


 
 

JOÃO LEONARDO FREITAS OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES BASEADOS EM 

VERMICULITA MODIFICADA COM FERRO: APLICAÇÃO EM 

PROCESSOS DO TIPO FOTO-FENTON 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Química da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, em comprimento às exigências para a 

obtenção do título de mestre em Química. 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Ana Paula de 

Melo Alves Guedes 

Co-orientador: Prof. Dr. Antonio Souza de 

Araujo 

Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Di Souza 

 

 

 

Natal/RN 

2015 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da publicação na fonte. UFRN/Instituto de Química. 

Biblioteca Setorial “Prof. Francisco Gurgel de Azevedo”   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oliveira, João Leonardo Freitas        

      Síntese e caracterização de catalisadores baseados em vermiculita modificada com ferro: 

aplicação em processos do tipo foto-fenton / João Leonardo Freitas Oliveira.  – Natal, RN, 

2015. 

       87 f. : il. 

 

      Orientadora: Ana Paula de Melo Alves Guedes. 

      Co-orientadores: Antonio Souza de Araújo e Luiz Di Souza. 

     
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Instituto de 

Química. Programa de Pós-graduação em Química. 

 

      Inclui referências. 

 

      1. Catalisadores – Dissertação. 2. Vermiculita – Dissertação.  3. Compostos de ferro – 

Dissertação. 4. Silicatos – Dissertação. 5. Reação foto-fenton – Dissertação.  I.  Guedes, 

Ana Paula de Melo Alves. II Araújo, Antonio Souza de. III. Souza, Luiz Di. 

IV. Título. 

 

RN/UF/BS-IQ                                                                                        CDU 544.478(043.3) 

 

 

 

 

                                                       





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os esforços realizados durante a 

produção deste trabalho, eu dedico a minha 

família, principalmente, aos meus pais que 

sempre estiveram comigo nessa luta 

recíproca e aos verdadeiros mestres que 

encontrei nessa, até então, grande jornada da 

minha vida. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a: 

Primeiramente, a Deus por ter-me dado forças para estudar e progredir junto à 

ciência. 

Aos meus pais, José Leite de Oliveira e Maria do Socorro Freitas Oliveira que 

sempre estiveram comigo nesse trajeto e em toda minha vida, reconheço todos os esforços 

que eles fizeram e fazem para que seus filhos sejam grandes cidadãos. 

A minha namorada Maisie Mitchele Barbosa que participou e compartilhou de 

muitos momentos nestes últimos anos de pós-graduação, seu apoio foi fundamental para 

que eu alcançasse meus objetivos e os desempenhassem com a cabeça erguida.  

A minha orientadora, Ana Paula, por ter me aceitado como orientando e pelos 

ensinamentos científicos passados durante todo o período do trabalho, todos foram de 

fundamental importância para a minha formação científica e acadêmica. 

A minha amiga, Luana Márcia, pelo compartilhamento de ideias e ajuda 

fornecida na execução do trabalho experimental.  

Aos meus co-orientadores, Luiz Di Souza e Antonio Araujo, pelo incentivo e 

ajuda em todas as etapas do estudo, em especial a Luiz, que sempre esteve presente na 

minha vida acadêmica e científica desde a graduação. 

A Laerte, Glauber e a todos os membros do Laboratório de Química Ambiental 

do CTGás-ER, no qual foi realizado parte dos testes catalíticos. 

A todos os mestres que participaram da minha formação acadêmica e profissional, 

principalmente aos professores Jaécio Carlos Diniz, Salah Mohamed Yusef, Luiz 

Gonzaga, Arnaldo Vianna, Ótom Anselmo e Nedja Suely pela seriedade, dedicação e 

grande contribuição não só para minha formação, mas para obterem grandes profissionais 

químicos através de seus ensinamentos. 

