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RESUMO  

 Neste trabalho uma caulinita natural purificada proveniente da cidade de  São 

Simão-SP (Brasil) foi utilizada para sintetizar novo nanocompósito a partir de 

isopropóxido de Ti (IV)  e de FeCl3 por meio da rota sol-gel hidrolítica, e utilizada como 

catalisador  para testes de fotocatálise heterogênea para a degradação do fármaco 

ibuprofeno. Os materiais sintetizados, denominados aqui KaFeTi,  foram obtidos por 

tratamento térmico a diferentes temperaturas (400°C, 700°C e 1000°C) e 

caracterizados  pelas técnicas:  difração de raios X, espectroscopia de absorção na 

região do infravermelho e microscopia eletrônica de varredura, que  demostraram que 

após  tratamento com íons Fe3+ e Ti4+  a estrutura original da argila caulinita não foi 

alterada, pois o espaçamento basal  típico da caulinita foi mantido.  A partir de 700 ° 

C também foi observado o aparecimento de duas bandas de vibração típicas Fe-O e 

Fe-O-Ti em 463 e 660 cm-1, estes resultados sugerem que a funcionalização foi 

produzida pela interação alcóxido de titânio com os grupos aluminol e silanol externos 

da caulinita. Para os ensaios de fotodegradação os melhores resultados obtidos foram 

nas matrizes KaFeTi calcinados a 400  e a 1000° C, na presença da luz, a degradação  

foi de 94 a 100%, respectivamente. 

  

INTRODUÇÃO 

Poluentes orgânicos emergentes (POE) presentes em vários produtos 

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

pesticidas ou agrotóxicos têm sido detectados em diferentes ambientes aquáticos e 

são normalmente lançados ao meio ambiente por descarga de estações de tratamento 

de águas residuais [1]. Neste contexto, é necessário o desenvolvimento de 

tecnologias avançadas para que haja a diminuição e/ou eliminação destes poluentes 

presentes no ambiente, destacando-se a constante procura por novos materiais que 

sejam multifuncionais como os materiais hibridos e técnicas como a fotocatálise 

heterogênea. 

 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, ibuprofeno em 

destaque, que estão presentes nos efluentes. 

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

materiais híbridos, é um aluminossilicato com alta cristalinidade e estrutura lamelar. 



Sua estrutura é dioctaédrica, do tipo 1:1 com  fórmula mínima Al2Si2O5(OH)4. Os 

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.Essa argila se destaca por apresentar excelentes propriedades como resistência 

a corrosão, baixo custo e abundância na natureza. 

  Catalisadores a base de dióxido de titânio e argila tem atraído muita atenção 

no ponto de vista tecnológico. As aplicações do dióxido de titânio têm sido muito úteis 

como materias funcionais, versáteis e eficazes, devido as suas propriedades 

fotoelétricas, baixo custo, resistentes a corrosão e não-tóxico. 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo sintetizar e caracterizar um material, a 

base de titânio e ferro, a partir da argila natural caulinita purificada como matriz, para 

aplicação de catalisador  em reações de degradações de poluentes orgânicos 

emergentes. 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Síntese dos nanocompósitos Caulinita-Ferro-Titanio  

  A caulinita natural purificada  (10 g), etanol (200,0 cm3), ácido acético (1 cm3), 

isopropóxido de titânio (2 cm3), e cloreto de ferro (1,5 g) foram misturados em um 

béquer e agitados magneticamente por 24h a temperatura ambiente.A suspensão 

obtida foi lavada com água e o sólido foi seco a 100 ° C por 24 h e separado em quatro 

frações: um foi utilizado após a secagem e os outros três foram calcinados a 400, 700 

e 1000 ° C, respectivamente, por 24 h.  

Teste de fotocatálise heterogênea com o fármaco ibuprofeno: 

Os materiais obtidos passaram por testes de fotocatálise heterogênea e 

adsorção. Para tais testes, foram suspensos em tubos de ensaio, 50 mg de cada 

material obtido em 5 mL de solução de ibuprofeno 25mg.L-1, mantidos sob agitação 

por constante por 24 horas em uma câmara com radiação ultravioleta  (para a 

fotocálise heterogênea) e sem a presença de radiação, no escuro (para a adsorção). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir das análises por difratometria de raios X, devido à dificuldade para 

entumecer este mineral argiloso, o tratamento com isopropóxido de Ti (IV) e FeCl3, 

não produziu alterações no espaçamento basal da caulinita (7,14 Å). Na calcinação, 

a fase anatáse foi formada a 400 ° C (os picos de difração mais relevantes da anatáse 



coincidem em suas posições com os picos de reflexão da caulinita); em temperaturas 

mais altas, a caulinita tornou-se amorfizada e, finalmente, tornou-se metacaulinita. 

 A reação com o isopropóxido Ti (IV) não produziu alterações nas bandas do 

espectro Infravermelho (IR) atribuída aos grupos hidroxila (OH) interlamelares da 

caulinita. As bandas de IR típicas de caulinita desapareceram após calcinação a 700 

e 1000 ° C, aparecendo uma banda larga a 1050 cm-1 característica do SiO2, 

evidenciando a transformação da caulinita em metacaulinita. A partir de 700 ° C 

também foi observado o aparecimento de duas bandas de vibração típicas Fe-O e Fe-

O-Ti em 463 e 660 cm-1 Estes resultados sugerem que a funcionalização foi produzida 

pela interação alcóxido de titânio com os grupos aluminol e silanol laterais externos 

do argilomineral. 

A morfologia dos materiais, estudada por Microscopia Eletrônica de 

Varredura,mostrou-se dependente da  temperatura de calcinação. Ao comparar o 

material em presença de íons ferro com uma referência preparada de forma 

semelhante, mas sem este elemento, as diferenças não são significativas. A análise 

de Energia Dispersiva de Elétrons, EDS, confirma a presença de íons ferro na 

estrutura de anatáse. 

Estes materiais produziram a rápida degradação do ibuprofeno, provavelmente 

associada à dispersão da fase ativa na superfície da caulinita. Este efeito foi 

confirmado pela comparação dos resultados dos componentes individuais (TiO2 e 

caulinita) e o nanocompósito, confirmando que o nanocompósito desempenhou um 

papel fundamental nas vias de fotodegradação. A degradação do ibuprofeno, na 

presença de luz, foi de 94 a 100% para os catalisadores KaFeTi calcinados a 400 a 

1000 ° C. Na ausência do catalisador e da luz, a formação de alguns produtos 

intermediários foi detectada por LC-MS. A presença de íons Fe3+ no catalisador 

também se mostrou essencial para aumentar a eficiência do material. Tudo indica que 

a formação de nanocompósito caulinita-Fe-TiO2 promove a interação de moléculas 

com a superfície de ibuprofeno e de TiO2 sólido disperso na matriz promove a geração 

de radicais OH altamente reativos. 
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