatalisadores
estáveis, sendo possível a sua reutilização.
Outra maneira usual de melhorar as propriedades fotocatalíticas do CdS é a sua
dopagem com grafeno, uma vez, que este é capaz de promover a separação dos portadores
de carga, melhorar a interface de transferência de carga e prolongar o tempo de vida dos
pares elétron/buracos (e-/h+) fotogerados em virtude da sua alta condutividade de elétrons,
reduzindo a taxa de recombinação de compósitos de semicondutores com grafeno [132].
O grafeno é um semicondutor com banda de energia (Eg) zero que possui estrutura
em monocamadas de átomos de carbono organizados em rede com que remete a favos de
mel [135,136]. Essas características fazem desse material um semicondutor com grande
potencial em diversas aplicações por possuir excelentes propriedades de condutividade e
mobilidade eletrônica, estabilidade química e grande área superficial específica
[135,136]. Em trabalhos relacionados à fotocatálise, o grafeno é utilizado em compósitos
como dopante de outros semicondutores, melhorando as suas propriedades
[35,130,135,136].
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Khan et al. [35], sintetizaram nanopartículas de CdS ancoradas em grafeno
conseguindo diminuir a recombinação dos pares de e-/h+, e, consequentemente,
aumentando a eficiência fotocatalítica com relação ao CdS puro. Ainda segundo Khan et
al. [35], após a irradiação de luz visível, os elétrons foram excitados da banda de valência
do CdS para a banda de condução, deixando buracos (h+) na banda de valência, formando
assim os pares elétron-buracos. Os elétrons fotogerados transferiram-se rapidamente para
a matriz de grafeno devido ao íntimo contato interfacial entre as nanopartículas de CdS e
do grafeno, e pelo fato de o grafeno possuir uma alta mobilidade de portadores de carga,
atuando como receptores de elétrons, modelo esquematizado na Figura 6. Por esta razão,
a taxa recombinação dos pares elétron-buracos foi retardada, produzindo melhores
fotocatalisadores [35].

Figura 6. Esquema da interação CdS/grafeno, modificada [35]

O grafeno também possui potencial para reduzir a agregação das partículas de CdS
[132]. Isso ocorre devido à estrutura 2D do grafeno e à presença de grupos funcionais de
superfície que facilitam a nucleação e o crescimento do CdS em sua superfície [132].
Deste modo, o grafeno comporta-se semelhante a um véu que recobre parcialmente a
superfície das partículas de CdS, inibindo a aglomeração das partículas de sulfeto de
cádmio e o seu supercrescimento [132]. Um exemplo deste comportamento foi relatado
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pelos estudos de Li at al. [132], no qual a dopagem do CdS com grafeno reduziu a taxa
de aglomeração e o tamanho das partículas de CdS.
3.3.

TOXICIDADE DO CÁDMIO E DOS MATERIAIS DA FAMÍLIA DO
GRAFENO
O cádmio é um metal pesado, comumente associado à contaminação e toxicidade.

Este metal não ocorre em sua forma pura na natureza, sendo a greenockita a forma mineral
mais comum; um mineral pertencente ao grupo dos sulfatos [137].
Em animais, o cádmio pode acumular-se dentro do organismo por longos
períodos, possuindo um tempo de meia vida de até 40 anos. Em humanos, intoxicações
crônicas de cádmio levam à eliminação excessiva de cálcio por meio da urina,
osteoporose, interferência em outros processos metabólicos que envolvem cálcio, câncer
nos rins e outros órgãos do trato urinário, problemas cardíacos, atrofia muscular e
alterações cognitivas [137]
Apesar da alta toxicidade, a estabilização ou encapsulamento de metais pesados
em matrizes cimentícias é uma técnica recorrente como forma de minimizar o impacto
ambiental de rejeitos da indústria. Um exemplo de trabalho nessa linha, foi o realizado
por Bertolli et al. [138] que comprovou através de testes de lixiviação, a estabilização de
rejeitos sólidos industriais em uma argamassa cimentícia, conseguindo encapsular 100%
da porção de cádmio presente.
A toxicidade dos materiais da família do grafeno (grafeno, óxido de grafeno e
óxido de grafeno reduzido) vem sido reportada na literatura e indica que estes materiais
conseguem eliminar microrganismos por mecanismos distintos da fotocatálise. Estes
estudos apontam que os materiais da família do grafeno possuem uma alta toxicidade à
alguns organismos como algas, bactérias, plantas e peixes [30-33]. Para as algas, em
experimentos executados em soluções contendo esses microrganismos, a ação do grafeno
pode ocorrer de duas maneiras, através da toxicidade direta e da indireta [30,33,139].
A toxicidade direta do grafeno está relacionada à interação alga-grafeno, que pode
causar aglomeração das algas e danificar fisicamente as membranas das mesmas, além
disso, essa interação pode ocasionar estresse oxidativo bem como outros mecanismos de
toxicidade [30,33,139]. O estresse oxidativo ocorre devido ao fato de os materiais da
família do grafeno produzirem espécies reativas de oxigênio, capazes de causar
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peroxidação lipídica, danos no DNA, rompimento da membrana celular das algas, causar
alterações na via metabólica, e, por fim, apoptose [33,139].
Já a toxicidade indireta é causada pela diminuição na quantidade de luz disponível,
devido ao efeito de sombreamento induzido pelo grafeno na solução de alga e BG11, e
pela redução na quantidade de nutrientes no meio de crescimento das algas. Zhao et al.
[30], reportaram que esta toxicidade induzida pela redução dos nutrientes está relacionada
a adsorção de macronutrientes e micronutriente presentes no BG11, sendo que no trabalho
desses autores as maiores reduções foram nas concentrações de nitrogênio e potássio.
Ainda segundo os autores, a falta de nitrogênio e potássio pode ser responsável pela
redução na concentração de algas, como consequência da inibição da síntese de proteínas,
lipídios e carboidratos durante o crescimento desses organismos.
O grafeno também pode aumentar a biodisponibilidade de metais em soluções e
ter sua ação inibidora de organismos melhorada na presença de metais [33,139]. Um
exemplo é o trabalho desenvolvido por Tang [139], no qual o óxido de grafeno apresentou
um efeito sinérgico com Cd2+, produzindo mais espécies reativas de oxigênio, quando
comparado com o óxido de grafeno puro e o Cd2+ puro, desta forma, inibindo o
crescimento de algas de forma mais eficiente.
3.4.

EFEITO DE MATERIAIS DA FAMÍLIA DO GRAFENO EM MATRIZES
CIMENTÍCIAS
A literatura reporta melhorias nas propriedades de argamassas contendo materiais

da família do grafeno, como redução da porosidade, do diâmetro crítico dos poros, além
do aumento da resistência à compressão [140-142]. Esses efeitos são acompanhados da
aceleração das reações de hidratação do cimento atribuídas à promoção de pontos de
nucleação pelas folhas de grafeno durante a fase de hidratação. Wang et al. [141]
avaliaram as propriedades mecânicas que compósitos cimentícios com adições de grafeno
e verificaram aumentos na resistência à flexão e à compressão das suas amostras, redução
na porosidade e na propagação de trincas. Além disso, os autores perceberam aceleração
da reação de hidratação do cimento das amostras modificadas com grafeno com o
consumo de C3S, levando à formação de cristais menores de portlandita e cadeias mais
longas de C-S-H quando comparadas às amostras controle.
Hu et al. [142] estudaram argamassas modificadas com óxido de grafeno e
compósitos do óxido de grafeno e nanosílica e perceberam o efeito de aceleração da
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reação de hidratação do grafeno com indução da formação de portlandita. Efeito
semelhante foi obtido por Lv [140] que conseguiu demonstrar o processo de interação
entre as folhas de óxido de grafeno e o cimento e como o processo de hidratação ocorre
(Figura 7)

Figura 7. Esquema da regulação do óxido de grafeno na hidratação do cimento, modificado [140]

Segundo Lv [140], os grupos funcionais presentes na superfície da folha de óxido
de grafeno (-OH, -COOH) reagem preferencialmente com o C3S, C2S e C3A, formando
pontos de nucleação dos produtos de hidratação do cimento. Tanto os pontos de nucleação
com o padrão de crescimentos dos produtos são controlados pelas folhas de grafeno em
um processo conhecido como efeito modelo (do inglês template effect). De acordo com o
autor, o óxido de grafeno pode induzir a formação de cristais com morfologia de colunas
ou de flores. Os produtos em forma de coluna consistem basicamente em entringita,
monossulfato e portlandita e cresce para fora da superfície das folhas do grafeno devido
ao grande stress no entorno deles. Quando há a presença de estruturas porosas, trincadas
ou soltas, os cristais em forma de bastão se separam e formam cristais em formato de flor
que se dispersam em poros e fissuras, retardando a propagação das trincas.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1.

PREPARAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS DE SULFETO DE CÁDMIO
ANCORADO EM DIATOMITA (CS)
O nanocompósito foi sintetizado como descrito em trabalhos anteriores [27], no

qual foi preparada uma suspensão aquosa a partir da mistura de 2,136 g de acetato de
cádmio, 1,1424 g de tiuréia, 2,4 g de diatomita e 250 mL de água ultrapura, e posterior
agitação por 10 min à temperatura ambiente em um agitador magnético. Essa suspensão
foi então aquecida até o ponto de ebulição do meio reacional por 30 minutos e
posteriormente imersas em banho de gelo para impedir o crescimento das nanopartículas.
Ao fim dessa etapa, a suspensão foi filtrada, lavada com água ultrapura e seca à 45 °C por
12 horas.
4.2.

PREPARAÇÃO DAS MISTURAS DE SULFETO DE CÁDMIO ANCORADO
EM DIATOMITA COM GRAFENO (CGA E CGB)
Foram preparadas duas misturas de sulfeto de cádmio ancorado em diatomita com

adição de um grafeno comercial da Sigma Aldrich, em diferentes proporções (1,5% e
2,5% em peso). As misturas foram homogeneizadas com o auxílio de um almofariz de
ágata, adicionadas a água deionizada numa concentração de 0,01 g/mL e colocadas em
um banho ultrassônico por uma hora para melhor homogeneização. Por fim, a solução foi
centrifugada e seca à 45 °C por 24 horas.
Neste trabalho, os aditivos foram nomeados como mostrado na Tabela 1.
Tabela 1. Nomenclatura e composição dos aditivos fotocatalíticos

Composição (%)
Nomenclatura
G
CS
CGA
CGB

4.3.

Grafeno
100%
1,50%
2,50%

Nanocompósito de
CdS/diatomita
100%
98,50%
97,50%

PREPARAÇÃO DAS ARGAMASSAS DE REJUNTAMENTO COMERCIAIS
E MODIFICADAS
Foram preparados seis conjuntos de amostras; quatro com adição de aditivos

fotocatalisantes e dois grupos controle. Os quatro primeiros conjuntos foram preparados
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a partir de uma argamassa de rejuntamento cimentício flexível comercial com
substituição de 0,3% em massa dos aditivos fotocatalisantes.
Para os grupos controle, foram preparados um conjunto de amostras de argamassa
de rejuntamento cimentício comercial sem os aditivos e amostras de uma argamassa
produzida com 30% de cimento branco e 70% de dolomita. A saber, o conjunto de
amostras produzido com apenas cimento e dolomita foi preparado para melhor
compreensão da atividade fotocatalítica do rejunte comercial, uma vez que os aditivos
utilizados na versão comercial não são conhecidos e poderiam influenciar nos resultados.
A fim de conhecer a composição das amostras controle, estas foram caracterizadas pelo
Espectrômetro de Fluorescência de raio X, da marca Bruker, modelo S8-Tiger 4KW
apresentada na Tabela 2.
Tabela 2. Resultado da análise de FRX das amostras R e CD

Rejunte Puro

Cimento+Dolomita

Concentração

Concentração

CaO

65,73%

64,65%

SiO2

14,38%

15,10%

MgO

13,55%

13,70%

Al2O3

3,11%

3,51%

SO3

2,73%

2,49%

Fe2O3

0,26%

0,26%

K2O

0,14%

0,18%

SrO

0,05%

0,05%

TiO2

0,05%

0,05%

ZrO2

35 PPM

54 PPM

Fórmula

As argamassas foram moldadas numa proporção água/argamassa de 0,295, em
formas descartáveis de polímero de 5 cm x 5 cm x 1 cm e desmoldadas e ensaiadas após
24 horas. A Tabela 3 resume a nomenclatura utilizada para cada amostra bem como a
composição.
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Tabela 3. Nomenclatura utilizada e composição para uma amostra de argamassa de rejuntamento

Cds ancorado
em diatomita

Grafeno

Cimento
Branco

Dolomita

100%

-

-

-

-

CD

-

-

-

30%

70%

RCS

99,7%

0,3%

RG

99,7%

-

0,3%

-

-

RCGA

99,7%

0,2955%

0,0045%

-

-

RCGB

99,7%

0,2925%

0,0075%

-

-

Nomenclatura Rejunte comercial

R

4.4.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DAS ARGAMASSAS
DE REJUNTAMENTO MODIFICADAS
O ensaio de fotocatálise foi adaptado do método sugerido na norma ISO

10678:2010 [143] para avaliação fotocatalítica de materiais cerâmicos avançados. Sendo
assim, as amostras foram imersas em 0,5 L de solução aquosa do corante azul de metileno
e submetidas a duas condições de exposição à radiação em câmara escura por 360
minutos: 1) Exposto à radiação ultravioleta, 2) Sem exposição à radiação, para avaliar
somente efeitos de adsorção. A câmara estava equipada com quatro lâmpadas (marca
Sylvania, modelo blacklight com comprimento de onda de 350 nm), fornecendo às
amostras uma intensidade de radiação UV de aproximadamente 1,0 ± 0,05 mW/cm2, à
uma temperatura de 28 ± 0,5 °C. Também foram efetuados ensaios na câmara UV com
a solução de azul de metileno sem a presença das argamassas para avaliação da fotólise
do corante.
A obtenção dos espectros foi realizada com uma alíquota de 3 mL da solução de
imersão, em intervalos de 40 minutos após os primeiros 120 minutos de ensaio, utilizados
como um período de pré-ativação dos aditivos, até o tempo máximo de 360 minutos. Os
espectros foram registrados na faixa espectral de 450-750 nm utilizando o
espectrofotômetro Perkin Elmer Lambda 45. Todos os ensaios foram efetuados em
duplicata.
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4.5.

CULTIVO DAS ALGAS
As algas foram cultivadas em Erlenmeyer de 500 mL contendo o meio de cultivo

BG11 e os recipientes foram mantidos sob luz artificial (G-light, T8 tubular G13 de 9,9
W, intensidade de 100 µmol/s m²) e sob agitação. As suspensões de algas utilizadas nos
experimentos foram diluídas no BG11 para que fosse possível obter a mesma
concentração de algas em todos os ciclos, e a concentração foi verificada utilizando-se o
espectrofotômetro Perkin Elmer Lambda 45.
As algas Chlorella vulgaris e a Scenedesmus sp. foram adquiridas da coleção de
microrganismos do Laboratório de Tecnologias Ambientais (Labam) da Universidade
Federal de Sergipe.
4.6.

MÉTODO DE ENSAIO ACELERADO DE DEGRADAÇÃO DE CLOROFILA
UTILIZANDO A TÉCNICA DE ANÁLISE DE IMAGEM
A eliminação das microalgas foi avaliada a partir de mudanças na coloração do

biofilme, a partir da análise de imagens geradas por um smartphone (Iphone 7) com o
auxílio de um software Image J. Para tanto, as placas de rejunte foram cortadas em
pedaços de aproximadamente 1 cm x 1 cm x 0,5 cm, colocadas em recipientes de
poliestireno de 5 cm x 5 cm x 5 cm e receberam um volume de 20 mL de uma solução de
algas e BG 11 (absorbância em 680 nm = 0,45). Essas placas foram armazenadas em uma
câmara escura por 24 horas para que as algas pudessem se depositar na superfície das
placas, formando um filme de algas. Após as 24 horas, a solução de BG 11 e algas foi
cuidadosamente removida dos recipientes de poliestireno para que as placas de rejunte
inoculadas com as algas pudessem ser fotografadas.
Após a aquisição das imagens, as placas foram colocadas em recipientes limpos e
foi adicionada água deionizada de modo que a superfície das placas de rejunte não
permanecessem submersas, uma vez que nessa etapa do ensaio, a água é utilizada apenas
para manter os processos metabólicos das algas. Os conjuntos de placas inoculadas e água
foram colocados por 24 horas em uma câmara escura (Figura 8), contendo 4 lâmpadas (2
lâmpadas blacklight da Sylvania com pico em 365 nm, e duas lâmpadas daylight TL-D
de 15 watts da Phillips), a uma temperatura de 27 °C, umidade de 43% e intensidade de
radiação ultravioleta de 0,45 ± 0,05 mW/cm². Após as 24 horas, as placas foram
fotografadas.
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Figura 8. Representação do interior da câmara do ensaio de degradação de clorofila.

As imagens foram adquiridas dentro de uma câmara escura (Figura 9), de modo
que a única iluminação presente fosse a do flash da câmera, deste modo evitou-se
variações na luminosidade entre as fotografias. Antes da realização de todas as
fotografias, as amostras foram acomodadas por 1 hora em temperatura ambiente, em uma
superfície forrada com papel absorvente para diminuir a umidade na superfície a ser
fotografada. Esse procedimento foi efetuado para evitar que a umidade influenciasse na
determinação do nível de cinza das imagens. Após esse processo, as amostras foram
limpas e todo o processo descrito anteriormente foi repetido.

