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        Resumo 

O objetivo principal deste trabalho é a preparação de materiais com 

propriedades tecnológicas e ambientais a partir de argilas naturais e TiO2, que sejam 

materiais efetivos tanto na adsorção como em reações de oxidação avançadas, para 

com isto trabalhar-se em processo de tratamento de águas.  

Introdução 

Os poluentes orgânicos emergentes estão presentes em vários produtos 

comerciais como medicamentos, produtos de higiene pessoal, produtos de uso 

veterinário, pesticidas, agrotóxicos e têm sido detectados em diferentes ambientes 

aquáticos em distintas partes do mundo e são normalmente lançados ao meio 

ambiente por descarga de estações de tratamento de águas residuais e causam 

grande preocupação, pois são potencialmente tóxicos e estas substâncias são 

persistentes e tendem a se acumular nos tecidos humanos [1]. Existe um considerável 

interesse científico em pesquisas aplicadas na área de nanocatalisadores avançados, 

utilizados para a purificação e tratamento de efluentes industriais e municipais por 

processos oxidativos avançados.  

As argilas naturais, funcionalizadas ou pilarizadas, com dióxido de titânio 

podem se tornar excelentes materiais para esta finalidade, por aliarem vantagens de 

ambos como abundância, baixo custo, inércia e não toxicidade, às do titânio como 

forte poder de fotoxidação e alta estabilidade contra corrosão (foto e química). 

Objetivos 

 Este trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar um material inorgânico 

baseado em argila e titânio com potencial uso na degradação do ibuprofeno.   

Metodologia e Desenvolvimento 

A caulinita proveniente da região de São Simão-SP foi previamente purificada 

pelo método de dispersão-decantação. Após a purificação, a argila foi empregada 

para sintetizar o compósito Argila-Ti-Fe, pela reação do isopropóxido de titânio (IV) e 

cloreto de ferro (III) empregando o processo sol-gel rota hidrolítica. Trabalhou-se com 

as seguintes proporções de cloreto de ferro em relação ao volume de titânio: 1, 5, 10 

e 20% (m/m), sendo os materiais resultantes denominados Ka-Fe-Ti 1%, Ka-Fe-Ti 5%, 

KaFeTi 10% e KaFeTi 20%, respectivamente. As sínteses foram preparadas como 



descrito: Caulinita purificada (2 g), etanol (40 mL), ácido acético (0,2 mL), e 

Isopropóxido de Titânio (IV) (0,4 mL) e cloreto de ferro (III) (com massas de 0,007, 

0,034, 0,069 e 0,140 g) foram misturados em um béquer. A solução resultante foi 

mantida sob agitação durante 24 h à temperatura ambiente.  O material obtido foi 

separado e lavado com água destilada. O sólido final foi seco a 100 °C durante 24 h 

e, então seco em estufa a 400 ° C durante 24 h. 

Resultados e Discussões 

 Os difratogramas de raios X (DRX) da caulinita purificada e da caulinita-Ti-Fe 

1, 5, 10 e 20 % são apresentados na figura 1, notamos que a caulinita natural, 

apresenta espaçamento basal de 7,14 Å. Após a funcionalização com o IPTi (IV) e 

íons de Ferro III, não foram observadas alterações significativas nos respectivos DRX, 

evidenciando que os íons de titânio e ferro estão impregnados na superfície da matriz 

de caulinita.  Na figura 2, estão apresentados os difratogramas dos materiais após a 

calcinação a temperatura de 400 ºC. Uma vez mais observa-se que a estrutura da 

caulinita foi mantida intacta mesmo após o processo de impregnação e aquecimento 

do material. 

  

 

Figura 1:   Difratograma de raios X da Caulinita Purificada e Caulinita com 

Titânio e Ferro nas proporções de 1, 5, 10 e 20% 



                     

 Figura 2: Difratograma de raios X do dos materiais tratados termicamente a 

temperatura de 400°C. 

Os materiais Ka, KaFeTi 1%, KaFeTi 5%, KaFeTi 10% e KaFeTi 20%, foram também 

caracterizados empregando a técnica de espectroscopia na região do infravermelho. 

Notamos que as bandas características da caulinita pura foram mantidas, confirmando 

que o alcóoxido e os íons ferro podem estar interagindo somente com os grupos 

aluminois ou silanois presentes nas laterais e superfície das lamelas da argila. Os 

estiramentos em 3696, 3668 e 3653 cm-1 são atribuídos às vibrações do grupo OH 

interlamelar, enquanto a banda em 3619 cm-1 é devido à vibração do OH intralamelar. 

Portanto, pode-se evidenciar que o processo de síntese empregado permite ter um 

material com estrutura e área superficial com ambiente propício para a geração in situ 

de radicais hidroxila (HO•), altamente reativos para degradação de poluentes. 
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