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Resumo  

No presente trabalho relatamos a síntese e caracterização de 

nanocompósitos baseados na argila bentonita dopada com TiO2 e Nb2O5 com 

potencial aplicação como fotocatalisadores. Para esta finalidade, foi utilizado 

bentonita e esta inicialmente foi intercalada com nióbio utilizando-se o precursor 

oxalato amoniacal de nióbio em três diferentes proporções (1%, 5% e 10%); e 

também a bentonita foi intercalada com isopropóxido de titânio IV e nióbio nas 

mesmas proporções. Os materiais foram inicialmente caracterizados por difração de 

raios X e espectroscopia de absorção na região do infravermelho. As técnicas 

revelaram que após a incorporação dos íons Nb diretamente a argila catiônica 

ocorre uma redução no espaçamento basal independente da porcentagem de nióbio 

incorporada. Nos nanocompósitos intercalados com isopropóxido de titânio e nióbio 

efeito oposto a este é observado, uma vez que os cátions Ti(OH)4 na presença dos 

cátions Nb5+ em solução podem conferir maior espaçamento a argila. Estes 

materiais serão posteriormente aplicados com fotocatalisadores aplicados na 

remoção de poluentes orgânicos emergentes tais como o triclosan, ácido 

acetilsalicílico e cafeína. 

Introdução  

Umas das maiores preocupações do homem moderno reside no controle e 

prevenção da contaminação ambiental. Neste contexto, se fazem necessárias 

técnicas avançadas para que haja a diminuição /e ou eliminação destes 

contaminantes presentes no ambiente, destacando-se a fotodegradação em relação 

as técnicas convencionais. Esta técnica consiste na degradação de compostos 

orgânicos induzidas pela produção de radicais hidroxila que são gerados por 

fotocatalisadores quando expostos a radiação ultravioleta. 

A bentonita é um argilomineral do grupo da esmectita, cuja estrutura é 

composta por lamelas paralelas resultantes da associação de duas folhas 

tetraédricas de SiO4 (T) e uma folha octaédrica de Al(OH)6 (O), em uma proporção 

de 2:1(TOT). Essa argila possui elevada área superficial, capacidade de troca 

catiônica, baixo custo e abundância na natureza [1]. 

O óxido de nióbio possui diversas funções, entre elas, aumentar a resistência 

e tenacidade de dutos para transporte de petróleo e gás, tornar mais seguros e 

eficientes os projetos estruturais e pode ser utilizado ainda na produção de 

catalisadores químicos [2]. 



Figura 1: Difratogramas de raios X das amostras Ben, BenNb1%, BenNb5%, 

BenNb10%, BenTi, BenTiNb1%, BenTiNb5% e BenTiNb10%. 

Objetivos  

Visando a constante busca por novos materiais que possam auxiliar no 

tratamento de efluentes que contém fármacos o presente trabalho tem como objetivo 

principal a síntese e caracterização de um material composto por bentonita e nióbio 

em diferentes proporções.  

Metodologia e Desenvolvimento  

Síntese dos nanocompósitos Bentonita-Nióbio e Bentonita-Titânio-Nióbio 

Os Materiais BenNb1%, BenNb5% e BenNb10% foram obtidos adicionando-

se 0,004 g, 0,020 g e 0,040 g de oxalato amoniacal de nióbio, respectivamente, em 2 

g de bentonita, 40 mL de isopropanol e 0,2 mL de ácido acético. Os materiais 

BenTiNb1%, BenTiNb5%, BenTiNb10% e BenTi foram obtidos adicionando 0,004 g, 

0,020 g e 0,040g de oxalato amoniacal de nióbio, respectivamente, em 2 g de 

bentonita, 40 mL de isopropanol, 0,2 mL de ácido acético e 0,4 mL de isopropóxido 

de titânio IV.Todas as soluções foram mantidas sob agitação magnética constante 

por 24 horas [3]. 

Resultados preliminares  

Após as sínteses os materiais foram caracterizados por difratometria de raios 

X (DRX) e espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV) para 

observar se ocorreriam mudanças estruturais nos materiais [4]. 

Nos difratogramas de raios X pode-se perceber que os materiais continuaram 

com sua estrutura cristalina (picos entre 20 e 40 2θ graus) e que em todos os 

compósitos houve uma diminuição dos espaçamentos basais quando comparados 

com a bentonita natural (Ben), como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

 

Nos espectros de absorção molecular na região do infravermelho das 

amostras BenNb1%, BenNb5% e BenNb10% é possível notar o aparecimento de 



Figura 2: espectroscopia de absorção na região do infravermelho dos materiais 

Ben, BenNb1%, BenNb5%, BenNb10%, BenTi, BenTiNb1%, BenTiNb5% e 

BenTiNb10%. 

uma banda na região do 1300 cm-1 característicos da vibração CO dos grupos 

oxalato e observa-se ainda que a intensidade desta vibração aumenta de forma 

proporcional a porcentagem de oxalato amoniacal de nióbio incorporado durante a 

síntese. Já nos materiais BenTi, BenTiNb1%, BenTiNb5% e BenTiNb10% as 

alterações ocorrem nas regiões entre as bandas 1300 cm-1 e 400 cm-1, como pode 

ser observado na Figura 2. As vibrações típicas de hidroxilas interlamelares da 

Bentonita não sofrem alterações significativas o que indica que as interações entre 

os cátions intercalados e a superfície interlamelar pode ocorrer apenas via 

interações eletrostáticas. 
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