Figura 9. Representação da câmara escura utilizada para aquisição das imagens a) imagem em corte, b)
detalhe da tampa da câmara escura

A fim de compreender a relação entre a limpeza das argamassas e a capacidade
destas em degradar os corantes dos biofilmes em um segundo ciclo de degradação, foram
empregadas duas condições para a limpeza dos rejuntes: na primeira as argamassas foram
limpas com uma esponja e água deionizada, enquanto na segunda foi utilizado um
algodão umedecido e água deionizada. Por fim, os experimentos foram refeitos com uma
terceira condição de ensaio, utilizando-se uma concentração maior de algas (absorbância
em 680 nm = 0,95) e aplicando a segunda metodologia para realização da limpeza entre
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ciclos de degradação, desta forma foi possível determinar o comportamento dos rejuntes
modificados frente à um biofilme mais concentrado.
Na análise de imagem foi utilizado o canal azul, que melhor representou a imagem
original. Foi gerado um histograma em níveis de cinza, com valores na faixa de 0 (preto)
a 255 (branco). O nível de cinza predominante em cada imagem foi calculado a partir da
equação abaixo:
𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝛴(𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙)
𝛴(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙)

Todos os ensaios foram executados em duplicata. O fluxograma abaixo sintetiza,
a metodologia empregada neste capítulo para avaliação das argamassas.

Figura 10. Fluxograma da metodologia usada para avaliação da capacidade de autolimpeza das
argamassas diante de um biofilme de algas

4.7.

ENSAIO ACELERADO DE CRESCIMENTO DE MICROALGAS EM
SUPERFÍCIES (WATER RUN-OFF TEST)
O crescimento natural de algas em superfície é um processo que demora de dois a

cinco anos para tornar-se espesso e visível na maioria das superfícies arquitetônicas [4].
Para avaliar a capacidade de inibição do crescimento de microrganismos em superfícies
modificadas, faz-se necessário empregar uma estratégia para aceleração do processo que
ocorre naturalmente. Para tanto foram confeccionados dois canais com paredes de vidro
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contendo suportes também em vidro e com inclinação de 45°. Esses canais foram
preenchidos com uma solução de 3 litros de água BG11 e algas (Chlorella vulgaris e a
Scenedesmus sp) que circulavam pelas amostras através de um sistema de bomba
submersa e canais de PVC em períodos intermitentes; a bomba ligava e desligava em
intervalos de 15 minutos. Deste modo, a solução contendo os microrganismos fluía pela
superfície da amostra, podendo aderir-se à estas e eventualmente colonizá-las.
Assim como no ensaio de degradação de clorofila, esse sistema foi equipado com
duas lâmpadas blacklight da Sylvania com pico em 365 nm e duas lâmpadas daylight TLD de 15 watts da Phillips. Todavia, neste experimento as lâmpadas funcionaram em um
período cíclico de 12 horas, para representar os períodos de dia e noite que ocorrem na
natureza. O período de funcionamento das lâmpadas e da bomba foi controlado por meio
de um arduíno, que também possuía um medidor de temperatura. Esse ensaio permaneceu
sob temperatura controlada, em média de 26 °C enquanto as lâmpadas estavam ligadas e
18 °C quando desligadas, umidade de 50% e intensidade de radiação ultravioleta de 0,20
± 0,05 mW/cm². Nesse trabalho, em todos os experimentos, a intensidade de radiação
ultravioleta foi aferida por meio de um medidor de ultravioleta da marca ICEL Manaus,
modelo UV-401. O canal em funcionamento pode ser visualizado na Figura 11.

Figura 11. A) imagem do canal do ensaio de crescimento acelerado de algas, b) Representação com
detalhes do recipiente e suas tubulações

Essa etapa foi realizada com as amostras CD, R e RG, cortadas em dimensões de
2,5 cm x 2,5 cm x 1,0 cm. Durante a realização do ensaio as amostras controle foram
colocadas em canal diferente da amostra RG para evitar uma contaminação de grafeno
nas amostras controle. Esse ensaio possuiu uma duração total de oito semanas, sendo as
placas de argamassas fotografadas com uma câmera de um smartphone (Iphone 7) uma
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vez por semana e as imagens tratadas com o uso do software ImageJ (FIJI). Para avaliação
do crescimento dos biofilmes, foi determinado o color treshhold das amostras antes do
início do ensaio, que foi usado como base para a delimitação dos valores de matiz,
saturação e brilho das imagens das amostras ensaiadas. Após a delimitação do color
threshold a imagem foi binarizada, gerando uma imagem em preto em branco, onde o
branco representava a área contaminada e em preto a área considerada livre do biofilme
(Figura 12). A função do software ImageJ (FIJI) para quantificar as porções em preto e
branco das amostras foi aplicada, e, assim, foi determinada a área de algas que cobriram
a superfície das placas.

Figura 12. Imagens da placa CD, a) imagem original b) imagem após a aplicação do color threshold e a
binarização

4.8.

MEDIDA DE ÂNGULO DE CONTATO
As medidas de ângulo de contato foram realizadas nas argamassas utilizadas na

segunda condição de ensaio de degradação de clorofilas, em dois períodos: antes do
primeiro ciclo de degradação de clorofila e depois da limpeza. Para realização deste
ensaio, uma gota de 1 L de água deionizada foi jogada na superfície das argamassas,
como o auxílio de uma micropipeta de 10 L, e realizado um registro fotográfico do
momento em que a gota chega à superfície com o auxílio de um microscópio digital com
zoom de 1600 vezes (Figura 13). As medidas foram realizadas em quatro pontos
diferentes das amostras e todo o ensaio foi executado em duplicata. Os valores dos
ângulos de contato foram obtidos através de análise de imagem usando o plugin
DropSnake do software ImageJ. Esse ensaio seguiu as metodologias descritas nos
trabalhos de Gahrooei [144] e Souza [145].
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Figura 13. Representação do ensaio de molhabilidade (equipamentos e posicionamento do microscópio e
da amostra).

4.9.

CARACTERIZAÇÃO DOS ADITIVOS E DAS ARGAMASSAS
Para a caracterização das argamassas, as placas recém desmoldadas tiveram a

reação de hidratação interrompida com a imersão das amostras em álcool isopropílico por
90 minutos e depois secas em estufa por 3 horas à 40ºC. Ao sair da estufa, as placas foram
moídas em um almofariz e pistilo de ágata e peneiradas em uma peneira n. 200. Os pós
foram armazenados em eppendorfs e colocados em um dessecador até a data dos ensaios.
Os aditivos e as argamassas produzidos foram caracterizados por difração de raios
X em um difratômetro da SHIMADZU XRD 6000, à temperatura ambiente, no modo
varredura contínua, 2°/min, usando a radiação Cu Kα num intervalo de 2θ de 5° a 65º. Os
espectros de absorção na região do UV-visível na fase sólida foram obtidos através do
aparelho Ocean Optics-high-resoluton Spectrometer HR 2000, equipado com uma fibra
óptica e uma esfera integradora; as medidas foram realizadas através da reflectância
difusa. O espectro Raman foi realizado com o Espectrômetro Raman Confocal Horiba
Scientific, modelo T64000, com um laser de 532 nm. As análises de FTIR foram
realizadas utilizando o equipamento Varian 640-IR no modo transmitância, com passo de
4 cm-1 na faixa de 4000-400 cm-1 e utilizando pastilhas de brometo de potássio. Apenas
os aditivos foram caracterizados por meio de Microscopia de Varredura, equipamento
JEOL, modelo JSM-570.
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5.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1.

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA FOTOCATALÍTICA
A concentração residual da molécula do azul de metileno foi monitorada a partir

da intensidade da absorbância em aproximadamente 664 nm e a eficiência de degradação
R (%) foi calculada usando a seguinte equação:
𝐶𝑜−𝐶

𝑅(%) = ((

𝐶𝑜

)

𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜

−

(

𝐶𝑜−𝐶
𝐶𝑜

)

𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜

) × 100

(Equação 1)

Onde Co é a absorbância inicial da solução e C é a absorbância após a fotodegradação do
azul de metileno em um certo tempo. A eficiência de degradação do azul de metileno está
representada na Figura 14, em que fica evidente que as amostras RCGA e RCGB
obtiveram as melhores taxas de degradação do corante. A eficiência na degradação foi de
17,7% e 18,38% para as amostras RCGA e RCGB, respectivamente, ou seja, 1,7 e 1,8
vezes maior que a amostra RCS e 2,02 e 2,09 vezes melhor que a amostra de rejunte
comercial, respectivamente.
Também é possível perceber que as amostras-controle já possuem certa atividade
fotocatalítica, mas que foram amplificadas com aditivos que continham o sulfeto de
cádmio ancorado em diatomita. Essa atividade pode ser relacionada com a presença de
pequenas quantidades de óxido de titânio, como indicado nos resultados de fluorescência
de raio X (FRX) das amostras R e CD, que estão apresentadas na Tabela 2. Por fim é
possível notar que as amostras que receberam apenas adição de nanoplacas de grafeno
apresentaram resposta fotocatalítica muito baixa, sendo inferior às amostras-controle.
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Figura 14. Gráfico de eficiência de degradação do azul de metileno

