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Resumo 

No presente trabalho foi relatada a síntese e caracterização de nanocompósitos 

baseados nos argilominerais caulinita e bentonita dopadas em óxidos de nióbio e 

titânio, assim como o estudo cinético destes materiais com o fármaco comercializado 

como Triaxon®. Os materiais foram caracterizados por difração de raios X, capacidade 

de troca catiônica e área superficial especifica total e espectroscopia de absorção do 

ultravioleta visível de sólidos. Na difração de Raios X notou-se que os materiais não 

perderam as características típicas dos argilominerais (ordenação lamelar e 

cristalina), apresentando também picos característicos de titânio e nióbio. Através do 

teste de capacidade de troca catiônica notou-se que as calcinações promovem o 

aumento na área superficial, principalmente para a série de materiais com o 

argilomineral bentonita. Na espectroscopia de absorção do ultravioleta visível de 

sólidos notamos a banda principal centrada na região do ultravioleta (250 nm) e 

quando calcinamos os materiais estes apresentaram absorções também na região do 

visível (350 a 500 nm) em alguns materiais. No estudo cinético de degradação 

notamos que alguns materiais apresentam um aumento na concentração do fármaco 

quando estão sob radiação devido a formação de novos subprodutos. 

Introdução 

A presença de um elevado número de contaminantes emergentes 

potencialmente tóxicos no meio ambiente sustenta a necessidade de melhor 

compreender a ocorrência, o destino e o impacto ecológico. No entanto, a remoção 

incompleta durante o tratamento de águas residuais resultou em vários desses 

contaminantes emergentes encontrados em efluentes finais e águas de superfície de 

recepção (PETRIE; BARDEN; KASPRZYK-HORDERN, 2014). Estudos mostraram 

que as misturas de produtos farmacêuticos apresentam maior efeito do que os 

compostos individualmente (CLEUVERS, 2003).  

O Triaxon®, um medicamento composto por ceftriaxona dissódica, é um 

antibiótico muito utilizado para tratamentos de infecções devido ao amplo espectro de 

infecções que podem ser tratadas, pertence a família dos antibióticos conhecidos 

como Cefalosporinas (utilizado principalmente no tratamento de infecções 

bacterianas). (DE DIEGO; GODOY; MENNICKENT, 2010). 

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 corantes e fármacos (IBHADON; 

FITZPATRICK, 2013).  

A caulinita é um argilomineral obtido a partir do caulim, um mineral constituído 

por uma série de silicatos hidratados, cujos principais componentes são a caulinita e 

a haloisita. A fórmula mínima da caulinita pode ser representada por Al2Si2O5(OH)4, 

esta possui espaçamento basal característico de 7,14 Å, bastante restrito. Um vez que 

a caulinita é constituída de uma estrutura do tipo 1:1 (TO), a qual é formada pela 

combinação de folhas tetraédricas de SiO4 (T) e folhas octaédricas de Al(OH) (O), na 

proporção 1:1. (RAIMUNDO; CORRÊA, 1920) 

O grupo da Bentonita, no qual se encontram as argilas do tipo montmorilonita, 

que apresentam as menores partículas encontradas em um argilomineral. Ela é 

constituída por partículas cristalinas e lamelares dispostas em um arranjo T–O–T 

(2:1), indicando que se repetem duas camadas tetraédricas alternadas por uma 

octaédrica de metais (que pode ser Fe, Mg, entre outros; porém, mais comum é o Al) 

(MELO,V.F., ALLEONI, L.R., 2009). No espaço interlamelar, há água e cátions livres 

como Na+, Ca2+, K+, os quais são os responsáveis pelo empilhamento da estrutura 

lamelar e são passíveis de troca. 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo comparar a cinética de fotodegradação do 

fármaco Triaxon® utilizando nanocompósitos dióxido de titânio e nióbio suportados em 

caulinita e bentonita. 

Metodologia e desenvolvimento 

Síntese dos nanocompósitos: 

Foram sintetizados dois matérias seguindo a proporção de 1 g de caulinita (ou 

bentonita), 20 mL de isopropanol, 0,1 mL de ácido acético, 0,2 mL de isopropóxido de 

titânio IV e 5% de oxalato amoniacal de nióbio em relação ao titânio, recebendo os 

nomes de KaTiNb e BenTiNb. Todos os matérias foram calcinados a 1000ºC, sendo 

denominados KaTiNb1000 e BenTiNb1000. 

Estudo cinético: 

Utilizou-se 8 mg de cada material em 4 mL de uma solução de Triaxon® a 60mg/L com 

tempos entre 1 minuto e 24 horas; estes testes foram realizados sob radiação 

ultravioleta (λ =394 nm e P =15W) e na ausência de luz. 

Resultados preliminares  



A difração de raios X mostrou que os materiais não calcinados apresentam 

todas as reflexões típicas dos argilominerais caulinita e bentonita. O material 

KaTiNb1000 não apresentam estas reflexões devido às mudanças na estrutura de 

caulinita para mulita. Em ambos materiais calcinados é possível ver o pico 

característico do óxido de nióbio em 25º 2θ e também nota-se as fases anatáse, rutilo 

e brookita com reflexões centradas em 27, 37, 46 e 65º, 2θ (BARBOSA et al., 2015).  

Os ensaios de capacidade de troca catiônica (CTC) com azul de metileno nos 

mostrou que ouve um aumento no CTC dos materiais calcinados a 1000°C quando 

comparados com os sem calcinação, porém os materiais com bentonita se mostram 

melhores devido a caulinita ser um argilomineral neutro e o nióbio também apresentar-

se coordenado junto a superfície do argilomineral e/ou ligado junto a rede  de dióxido 

de titânio enquanto a bentonita é um argilomineral catiônico. 

Através da espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível de 

sólidos podemos perceber que os materiais KaTiNb, KaTiNb1000 e BenTiNb1000 

apresentam sua banda de absorção centrada no ultravioleta, próximo a 270 nm, 

porém os materiais calcinados apresentam um alargamento nesta banda. Já o 

material BenTiNb apresenta sua banda no visível entre 600 e 750 nm. 

No estudo cinético podemos observar que o fármaco se mantém estável tanto 

sob radiação como sem ela. Os materiais BenTiNb e BenTiNb1000 apresentam 

maiores concentrações desde os primeiros minutos enquanto os materiais KaTiNb e 

KaTiNb1000 apresentam concentrações mais elevadas q a inicial apenas no tempo 

final de 24 horas. Nos testes sem radiação notamos que nos matérias BenTiNb e 

BenTiNb1000 há uma menor concentração apenas entre 60 e 240 minutos, já os 

materiais KaTiNb e KaTiNb1000 apresentam essa menor concentração até 60 

minutos, aumentando até o último tempo.  
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