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1. Resumo 

Este trabalho descreve a preparação e caracterização de uma argila 

organofílica luminescente com propriedades funcionais e potencial aplicação 

como sensor de contaminantes tais como metais, fármacos e/ou pesticidas. 

Desta forma, para a síntese do material, inicialmente foi realizada a síntese do 

alcóxido modificado com o corante Rodamina-B e posterior reação deste novo 

alcóxido com a caulinita intercalada com dimetilsulfóxido, utilizando-se do 

método sol-gel previamente descrito por Sas, et. al. O material foi caracterizado 

do ponto de vista estrutural e morfológico por meio das técnicas de difratometria 

de raios X na qual foi possível comprovar-se a diferença no espaçamento basal 

da argila purificada em relação ao material híbrido organofílico, este apresentou 

variação de espaçamento de 7,2 Å para 10,67 Å, justificado também pelo 

desaparecimento da reflexão característica do espaçamento do material 

intercalado com DMSO em 11,22 Å em 2ϴ graus, o que indica que existiu uma 

substituição das moléculas de DMSO pelo alcóxido modificado (RhAPTES). 

 

2. Introdução  

Intitula-se caulinita um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre, 

com estrutura terrosa e origem metamórfica e/ou sedimentar. A caulinita é um 

argilomineral dioctaedrico com ordem estrutural 1:1 ou TO, o qual é formado por 

uma folha octaédrica de alumina, coordenadas octaedricamente a oxigênio e 

grupamentos hidroxila, que se encontram no espaço interlamelar e uma folha 

tetraédrica constituída de dióxido de silício, proporcionando um ambiente 

assimétrico com elevada coesão.  

Neste sentido nos últimos anos surgiram muitos estudos que objetivaram 

melhorar estruturalmente as argilas naturais como a caulinita, através da 

interação de espécies que atuem dentro da estrutura como novos sítios reativos 

atribuindo a estes materiais maior reatividade e aumentando a gama de 

aplicações como suporte de catalisadores, sensores, adsorventes carreadores 

de fármacos e nanocompósitos.  

Neste contexto, a geração de resíduos em grandes proporções, 

promovidos principalmente pelo setor industrial, geram graves problemas de 

poluição, como por exemplo os fármacos, corantes têxteis, metais 



potencialmente tóxicos dentre inúmeros outros. Desta forma, uma das principais 

dificuldades dos pesquisadores atualmente se encontra na detecção in situ 

destes contaminantes, pois muitos se encontram em faixas limites de 

quantificação extremamente baixas. Esta é a principal motivação para o 

desenvolvimento de sensores luminescentes, baseados em fluoróforos híbridos 

orgânicos-inorgânicos. Sendo esta, uma estratégia viável para quantificar estes 

contaminantes e possivelmente amenizar os graves problemas ambientais no 

contexto de poluição ambiental, ou ainda dentro do controle desta poluição, 

utilizando-se de alternativas de baixo custo.   

Desta forma, neste trabalho apresentamos a síntese caracterização de 

um novo material hibrido orgânico-inorgânico fluorescente com potencial 

aplicação como sensores para a quantificação ambiental. 

 

3. Objetivos 

O presente trabalho objetivou a obtenção de materiais híbridos 

luminescentes que serão aplicados como sensores para a detecção de 

poluentes orgânicos emergentes tais como a cafeína, ácido acetilsalicílico e 

trimetropim.  

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

a) Intercalação da Caulinita com DimetilSulfóxido: 

Foram adicionados em um balão volumétrico 20g de Ka, suspensa em 

180mL de dimetilsulfóxido e 20mL de água destilada. A reação foi mantida a 

60°C com agitação magnética constante por um período de 10 dias e o material 

resultante foi centrifugado, lavado com etanol e seco em estufa a 60°C por 48 

horas. O sólido da intercalação recebeu a sigla de KaDMSO. 

b) Síntese do alcoxido modificado com o corante fluorescente e 

imobilização em caulinita:  

Primeiramente preparou-se o alcóxido fluorescente, procedimento 

descrito por Sas et al, através da reação entre o APTES (3-

aminopropiltrietoxissilano) e o corante Rodamina-B, levando a obtenção do 2-(3-

(dietilamino)-6-(dietilimino)-6Hxanten-9-il)-N-(3-(trietoxissilil)propil benzamida 

(RhAptes). A solução de RhB em cloroformio seco foi aquecida até temperatura 



de 60°C sob atmosfera de argonio, adicionando-se posteriormente o APTES em 

proporção molar 1:1. Após três horas de reação adicionou-se a caulinita 

previamente intercalada com DMSO (dimetilsulfóxido) e o sistema foi mantido 

sob refluxo a 80°C por 24 horas.  

 

5. Resultados preliminares 

O difratograma do material hibrido obtido foi comparado ao difratograma 

da caulinita purificada (Ka) e do material precursor KaDMSO (figura 1). A 

variação no espaço basal foi calculada a partir do pico correspondente à reflexão 

001 utilizando-se a lei de Bragg (n= 2.d.sen  
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Figura 1: Difratograma da caulinita purificada, intercalada e 

organofuncionalizada com o alcóxido funcionalizado. 

 

A caulinita purificada apresenta espaçamento basal correspondente a 7,2 

Å, após o tratamento com DMSO ocorre o aumento para 11,22 Å, 

correspondente a expansão de 4,0 Å, compatível com a dimensão da molécula 

de DMSO o que confirma a presença do mesmo entre o espaço interlamelar do 

material intercalado precursor KaDMSO. O material obtido após imobilização do 

alcóxido funcionalizado em argila intercalada apresentou espaço basal de 10,67 

Å, este espaçamento é distinto da caulinita purificada e ainda diferente em 

relação ao precursor intercalado com dimetilsulfoxido o que sugere a 

substituição das moléculas de DMSO pelo alcóxido RhAPTES. A diferença em 



relação a caulinita purificada foi de 3,5 Å, o que comprova também a ausência 

das moléculas de DMSO no material hibrido fluorescente. Outro aspecto muito 

importante a ser considerado reside no fato que o difratograma de raios X 

apresenta reflexões de diferentes intensidades e largura em relação aos 

materiais precursores, o que indica a obtenção de um material de natureza 

delaminada (materiais onde conjuntos de lamelas são desagregados dos 

aglomerados de tactoides) em relação ao material de partida. Este efeito pode 

ser explicado pelo tamanho da molécula do novo alcóxido imobilizado entre as 

lamelas de argila que induz a delaminação do mesmo. Novas caracterizações 

serão realizadas para confirmação da delaminação da argila. Resultados 

similares também foram reportados por Sas et al. 
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