A metodologia utilizada para a avaliação de materiais da construção civil com
propriedades fotocatalíticas não é padronizada, levando a variações entre os trabalhos
reportados na literatura. Deste modo, a falta de padronização acarreta diferenças quanto
ao tipo de corante utilizado, ao comprimento de onda da lâmpada UV-A, à intensidade de
radiação recebida pelas amostras e à forma de avaliação da fotocatálise [17,19, 25].
Um exemplo deste tipo de trabalho foi o desenvolvido por Wang et al. [25], que
produziram pastas de cimento recobertas por um filme fino de um nanocompósito de
óxido de titânio e óxido de silício. Nesse trabalho, as pastas de cimento tratadas foram
pulverizadas com uma solução do corante rodamina B (RhB) e a atividade fotocatalítica
foi avaliada a partir de variações na cor das pastas antes e depois de serem irradiadas por
uma lâmpada UV-A, sendo essa variação medida com o auxílio de um espectrofotômetro
de esfera portátil. Com essa metodologia, os autores conseguiram uma taxa de
descoloração de 66,7% após 9 horas de irradiação, cerca de 11,6% a mais que a amostra
controle dos autores. Trabalho semelhante foi elaborado por Sikora et al. [19], que
incorporaram cerca de 3% de alguns tipos de semicondutores na matriz de cimento.
Porém, nesse trabalho, a avaliação da degradação do corante foi apenas qualitativa, sem
utilizar uma metodologia para determinar a quantidade de corante degradado após os
ensaios de autolimpeza.
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Essas metodologias conseguem provar a capacidade dos filmes e materiais
fotocatalíticos em degradar corantes, mas não conseguem separar a parcela do corante
que está sendo absorvida pelo material, da parcela que representa apenas a fotocatálise.
Tobaldi et al. [17], que estudaram a fotocatálise em placas cerâmicas recobertas por um
filme a base de óxido de titânio, desenvolveram uma metodologia semelhante ao desse
trabalho, ou seja, avaliando a degradação de um corante a partir da variação da sua
concentração em um solução com o uso de um espectrofotômetro de absorção no UVvisível. No trabalho produzido por Tobaldi et al. [17], o corante utilizado foi o laranja II
(OII), e após seis horas as placas cerâmicas tratadas conseguiram degradar cerca de 45%
do corante. Apesar das semelhanças na metodologia, o trabalho de Tobaldi et al. [17],
não realizou experimentos sem a presença da radiação UV-A, portanto, o dado final
apresentado não leva em consideração a quantidade de OII adsorvido pela placa cerâmica
e pelo filme.
A Figura 15(a-f) apresenta de forma separada os resultados do estudo de
fotocatálise, trazendo os dados referentes aos experimentos executados no escuro
(adsorção), sob radiação ultravioleta (fotocatálise), além do resultado de fotólise do
corante puro. Nestes gráficos, pode-se perceber que a curva de fotólise permanece
praticamente constante durante todo o tempo do ensaio, demostrando que apenas a
radiação ultravioleta não interfere na concentração do corante.
A Figura 15.c apresenta os resultados relativos às amostras RG, sendo possível
visualizar que as curvas que representam a fotocatálise e a adsorção estão praticamente
sobrepostas durante todo o ensaio, inferindo que durante os testes sob radiação UV, a
redução na concentração do corante ocorreu devido à adsorção. Por sua vez, nos gráficos
relativos às amostras RCGA (Figura 15.e) e RCGB (Figura 15.f), é possível perceber que
há um distanciamento das curvas relativas à fotocatálise e à adsorção, ainda que se
considere as barra de erro apresentadas. Estes resultados indicam que a diminuição na
concentração do corante, para as amostras RCGA e RCGB, ocorreu preferencialmente
devido à fotocatálise, quando as argamassas foram expostas à radiação UV.
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Amostra CD

Amostra RG

Amostra RCGA

Amostra R

Amostra RCS

Amostra RCGB

Figura 15. Gráficos da performance fotocatalítica das argamassas na descoloração do azul de metileno
durante os processos de fotocatálise, adsorção e fotólise. a) CD; b) R; c) RG; d) RCS; e) RCGA; f) RCGB
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5.1.1. Modelo cinético de pseudo-primeira ordem para a eficiência fotocatalítica
O modelo cinético de pseudo-primeira ordem descrito pelo modelo de LangmuirHinshelwood é a expressão mais utilizada para descrever o comportamento de adsorção
e catálise de corantes [23,27,146,147]. Esse modelo é dado pela seguinte equação:
𝑑𝐶

𝑘 ×𝐾 ×𝐶

𝑅
𝐿
𝑅0 = − 𝑑𝑡 = 1+(𝐾
×𝐶)
𝐿

(Equação 2)

Onde R0 é a taxa de reação relacionada à diminuição da concentração (𝑑𝐶) dentro
de um intervalo de tempo (𝑑𝑡), kR é a constante de velocidade da reação relacionada à
degradação fotoquímica do corante, KL é a constante de adsorção de LangmuirHinshelwood e C é a concentração do corante. Em baixas concentrações de corante, C é
próximo de zero, tornando o valor de KL X C desprezível [23,27]. Sendo assim:
𝑑𝐶

− 𝑑𝑡 = 𝑘𝑅 × 𝐾𝐿 × 𝐶 = 𝑘 ′ × 𝐶

(Equação 3)

No qual, k’ é a constante de pseudo-primeira ordem. Deste modo, o modelo
cinético de pseudo-primeira ordem é dado pela integral da Equação 3, resultando em:
𝐶

ln ( 𝐶0) = 𝑘 × 𝑡

(Equação 4)

Nesta equação, C0 é a concentração inicial, C é a concentração em um determinado
tempo (t) e k é a constante de velocidade. As curvas cinéticas e os resultados do ajuste
linear para os ensaios fotocatalíticos das argamassas estudadas neste trabalho são
apresentados na Figura 16. a-f. Nestes gráficos, a inclinação das retas representa o valor
de k, e R2 denota o coeficiente de correlação. Para uma melhor visualização, esses dados
também foram apresentados na Tabela 4.
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Amostra CD

Amostra RG

Amostra RCGA

Amostra R

Amostra RCS

Amostra RCGB

Figura 16. Gráficos representativos do modelo cinético de pseudo primeira ordem de ln (C0/C) do corante
azul de metileno versus o tempo para a adsorção e a fotocatálise. a) CD; b) R; c) RG; d) RCS; e) RCGA;
f) RCGB

- 61 -

Tabela 4. Valores da constante de velocidade k (min-1) para cada argamassa

Constante de velocidade k (min-1)
Amostra
Adsorção

Fotocatálise

CD

3,61x10-4

5,54x10-4

R

3,75x10-4

7,20x10-4

RG

3,68x10-4

4,48x10-4

RCS

2,84x10-4

6,45x10-4

RCGA

3,00x10-4

9,32x10-4

RCGB

1,44x10-4

7,22x10-4

Nessa análise, é importante lembrar que os dados apresentados para a constante
de velocidade na fotocatálise são derivados do ensaio realizado sob radiação UV, e por
tanto, os valores apresentados decorrem da parcela de adsorção e da fotocatálise
propriamente dita. Sendo assim, por exemplo, apesar de o resultado da constante de
velocidade para a amostra R e RCGB ser numericamente igual (7,20x10-4 min-1) a
resposta fotocatalítica dessas argamassas não foi semelhante. Isso porque o rejunte R
apresentou uma maior constante de velocidade no ensaio de adsorção (3,75 x10-4 min-1),
como consequência de sua melhor capacidade adsortiva, enquanto o rejunte RCGB
apresentou a menor constante de velocidade nesse mesmo ensaio (1,44x10-4 min-1). Isso
deixa claro, que o valor de velocidade na fotocatálise deve ser entendido como um
somatório das parcelas adsorção e fotocatálise.
Diante disso, a tabela e os gráficos acima demonstram que os resultados de
fotocatálise são ajustados à cinética de pseudo-primeira ordem, sendo a constante de
velocidade igual a 9,32x10-4 min-1 e 7,22x10-4 min-1 para as argamassas RCGA e RCGB,
com valores de R2 iguais a 0,948 e 0,966, respectivamente. O fato da constante de
velocidade da amostra RCGA ser superior à da amostra RCGB é explicado pelos valores
das constantes de velocidade para a adsorção, uma vez que na amostra RCGA k é duas
vezes maior que em RCGB. A análise cinética também confirma que a diminuição na
concentração do corante nos experimentos executados com as amostras RG é
praticamente comandada pelo mecanismo de adsorção, uma vez que os valores das
constantes de velocidade para adsorção e fotocatálise são praticamente iguais.
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Por fim, foi calculado o tempo de meia vida (t1/2), ou seja, o tempo necessário para
que a concentração do corante na solução de azul de metileno fosse a metade da
concentração inicial. Esse valor é dado pela equação abaixo [23,27]:

𝑡1/2 =

ln 2
𝑘

(Equação 5)

Onde k é a constante de velocidade na fotocatálise. Os valores do tempo de meia
vida para cada sistema são apresentados na Tabela 5, onde é possível perceber uma
tendência de que a amostra RCGA apresente um menor tempo de meia vida, de
aproximadamente 12,4±1,40 horas, nas condições estabelecidas nesse trabalho.
Tabela 5. Tempo de meia vida

