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Resumo  

No presente trabalho relatamos a síntese e caracterização de nanocompósitos 

baseados na argila bentonita/TiO2 e Nb2O5, além de testes de fotocatálise 

heterogênea com o fármaco ceftriaxona sódica comercializado sob a forma Triaxon®. 

Para esta finalidade, foi utilizado bentonita, isopropóxido de titânio e oxalato 

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

todos os materiais foram calcinados em três diferentes temperaturas (400°C, 700°C 

e 1000°C). Os materiais foram inicialmente caracterizados por difração de raios X e 

espectroscopia de absorção de sólidos na região do ultravioleta-vísivel. As técnicas 

revelaram que após a incorporação dos íons Nb e Ti na argila catiônica ocorre uma 

redução no espaçamento basal independente da porcentagem de nióbio incorporada 

e quando calcinada a 1000°C a argila perde sua cristalinidade e a fase anatase é 

predominante na estrutura (fase metaestável e amorfa), também podemos observar 

que em todos materiais ocorreu uma intensificação da banda de absorção na região 

de 250 nm  e nos matérias calcinados acima de 700°C também houve o surgimento 

de uma banda na região entre 400 e 600 nm. Após os testes notamos que a maioria 

dos materiais aumentaram suas concentrações quando comparadas com a 

concentração inicial do fármaco e este fato pode estar relacionado a formação de 

novos subprodutos que são detectados em diferentes regiões. 

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 constante procura por 

novos materiais que sejam multifuncionais e que não degradem o meio ambiente, 

como os híbridos orgânico-inorgânicos e técnicas como a fotocatálise heterogênea e 

a adsorção. 

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 os fármacos [1]. 

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 [2]. 

O óxido de nióbio é um semicondutor de grande importância do ponto de vista 

tecnológico. Suas notáveis propriedades químicas e físicas fazem dele um material 

promissor para aplicação como adsorvente, sensor de gases, células solares, 

catalisadores (tanto como fase ativa como suporte) e em componentes 

eletrocrômicos. Além disso, o Nb2O5 apresenta grande absorção de energia na 

região do ultravioleta, esta larga absorção o torna um potencial candidato para 

aplicações em fotocatálise heterogênea [3]. 

Objetivos  

Visando a constante busca por novos materiais que possam auxiliar no tratamento 

de efluentes o presente trabalho tem como objetivo principal a síntese e 

caracterização de um material composto por bentonita e nióbio em diferentes 

proporções além dos testes de fotocatálise heterogênea com o fármaco Triaxon®.  

Metodologia e Desenvolvimento  

Síntese dos nanocompósitos Bentonita-Nióbio e Bentonita-Titânia-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 [4]. 

Teste de fotocatálise heterogênea com fármaco: 

Os materiais obtidos a partir da bentonita também passaram por testes de 

fotocatálise heterogênea e adsorção, para tais testes foram suspensos em tubos de 

ensaio 8 mg de cada material obtido em 4 mL de solução de Triaxon® 60mg/L, 

mantidos sob constante agitação por 24 horas em uma câmara com radiação 

ultravioleta com comprimento de onda entre 350 e 370 nm e potência de 20 W (para 

a fotocálise heterogênea) e no escuro (para a adsorção). 

Resultados preliminares  

Após as sínteses os materiais foram caracterizados por difratometria de raios X 

(DRX) e espectroscopia de absorção de sólidos na região do ultravioleta-visível para 



observar se ocorreriam mudanças estruturais nos materiais. Em seguida foram feitos 

os testes com o fármaco Triaxon® que foram analisados por espectroscopia de 

absorção na região do ultravioleta-visível. 

Nos difratogramas de raios X pode-se perceber que os materiais sem calcinar e 

calcinados a 400°C e 700°C 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. Os materiais 

calcinados a 1000°C começam a perder a cristalinidade caracteristica da argila.  

Os espectros de Uv-Vis obtidos no estado sólido apresentaram as bandas do 

semicondutor com máximo centrado em 250 nm, e um aumento na região de 500 

nm quando dopado com Nb e titânio nos materiais calcinados acima de 700°C, o 

que confirma a presença do TiO2 na superfície da bentonita, mostrando que os 

materiais podem ser bons fotocatalisadores heterogêneos na presença de luz 

natural. 

 Os ensaios de degradação revelaram que em grande parte dos materiais houve um 

aumento das concentrações iniciais proporcional às temperaturas de calcinação, 

com exceção dos materiais BenNb1 calcinado a 400°C, BenTiNb10 calcinado a 

700°C e BenTi calcinado a 1000°C apresentaram redução na concentração quando 

comparados a concentração inicial. Os ensaios feitos na ausência de luz, avaliaram 

ainda a capacidade de adsorção dos materiais e também mostraram um aumento 

das concentrações iniciais em todos os materiais. Este aumento na concentração 

em ambos os testes pode estar relacionado a formação de novos subprodutos ou 

lixiviação de resíduos inorgânicos adsorvidos ao material, que possuem absorção 

em uma região diferente do Triaxon® que serão posteriormente analisados por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas. 
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