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Resumo  

A constante preocupação ambiental despertou em todas as áreas da ciência, 

a procura por novos materiais que sejam multifuncionais e que não degradem o 

meio ambiente. Os híbridos orgânico-inorgânicos desempenham um papel 

importante nesse contexto, pois podem combinar, em escala atômico-molecular, as 

propriedades de processabilidade e reatividade dos materiais orgânicos com as 

propriedades físico-químicas das matrizes inorgânicas, dando origem a materiais 

com propriedades distintas de seus precursores, com aplicações científicas, 

tecnológicas e ambientais. Uma dessas aplicações a serem estudadas é a 

fotodegradação de componentes que prejudicam o meio ambiente, como corantes, 

por exemplo. Assim o presente trabalho, apresenta resultados promissores do 

processo de fotodegradação do corante azul de metileno utilizando matrizes de 

caulinita complexada com íons Fe (III).  

Introdução  

A fotocatálise heterogênea (fotodegradação) tem como princípio básico a 

ativação de um semicondutor via irradiação de energia luminosa gerando radicais 

capazes de oxidar substâncias de interesse, como corantes. A Figura 1 apresenta 

um esquema representativo da ativação de um semicondutor.  

 

Figura 1: Representação de um semicondutor (extraído de Nogueira et. al. [1]) 

 

A caulinita, um material que vem se destacando na área de obtenção de 

materiais híbridos, é um argilomineral do tipo 1:1 com estrutura mínima 

Al2Si2O5(OH)4 e espaçamento basal de 7,20 Ǻ. Argilominerais do tipo 1:1 (TO) são 

formados pela combinação de uma folha tetraédrica de SiO4 (T) e uma folha 

octaédrica de Al(OH)6 (O) em uma proporção de 1:1. Devido às ligações de 

hidrogênio entre as lâminas, o processo de funcionalização destes espaços requer 

uma intercalação prévia com uma molécula altamente polar, como o dimetilsulfóxido 



(DMSO), para permitir que ocorra a interação entre uma molécula maior e a argila a 

ser funcionalizada [2, 3]. 

Após a funcionalização chegou-se a conclusão que a caulinita poderia ser 

utilizada em processos de fotodegradação, imobilizando complexos metálicos como 

a metaloftalocianinas [2] ou complexada com íons Ferro (III), este ultimo, objetivo 

deste trabalho.  

Objetivos  

Visando a menor deterioração do meio ambiente devido à contaminação de 

corantes provenientes de indústrias têxteis, o presente trabalho tem como objetivo a 

fotodegradação do corante azul de metileno, visando à modelagem e o 

aprimoramento de processos para os demais corantes e efluentes industriais.  

Metodologia e Desenvolvimento  

A purificação, intercalação com DMSO e funcionalização com TRIS da 

caulinita foi baseado nos métodos já apresentados na literatura por de Faria et al [4].  

Os materiais KaFe e KaTRISFe foram obtidos adicionando 10 mL de uma 

solução 0,1 mol/L de FeCl3 em 100 mg das amostras Ka e KaTRIS. As soluções 

foram mantidas sob agitação magnética, por 3h a uma temperatura entre 50 e 60°C. 

Foi adicionado 4 mg dos materiais KaFe e KaTRISFe em tubos de ensaio, em 

seguida suspenso com uma solução de azul de metileno a 50 ppm e mantidos sob 

agitação magnética por 15, 30, 60 e 1440 minutos.  

Com o intuito de verificar a reutilização desses materiais, após as primeiras 

24 horas, o material foi seco, triturado e novamente testado frente a atividade de 

fotodegradação, mantendo os materiais suspensos em uma solução de 50 ppm por 

um período de 48 horas.  

Resultados preliminares  

Os materiais Ka e KaTRIS foram preparados com sucesso e os resultados 

estão de acordo com a literatura [4].  

Após a complexação com íons Fe(III) os materiais foram caracterizados por 

difratometria de raios X, para observar se ocorreria mudanças estruturais após essa 

complexação. Foi testada a atividade de fotodegradação para o azul de metileno e 

os resultados são apresentados em relação degradação do corante que é 

apresentado na relação entre a concentração inicial (C0) e a concentração dos 

diferentes tempos (Cx).  
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Figura 2: Difratogramas das amostras KaFe e KaTRISFe (A) e relação de C0/Cx (B).  
 

O difratograma da amostra KaFe apresenta picos característicos da caulinita, 

indicando nenhuma alteração após a possível incorporação do Fe (III). O 

difratograma da amostra KaTRISFe apresentou uma desordem em sua estrutura, 

pois quando comparados com a literatura [2], o material apresenta picos 

característicos da formação da pseudo haloisita.  

O material KaTRISFe mostrou-se eficiente quanto a fotodegradação do 

corante, desde o primeiro uso, sendo sua maior eficiência no tempo de 1440 min. Já 

o material KaFe obteve-se o melhor resultado no reuso (tempo de 2880 min), tendo, 

no primeiro uso, maior eficiência em 30 minutos.  

Conclui-se, portanto que ambos os materiais podem ser utilizados para 

fotodegradar o corante azul de metileno; para uma maior escala e diminuição de 

custos o KaFe é mais vantajoso devido a alta eficiência em sua reutilização, e não 

ter processos de modificação da caulinita (como funcionalização); 

Assim o material demonstra uma aplicação ambiental além de preceitos da 

química verde (materiais de baixo custo e baixa ou nenhuma toxicidade) e 

sustentabilidade (reutilização do material).  
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