Amostra Tempo de meia vida
(horas)
CD

20,85 ± 2,51

R

16,05 ± 1,75

RG

25,79 ± 7,07

RCS

17,91 ± 0,30

RCGA

12,40 ± 1,40

RCGB

16,00 ± 4,47

O comportamento fotocatalítico observado foi correlacionado com os resultados
de caracterização dos materiais. Os dados de DRX e FTIR (Apêndice A e B) não
evidenciaram diferenças que pudessem ser atribuídas aos comportamentos observados.
No entanto, ao analisar os espectros de absorção no UV/visível por reflectância
difusa das amostras CS, CGA e CGB, Figura 17.a foi possível observar que os máximos
de absorção das amostras com e sem a presença de grafeno são similares, em torno de
489 nm. Quando comparada à amostra CS, as amostras CGA e CGB exibem absorção em
todo espectro de luz visível. Essa ampliação na absorção é atribuída à absorção intrínseca
do grafeno, resultando também na mudança na coloração dos nanocompósitos, uma vez
que a tonalidade passa de amarelo no CS para tons de verde no CGA e CGB. A mudança
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de tonalidade para tons esverdeados também foi reportada por Lei et al. [129] e Lu et al.
[148].
A Figura 17.a mostra um desvio para o vermelho da borda das bandas das
misturas, que aumenta na proporção de aumento da porcentagem de grafeno. Esse
fenômeno foi reportado por diversos autores [149-152] e sugere um acoplamento entre o
CdS e o grafeno. A Figura 17.b representa o gráfico de função Kubelka-Munk modificada
versus energia de fótons, metodologia utilizada para o cálculo da energia da banda
proibida dos semicondutores (Eg). O método Kubelka-Munk é baseado na seguinte
equação:
(1 − 𝑅)2
𝐹(𝑅) =
2𝑅
Onde R é a reflectância. A energia da banda proibida pode ser calculada por um
gráfico da função Kubelka-Munk modificada versus energia (eV) [153-155]. No qual da
primeira função é obtida ao se multiplicar a função F(R) por h e elevar esse conjunto a
um coeficiente (n) que está correlacionado ao tipo de transição eletrônica no
semicondutor, ou seja (F(R)*(h)) n. Para semicondutores com Eg direto o gráfico é dado
por (F(R)*(h))2, enquanto que para aqueles com Eg indireto o gráfico é dado por
(F(R)*(h)) 1/2 [153-155].
Com base na função Kubelka-Munk modificada, a banda proibida do CdS foi
estimada (Figura 17.b) sendo os valores das energias paras as amostras CS, CGA e CGB
respectivamente 2,30 eV, 2,33 eV e 2,18 eV. Esse resultado sustenta a afirmação de
desvio da borda da banda da mistura CGB para o vermelho e da boa interação entre o
CdS e o grafeno, assim como reportado por Zhang [152].

Figura 17. a) Espectro de refletância difusa (DRS) dos aditivos contendo de sulfeto de cádmio; b) Gráfico
da função Kubelka-Munk modificada versus energia de fótons
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A Figura 18 mostra os espectros de absorção para as argamassas de rejuntamento
pura e modificadas com os aditivos.

Figura 18. Espectro de absorção UV-vis por reflectância difusa das argamassas; em a) amostras R, RCS,
RCGA e RCGB, b) amostra RG

Comparando os resultados das misturas e precursores com aqueles dos rejuntes
modificados (RCS, RCGA, RCGB), na Figura 18.a, observa-se que o rejunte puro não
possui uma banda de absorção bem definida e que as amostras citadas possuem uma
pequena banda entre 425 e 550 nm, com o máximo de absorção em aproximadamente
491 nm, denotando a presença de CdS. A argamassa que recebeu apenas inserção de
grafeno também não apresentou bandas definidas (Figura 18.b), porém apresentou um
aumento na absorção quando comparado ao rejunte puro, devido à presença do grafeno.
O gráfico de função Kubelka-Munk modificada versus energia de fótons para os
rejuntes é apresentado na Figura 19, sendo as energias das bandas proibidas das
argamassas RCS, RCGA e RCGB de 2,23 eV, 2,12 eV e 1,97 eV, respectivamente. Mais
uma vez, estes valores mostram que os rejuntes modificados possuem um comportamento
similar aos dos aditivos, com as amostras RCGA e RCGB apresentando um desvio para
o vermelho, com redução de energia da banda proibida. Com relação aos valores da banda
de energia dos aditivos, as argamassas modificadas apresentaram redução na energia.
Mais uma vez, a redução na energia demonstra uma interação entre o CdS e o grafeno,
sendo uma das explicações para a melhoria na capacidade fotocatalítica das argamassas
RCGA e RCGB.
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Figura 19. Gráfico da função Kubelka-Munk modificada versus energia de fótons para as argamassas
RCS, RCGA e RCGB.

Com o objetivo de compreender melhor a interação sulfeto de cádmio/grafeno, foi
utilizada a espectroscopia Raman. A Figura 20 mostra os espectros Raman das amostras
G, CS, CGA e CGB. Na amostra de grafeno, as bandas em 1336 cm-1, 1566 cm-1e 1296
cm-1 são atribuídas, respectivamente, à banda D, à banda G e à banda 2D. Essas bandas
características do grafeno também estão presentes nas amostras CGA e CGB, e, de acordo
com a literatura [34,130,156], demostra que as misturas possuem o grafeno em sua
composição.
Em materiais da família do grafeno, faz-se importante observar a razão de
intensidade das bandas D e G (ID/IG), uma vez que essa é uma medida de avaliação da
concentração relativa de defeitos ou distúrbios locais (os defeitos hibridizados sp3) em
comparação com os domínios do grafeno sp2. A Tabela 06 traz a razão ID/IG das amostras
CGA e CGB, respectivamente 0,79 e 0,75, representando um aumento na razão ID/IG
quando comparado ao grafeno puro (ID/IG=0,65). Isso demostra que a inserção do grafeno
no nanocompósito de sulfeto de cádmio ancorado em diatomita propiciou um aumento na
quantidade de defeitos e desordem na superfície do grafeno. Esses dados ainda indicam
que a amostra CGA possui o maior número de defeitos na superfície do grafeno, uma vez
que possui a maior razão ID/IG.
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Por sua vez, a amostra CS apresenta as bandas características do CdS, ou seja,
picos em aproximadamente 301 cm-1 e 597 cm-1, atribuídos ao modo fundamental
longitudinal óptico (1LO) e ao primeiro overtone (2LO), respectivamente. A relação
2LO/1LO, indica a força de acoplamento de vibração do elétron e pode variar com
mudanças na morfologia [157]. Ao se comparar os valores de 2LO/1LO, das amostras CS
e das amostras CGA e CGB, percebe-se um aumento nos valores de 2LO/1LO para as
amostras que contém grafeno, Tabela 6. Esse aumento sugere uma forte interação entre o
CdS e o grafeno, sendo que mais uma vez, a amostra CGA possui o maior valor de
2LO/1LO.

Figura 20. Espectro Raman dos aditivos.
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Tabela 6. Tabela de resumo das posições e atribuições dos picos presentes no espectro da Figura 20, bem
como os valores de ID/IG e 2LO/1LO.

Atribuição
Banda D
Banda G
Banda 2D
1 LO
2 LO
ID/IG
2LO/1LO

Grafeno Puro

CGA

CGB

CS

Posição
(cm-1)

Posição
(cm-1)

Posição

Posição

(cm-1)

(cm-1)

1336
1566
2696
0,65
-

1344
1574
2698
299
591
0,79
0,59

1347
1573
2698
298
594
0,75
0,48

301
597
0,33

Referência

[29,132,158]
[29,132,158]
[29,132,158]
[34,156]
[34,156]

Os espectros Raman da maior parte das amostras de rejunte modificado (Figura
46 do Apêndice A) não apresentaram as bandas relativas ao grafeno ou ao CdS,
apresentando apenas as bandas relativas à dolomita e à calcita. Foi possível identificar
para a amostra RG, Figura 21, as bandas atribuídas D e G do grafeno em 1351 e 1587 cm1

, respectivamente, além dos demais picos da calcita e da dolomita. A razão ID/IG da

argamassa RG foi de 1,01, representando um aumento significativo na razão ID/IG ao se
comparar com o grafeno puro (ID/IG=0,65). Esse aumento na razão entre as bandas
demonstra que a adição de grafeno na matriz cimentícia ocasionou em mudanças na
superfície do grafeno, gerando defeitos e desordem.

Figura 21. Espectro RAMAN da amostra RG
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Por fim, a morfologia das amostras CGA e CGB foram analisadas através da
técnica de Microscopia eletrônica de varredura. As Figuras 22-24 apontam que após a
mistura com grafeno, ainda há diatomitas com o formato típico de disco. Porém ao se
comparar as Figuras 22.a, 23.a e 24.a foi registrada a presença de partículas com formato
de bastonetes nas amostras CGA e CGB.

Figura 22. Microscopia do nanocompósito CS em diferentes magnificações

Figura 23 . Microscopia da mistura CGA em diferentes magnificações

Figura 24. Microscopia da mistura CGB em diferentes magnificações
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5.2.

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO DAS
ALGAS CHLORELA VULGARIS E SCENEDESMUS SP.

5.2.1. Método de ensaio acelerado de degradação de clorofila utilizando a técnica de
análise de imagem
As amostras foram analisadas quanto a durabilidade da funcionalidade de
autolimpeza. Para tanto foram submetidas duas condições de limpeza entre ciclos de
degradação de 24 horas: 1) limpeza com esponja comercial; 2) limpeza com algodão
umedecido.
A)

CONDIÇÃO DE ENSAIO 1 - LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA AMOSTRA
COM ESPONJA

•

1º Ciclo de Degradação
No primeiro ciclo de degradação da clorofila, com exceção da amostra RG, as

placas apresentaram biofilmes com tons de cinza em torno de 157 após serem inoculadas
(tempo 0). Após o primeiro ciclo de degradação (após 24 horas), esses filmes passam a
apresentar tons de cinza com valores próximos à 205, ou seja, mais próximo do branco
(Figura 25), indicativo da degradação da clorofila e consequente inativação das células.
Por sua vez, após às 24 horas de degradação, as amostras RG apresentaram o
biofilme com nível de cinza predominante mais próximo ao branco, em torno de 226. O
destaque na Figura 25.a, mostra o deslocamento dos histogramas da amostra RG para tons
mais próximos do branco desde o tempo 0. Os histogramas do primeiro ciclo demonstram
que as amostras-controle já possuem efeito de inibição da atividade das algas, atribuídas
a atividade fotocatalítica do TiO2 presente. Também é possível afirmar que o efeito do
CdS/diatomita sozinho equivale ao efeito do TiO2 pré-existente, enquanto as amostras
contendo apenas grafeno apresentam um efeito autolimpante mais significativo.
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Figura 25. a) Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, Tempo 0 (curva
vermelha) e após as 24 horas sob radiação ultravioleta (curva azul), b) Histograma comparativo no tempo
0 e com 24 horas de irradiação, (1ª condição – 1° ciclo de degradação)

•

2º Ciclo de Degradação
As imagens apresentadas nas áreas destacadas das Figuras 26 mostram as

argamassas antes do primeiro ciclo de degradação, enquanto o destaque da imagem 27
apresenta as amostras após a limpeza com a esponja, a partir dessas é notável a mudança
na coloração das amostras controle para tons mais amarelados após a limpeza. A amostra
CD é aquela que apresenta a maior modificação (Figura 27), com a presença do biofilme
mesmo após limpeza com esponja. As imagens do 2º ciclo de degradação (Figura 27),
mostram a presença de parte do biofilme em CD, ainda em tom verde, após as 24 horas
sob radiação UVA. A diferença no comportamento de CD e R é atribuída a presença de
aditivos hidrofugantes nas amostras R. Esse resultado também indica que o efeito de
inibição do biofilme nas demais amostras não ocorreu pela ação direta da radiação UVA
ou pela incapacidade das algas em obter nutriente através da argamassa, uma vez que as
amostras CD apresentaram parte do biofilme no final do ensaio. Esse fato está em
concordância com a literatura, uma vez que existem trabalhos que mostraram a
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capacidade de biofilmes de microalgas crescerem em placas de argamassa e sobreviveram
a radiações UVA em intensidades variando entre 1 a 0,025 mW/cm² [2,17,26,37].
Os rejuntes modificados (excetuando as

amostras RG) apresentaram

comportamento semelhante entre si após o segundo ciclo de degradação. Ao se analisar
os dados das amostras reinoculadas (tempo 0) é possível observar que os rejuntes que
receberam adições dos aditivos já obtiveram filmes mais claros antes de serem expostos
à radiação UVA. Nas amostras com RG essa diferença fica ainda mais evidente (Fig. 28).
A mudança na coloração do biofilme nas amostras RG pode estar intimamente
relacionada à toxidade direta do grafeno, através da geração de espécies reativas de
oxigênio e/ou pela redução na quantidade de nutrientes no meio de cultura na primeira
etapa do ensaio. Isso porque, nas fases de inoculação (1º ciclo) e reinoculação (2° ciclo),
a suspensão de algas e BG11 adicionadas às placas pode ter tido importantes macro e
micronutrientes adsorvidos pelo grafeno, induzido à uma inibição nos processos
metabólicos das algas.

Figura 26. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA – 1º ciclo de degradação
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Figura 27. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA - 2º ciclo de degradação
a)

Figura 28. a) Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, b) Histograma
comparativo no tempo 0 e com 24 horas de irradiação, (1ª condição – 2° ciclo de degradação)
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B)

CONDIÇÃO DE ENSAIO 2 - LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA AMOSTRA
COM ALGODÃO

•

1º Ciclo de Degradação
Assim como esperado, as amostras demonstraram um comportamento semelhante

ao das amostras do primeiro ciclo da condição anterior (Figuras 50 do Apêndice C).
Destaque para o resultado da amostra RG, Figura 29.a, que possuiu um grande quantidade
de número de pixels com tom de cinza em torno de 230., este também possui um número
considerável de pixels com nível de cinza em torno de 246, demonstrando que em vários
pontos das amostras RG ocorreu uma degradação quase completa do corante do biofilme.
a)

Figura 29. a) Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, b) Histograma
comparativo no tempo 0 e com 24 horas de irradiação, (2ª condição – 1° ciclo de degradação)

•

2º Ciclo de Degradação
As imagens desse ciclo (Figura 51, Apêndice C) apresentaram diferenças

importantes quando comparadas ao segundo ciclo da condição anterior (Figura 27). Isso
porque as argamassas não foram capazes de degradar o corante dos biofilmes após às 24
horas de irradiação. Os gráficos presentes na Figura 30 demonstram que durante o
segundo ciclo nenhuma das amostras conseguiu degradar o corante dos biofilmes,
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apresentando histogramas pós irradiação com um pequeno desvio para tons mais escuros.
Esse resultado deve-se à mudança na metodologia de limpeza dos rejuntes e infere que o
biofilme de algas não foi completamente removido após a limpeza, reduzindo o contato
entre o novo filme de algas e a argamassa, e, consequentemente, reduzindo a capacidade
de autolimpeza.
a)

Figura 30. a) Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, b) Histograma
comparativo das amostras com e sem adição de aditivos, (2ª condição – 2° ciclo de limpeza).

Diante da incapacidade dos rejuntes em degradar os biofilmes, essa etapa do
ensaio foi prorrogada. Para tanto, as amostras retornaram à câmara UV e foram avaliadas
por mais dois dias, sendo fotografadas após 48 e 72 horas. Os resultados apresentados
para 48 e 72 horas de irradiação UVA (Figura 31) mostram que os biofilmes continuam
presentes nas amostras, havendo apenas uma mudança na coloração para tons amarelados,
o que pode significar um stress sofrido pelas microalgas. Após as 72 horas, já é possível
perceber que parte do biofilme das amostras CD, R, RCS, RCGA e RCGB retorna a
possuir uma coloração esverdeada, demostrando que os microrganismos conseguiram se
adaptar ao novo ambiente e se estabelecer nos rejuntes.
Nessa etapa é possível perceber uma limitação da metodologia empregada, pois
nos histogramas, as amostras RG não apresentam grandes variações na coloração dos
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biofilmes quando comparados à demais amostras (Figura 32) ainda que no conjunto de
imagens da Figura 31 seja aquela a possuir filmes com coloração mais clara. Isso ocorre,
pois a coloração original da amostra RG é acinzentada influenciando no resultado da
análise de imagem do biofilme degradado, levando as imagens tratadas a tons de cinza
mais escuros e resultando numa falsa presença da clorofila.

Figura 31. Placas de rejunte após 48 e 72 horas sob irradiação UVA - 2º ciclo de limpeza do 2° conjunto
de amostras
a)

Figura 32. a) Quantidade de Pixel versus nível de cinza, Tempo 0 (curva vermelha) e após as 24, 48 e 72
horas sob radiação (curva azul, amarela e verde, respectivamente), b) Histograma comparativo das
amostras, (2ª condição – 2° ciclo de degradação)
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C)

CONDIÇÃO DE ENSAIO 3 - LIMPEZA COM ALGODÃO E DOBRO DA
CONCENTRAÇÃO DE ALGAS

•

1º Ciclo de Degradação
O aumento da concentração de algas foi realizado para avaliar a capacidade das

argamassas em degradar um filme mais espesso e evidenciar as diferenças entre as
argamassas. Os resultados mostraram que as amostras controle e a amostra RCS ainda
possuem parte considerável do biofilme após a irradiação UVA por 24 horas, por sua vez,
as amostras contendo grafeno, ou seja, as amostras RG, RCGA, RCGB obtiveram uma
melhor degradação do corante do biofilme (Figura 52, Apêndice C).
O gráfico apresentado na Figura 33.b indica que as amostras contendo grafeno
obtiveram filmes mais claros, com nível de cinza em torno de 206. A Figura 33.a,
evidencia as diferenças entre as amostras, uma vez que as amostras RG e RCGB são as
únicas a apresentarem um ombro no histograma do primeiro ciclo na região de nível de
cinza entre 220 a 250. Nas amostras RG, o pico do segundo ombro está em torno do nível
238, enquanto para as amostras RCGB está localizado no nível 225, indicando que essas
amostras foram aquelas que melhor degradaram o biofilme.
a)

Figura 33. a) Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, b) Histograma
comparativo das amostras com e sem adição de aditivos, (3ª condição – 1° ciclo de limpeza).
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•

2º Ciclo de Degradação
Os resultados do segundo ciclo de degradação (Figura 53, Apêndice C) indicam

que os rejuntes não conseguiram realizar a autolimpeza dos biofilmes; confirmando que
a limpeza das placas de argamassas com um material pouco abrasivo é pouco eficiente
para devolver a capacidade de autolimpeza das argamassas diante de um segundo ciclo
de exposição a um meio contaminado por microrganismos. A Figura 34 indica que apenas
as amostras RG e RCGB obtiveram histogramas das imagens após 24 horas de irradiação
com níveis de cinza mais claros do que os histogramas das imagens no tempo 0.

Figura 34.a) a Histogramas gerados pelo Image J: quantidade de Pixel versus nível de cinza, b)
Histograma comparativo das amostras com e sem adição de aditivos, (3ª condição – 2° ciclo de limpeza).

Assim como na seção anterior, as amostras do segundo ciclo de limpeza
retornaram à câmara UV.

Os resultados apontam que não ocorreram mudanças

significativas no tom de cinza das amostras controle e RCS após 48 e 72 horas sob
irradiação UVA e que as amostras contendo grafeno obtiveram os filmes com tons de
cinza mais próximos de 255 (Figuras 35 e 36). Destaque para a amostra RG, que na Figura
36.a apresentou um largo ombro no intervalo de nível de cinza entre 190 e 235, indicando
a degradação dos corantes do biofilme. Estes resultados, uma vez mais, apontam que para
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a eliminação de algas, as amostras contendo apenas grafenos são as mais eficientes, sendo
indicadas para a autolimpeza de superfícies expostas a microalgas.

Figura 35. Placas de rejunte após 48 e 72 horas sob irradiação UVA - 2º ciclo de limpeza do 3° conjunto
de amostras

Figura 36. a) Quantidade de Pixel versus nível de cinza, Tempo O (curva vermelha) e após as 24, 48 e 72
horas sob radiação (curva azul, amarela e verde, respectivamente), b) Histograma comparativo das
amostras, (3ª condição – 2° ciclo de degradação)
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D)

ANÁLISE DE MOLHABILIDADE DAS AMOSTRAS DA CONDIÇÃO DE
ENSAIO 2
Buscando compreender melhor o resultado de degradação de clorofila, foram

realizadas medidas de molhabilidade para as amostras da condição de ensaio 2. O ensaio
permitiu afirmar que a adição dos aditivos modificou a molhabilidade das argamassas,
resultando em um aumento do ângulo de contato nas amostras com adição dos aditivos
CS e CGB e redução naquelas modificadas com grafeno e CGA. Dentre as amostras
modificadas, o menor ângulo de contato foi obtido na argamassa RG, aproximadamente
48°, enquanto o maior ângulo de contato foi da amostra RCGB, em torno de 92° (Figuras
37 e 38).
A literatura apresenta uma correlação entre a hidrofilicidade e a bioreceptividade
de uma superfície; quanto mais hidrofóbica menor a probabilidade de desenvolvimento
de alguns tipos de microrganismos [2,37]. Porém, neste trabalho, o melhor resultado na
degradação dos biofilmes foi do rejunte RG que apresentou os menores valores de ângulo
de contato. Esse comportamento é atribuído a toxicidade do grafeno, que com o aumento
da molhabilidade favoreceu a interação do grafeno com as algas, portanto, aumentando a
degradação da clorofila dos biofilmes e consequente inativação das microalgas.

Figura 37. Imagens tratadas do angulo de contato das amostras de rejunte antes do 1° ciclo
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Figura 38. Gráfico comparativo do resultado da medida de ângulo de contato das amostras antes do
primeiro ciclo de limpeza

As Figuras 39 e 40 demonstram que após a limpeza das amostras com algodão, a
molhabilidade das argamassas é modificada; todas as amostras passam a apresentar um
valor médio de 65°. Essa normalização da hidrofilicidade pode ser causada pela presença
de microalgas que não foram completamente removidas após a limpeza dos rejuntes,
permanecendo presas à superfície, ou ainda, por uma uniformização da superfície devido
à limpeza.

Figura 39. Imagens tratadas do angulo de contato das amostras de rejunte após o 1° ciclo
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Figura 40. Gráfico comparativo do resultado da medida de ângulo de contato das amostras após o
primeiro ciclo de limpeza

5.2.2. Avaliação da capacidade de inibição do crescimento de microalgas em superfícies
(via Water run-off teste)
O ensaio acelerado de crescimento de microalgas em superfícies foi realizado
como forma de validação da metodologia de degradação de clorofila dos biofilmes,
portanto, apenas as amostras que apresentaram os melhores resultados na metodologia
anterior foram ensaiadas nessa etapa, ou seja, as amostras RG. Por questões comparativas,
esse ensaio também foi executado com as amostras controle, R e CD.
A Figura 41 mostra a evolução das argamassas durante as oito semanas de ensaio,
enquanto o gráfico da Figura 42 sintetiza os resultados obtidos através da análise de
imagem.

Figura 41. Evolução da colonização das microalgas nos rejuntes durante oito semanas de ensaio
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Figura 42. Porcentagem de superfície colonizada ao logo do tempo (semanas)

Tanto as imagens da Figura 41 quanto o gráfico da Figura 42 demonstram que já
na primeira semana houve colonização da superfície dos rejuntes R e CD. Nestas
amostras, 67,3% e 58,0% das superfícies já possuíam modificações na coloração causados
pelos organismos nos primeiros oito dias de ensaio. No mesmo período, as amostras RG
apresentaram baixa cobertura de microalgas, em torno de 2%, restringindo-se às bordas
das argamassas (região que apresenta leve concavidade, e, portanto, propícia para o
acúmulo de algas.
Ao longo do ensaio, as microalgas conseguiram colonizar quase toda a superfície
das amostras controle; 93.5% e 87,0%, respectivamente. As amostras RG mantiveram a
baixa colonização, em média 2,5% da superfície, sendo que mais uma vez restrita às
bordas. A Figura 41 mostra que apesar de não ocorrer a colonização dos rejuntes
modificados com apenas grafeno, houve uma alteração na coloração dessas argamassas;
estas passaram a apresentar uma manchamento de coloração branca.
Com base no resultado dos ensaios de degradação de clorofila, infere-se que essas
manchas são causadas pela degradação do pigmento de algumas microalgas que se
aderiram à superfície das amostras. Apesar da mudança na coloração, o tom
esbranquiçado demonstra que clorofila foi degradada e que os microrganismos estão
inertes, logo, não serão responsáveis pela biodegradação dos rejuntes.
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Assim como no ensaio de avaliação fotocatalítica com corantes, a metodologia
para a realização do teste executado nesta seção apresenta variações dentre os artigos
apresentados na literatura. Em ensaio semelhante ao deste trabalho, Gofredo et al. [4]
obtiveram uma inibição no crescimento de algas em amostras de rochas recobertas por
um filme de nanopartículas de óxido de titânio e prata, quando comparado às amostras
controle. Ainda assim, ao fim das nove semanas de ensaio, aproximadamente 50,0% da
superfície das amostras estavam recobertas por um biofilme.
Resultado mais próximo ao deste trabalho, foi obtido por Radulovic et al. [37],
que conseguiram inibir consideravelmente o crescimento de microalgas ao aspergir uma
emulsão de silano e nanopartículas de óxido de titânio em placas de argamassas. Ainda
segundo Radulovic et al. [37], o filme de silano e 0,3% de óxido de titânio obteve o
melhor desempenho, apresentando apenas 3,0%, aproximadamente, de biofilme ao fim
das 10 semanas de ensaio. Deste modo, pode-se considerar que a argamassa RG obteve
índices satisfatórios quando comparados aos dados presentes na literatura, tendo apenas
como inconveniente o manchamento de sua superfície.
5.2.3. Avaliação do método de ensaio acelerado por degradação de clorofila
A metodologia de degradação de clorofila conseguiu indicar qual o material mais
eficiente em eliminar o biofilme de algas e foi validado por uma metodologia já
consolidada (water run-off test). Porém foi possível visualizar algumas limitações do
método quando o filme de algas depositado na superfície das amostras estava em uma
concentração baixa de algas, foram estes: 1) Dificuldade em diferenciar claramente o
resultado entre as argamassas ensaiadas, pois mesmo as amostras controle (que já
possuíam aditivos fotocatalíticos) conseguiram degradar os biofilmes devido à baixa
concentração dos organismos; 2) Possibilidade de visualização da coloração do rejunte
em alguns pontos do biofilme após o clico de degradação, o que interferiu nos resultados
obtidos durante a análise das imagens.
Quando a concentração de algas é aumentada os problemas são reduzidos, sendo
possível apontar com mais clareza a diferença entre os resultados e minimizar o efeito da
cor base das argamassas. A metodologia proposta nesse trabalho trouxe como aspecto
positivo a capacidade de avaliar o desempenho das argamassas em vários ciclos de
contaminação e autolimpeza, reproduzindo condições de uso. Também tornou possível
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avaliar metodologias de limpeza capazes de devolver a capacidade autolimpante das
argamassas após uma exposição à contaminação por algas.
Por fim, o ensaio de degradação de clorofila é uma proposta mais barata e fácil de
reproduzir por dispensar alguns equipamentos do water run-off test (como os canais e o
sistema de bombas e lâmpadas em ciclos) e por possuir um período de ensaio mais curto
(1 ciclo de degradação necessita de três dias para execução, enquanto o water run-off test
dura em média de dois a três meses).
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6.

CONCLUSÕES

✓

As respostas fotocatalíticas na degradação do corante para as amostras RCGA,
RCGB foram de aproximadamente 17,7 % e 18,4%, respectivamente, em seis
horas de exposição à radiação UV-A, enquanto a amostra RCS degradou em torno
de 10% do corante. O resultado indica que a adição de grafeno ao nanocompósito
de sulfeto de cádmio e diatomita melhorou suas propriedades fotocatalíticas. E,
considerando os limites estatísticos dos dados obtidos, a análise cinética sugere
que o menor tempo de meia vida foi para a amostra RCGA, aproximadamente 12
horas.

✓

A caracterização dos aditivos e argamassas mostrou que as partículas de CdS
proporcionaram um aumento na quantidade defeitos e desordem na superfície do
grafeno, indicando uma interação entre o nanocompósito de CdS-diatomita e
grafeno. A partir das razões ID/IG e 2LO/1LO, pode-se afirmar que a amostra CGA
foi aquela em que o CdS proporcionou a maior desordem na superfície do grafeno.
Comparando aos valores da energia da banda de energia dos aditivos e das
argamassas, pode-se afirmar que houve um leve deslocamento para o vermelho,
reduzindo os valores das energias do band gap. Enquanto nos aditivos as energias
das amostras CS, CGA e CGB eram de 2,35 eV, 2,33 eV e 2,18 eV,
respectivamente, os rejuntes RCS, RCGA e RCGB passaram a apresentar bandas
de 2,23 eV, 2,12 eV e 1,97 eV, respectivamente.

✓

Quanto à degradação de clorofila, pode-se concluir que: 1) A amostra RG foi a
que melhor degradou a clorofila em todas as condições de ensaio apresentadas
devido à toxicidade do grafeno; 2) Na amostra RG, a atividade dos biofilmes
também foi inibida na ausência de radiação UVA, indicando o potencial do
grafeno para atuar como autolimpante, mesmo na ausência de iluminação; 3) Que
o material adequado para a limpeza das argamassas pode garantir as suas
propriedades fotocatalíticas após exposição a um ambiente contaminado;
devendo-se priorizar materiais mais abrasivos para eliminação completa do
biofilme.

✓

As medidas de molhabilidade permitiram concluir que os aditivos foram
responsáveis por mudanças no ângulo de contato das argamassas; aumentando
esse valor nas amostras RCS e RCGB e reduzindo nas amostras RG e RCGA.
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Diante dos dados de degradação de clorofila, infere-se que as argamassas RG
possuem uma melhor interação entre o biofilme e o grafeno, resultando em uma
melhor degradação de clorofila.
✓

O ensaio acelerado de crescimento de algas confirmou que a amostra RG é capaz
de inibir o crescimento do biofilme. Ao fim das oito semanas de ensaio, as
amostras RG possuiram apenas de 2,5%, em média, de cobertura de sua superfície
por um biofilme de algas, enquanto as amostras controle CD e R, tiveram,
respectivamente e em média, 93,5% e 87% de sua superfície recoberta pelas
microalgas.

✓

O resultado do ensaio acelerado de crescimento de algas validou a metodologia
de degradação de clorofila como um indicador na inibição do crescimento de
algas. Sendo que o ensaio de degradação de clorofila é uma proposta com menor
custo associado, mais rápida (um ciclo de degradação pode ser realizado em 3
dias) e possível de avaliar o desempenho das argamassas à vários ciclos de
limpeza.
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7.

TRABALHOS FUTUROS
✓ Realizar testes de lixiviação das argamassas modificadas para avaliar se a
utilização destas será sustentável ambientalmente;
✓ Realizar os testes de degradação de clorofila associados a ensaios que sejam
capazes de mensurar a quantidade de clorofila presente dos biofilmes, como
caraterizações utilizando um fluorímetro de clorofila a e b;
✓ Realizar o teste de water run-off test em todas as amostras para confirmação dos
resultados obtidos nesse trabalho;
✓ Investigar se as argamassas possuem capacidade autolimpante para outros
organismos, como bactérias e fungos;
✓ Verificar a capacidade fotocatalítica de argamassas com adições de misturas de
apenas CdS e grafeno.
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APÊNDICE A
ESPECTROS E TABELAS COM ATRIBUIÇÕES PARA ESPECTROSCOPIA
RAMAN E FTIR DAS AMOSTRAS: G, CGB, CGA, CS; R, CD, RCS, RG, RCGA e
RCGB

Figura 43. Espectro FT-IR dos aditivos

Tabela 7. Tabela de resumo das posições e atribuições dos picos presentes no espectro de FTIR
Posição (cm-1)
Atribuição
Estiramento assimétrico (-Si-O-Si-)
Estiramento assimétrico (-Si-O-Si-)
Estiramento simétrico (-Si-O-Si-)

CS
1199
1093
792

Vibração de deformação (Cd-S)
Vibração de deformação (-Si-O-Si-)

617
478

Amostras
CGA
1199
1093
792
617
478

Referência
CGB
1199
1093
794

[133,159,160]
[133,159,160]
[133,159,160]

615
474

[34,161,162]
[133,159,160]
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Figura 44. Espectro infravermelho das argamassas, de 400 a 2200 cm -1

Figura 45. Espectro infravermelho das argamassas, 2400 a 4000 cm -1.
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Tabela 8. Tabela de resumo das posições e atribuições dos picos presentes no espectro de FTIR das
argamassas
Atribuição

Posição

Referência

3642

[167]

1432

[161-165]

1114

[166-167]

Estiramento da ligação Si-O em sítios Q2 do tetraedro do C-S-H
gel

970

[166-167]

Vibrações de deformação do grupo carbonato da dolomita e da
calcita

877

[161-165]

Vibrações de deformação do grupo carbonato da dolomita e da
calcita

728

[161-165]

Vibrações de estiramento do hidróxido da portlandita

Estiramento do grupo carbonato da dolomita e da calcita

Estiramentos assimétricos dos grupos siloxanos

Figura 46. Espectro RAMAN das argamassas de rejuntamento
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Tabela 9. Tabela de resumo das posições e atribuições dos picos presentes no espectro Raman das
argamassas
Referência

Posição

Atribuição
CD

R

RCS

RG

RCGA

RCGB

Estiramento
simétrico do Mg-O

300

301

282

301

302

302

[168]

Deformação
simétrica do grupo
carbonato na calcita

725

725

712

725

725

726

[168]

Estiramento
simétrico do grupo
carbonato

1099

1098

1086

1099

1099

1099

[168]

Estiramento
assimétrico do grupo
carbonato

1442

1442

1436

1443

1443

1443

[168]

.
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APÊNDICE B

DIFRATOGRAMAS DE RAIO X E ATRIBUIÇÕES PARA AMOSTRAS: G, CGB,
CGA, CS; R, CD, RCS, RG, RCGA e RCGB

Figura 47. Difratogramas de raio X das amostras CS, CGA, CGB e do grafeno
Tabela 10. Atribuições dos picos do difratograma apresentado na Figura 47.
Atribuição

Posição dos Pico

Referência

CdS

24,88°; 26,58°;28,22°; 43,88°; 52,02°

[27,35,128,129]

Grafeno

26,28°;43,08°

[27,35,128,129]
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Figura 48. Difratograma de raio X das argamassas (CD, R, RCS, RG, RCGA e RCGB), da dolomita anidra,
do cimento anidro e do rejunte comercial anidro (R(a)) – intervalo de 2 variando de 5 a 30°.

Figura 49. Difratograma de raio X das argamassas (CD, R, RCS, RG, RCGA e RCGB), da dolomita anidra,
do cimento anidro e do rejunte comercial anidro (R(a)) – intervalo de 2  variando de 32 a 65°.
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APÊNDICE C
A) Imagens da segunda condição de ensaio

Figura 50. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA – 1º ciclo de degradação/2ª
condição

Figura 51. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA – 2º ciclo de degradação/2ª
condição
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B) Imagens da terceira condição de ensaio

Figura 52. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA – 1º ciclo de degradação/3ª
condição

Figura 53. Placas de rejunte inoculadas e após 24 horas sob irradiação UVA – 2º ciclo de degradação/3ª
condição
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