A todos os meus amigos que pertencem a comunidade do Laboratório de Catálise 

e Petroquímica (LCP) da UFRN, Andresa, Aruzza, Ana Ellen, Amanda, Adriana, 



 
 

Cícero, Daniele, Ernesto, Franciel, Gabriella, Helson, João Paulo, Kléber, Luana, 

Lidiane, Marcella Montoril, Regineide, Ramalho, Taísa e Vinícius. 

Ao Laboratório de Peneiras Moleculares e o Laboratório de Microscopia 

Eletrônica de Varredura, por parte das análises de caracterização dos sólidos. 

Ao Instituto de Química-IQ e ao Programa de Pós-Graduação em Química-

PPGQ da UFRN, pela oportunidade de realização deste trabalho. 

A CAPES pelo apoio financeiro e pela bolsa de pós-graduação que me forneceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Se você quiser remar contra a maré, tem 

que remar muito mais forte”. 

Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii) 



 
 

RESUMO 

 

OLIVEIRA, J.L.F. Síntese e Caracterização de Catalisadores Baseados em 

Vermiculita Modificada com Ferro: Aplicação em Processos do Tipo Foto-Fenton. 

2015, Janeiro. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

As argilas são materiais com propriedades particulares que as tornam promissoras para 

diversos estudos. Neste trabalho foi utilizada a argila vermiculita como suporte para 

compostos de ferro, com intuito de obter materiais promissores para aplicações no 

processo do tipo foto-Fenton heterogêneo. Ao todo, o estudo contou com seis sólidos, 

partindo da vermiculita (V0) obteve-se a vermiculita calcinada (V0-C), o material misto 

(V0/β-FeOOH) formado por vermiculita mais akaganeita, vermiculita trocada (V0t-C), 

vermiculita impregnada por via úmida (V0u-C) e a V0u-CL que representa o sólido obtido 

por impregnação com uma posterior lavagem. Os sólidos do estudo tiveram suas 

características físico-químicas investigadas pelas seguintes técnicas de caracterização: 

Difratometria de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho (IV), Espectroscopia 

de Energia Dispersiva (EDS), Fluorescência de Raios-X (FRX), UV-Vis por Reflectância 

Difusa (UV-Vis RD), Análise Termogravimétrica (TGA) e Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). O material V0 apresentou três fases distintas, sendo estas, a própria 

vermiculita, hidrobiotita e biotita, as duas últimas fases fazem parte do processo 

geológico de formação da vermiculita. Os sólidos obtidos após as modificações 

apresentaram aumento na quantidade de ferro presente na argila, sendo estas quantidades, 

importantes para aplicação em reações do tipo foto-Fenton. As micrografias e os dados 

de EDS, demonstram que após os tratamentos de adição do metal, o ferro foi intercalado 

na estrutura da vermiculita para os sólidos V0t-C e V0u-C, no entanto, o mesmo não 

ocorreu com material misto. No processo foto-Fenton, observou-se uma remoção máxima 

de 88,8% da coloração do corante azul de metileno para o catalisador V0/β-FeOOH, 

enquanto que para os outros sólidos obteve-se valores entre 76,8 e 62,6%, contra apenas 

37,8% de descoloração sem presença de catalisador. Portanto, conclui-se que a argila 

vermiculita apresenta-se como um bom catalisador e suporte para o ferro, além de 

apresentar um baixo custo devido sua elevada abundância. 

 

Palavras-chave: Vermiculita; Akaganeita; Troca Catiônica; Foto-Fenton. 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, J.L.F. Synthesis and Characterization of Catalysts Based in Vermiculite 

Modified with Iron: Application in Type Photo-Fenton processes. 2015, January. 

Master Thesis – University Federal of Rio Grande do Norte. 

 

Clays are materials with specific properties that make them promising for various studies. 

In this work we used the vermiculite clay as support for iron compounds, in order to 

obtain promising materials for application in the heterogeneous type photo-Fenton 

process. In all, the study included six solid, starting from the vermiculite (V0) was 

obtained calcined vermiculite (V0-C), the mixed material (V0/β-FeOOH) formed by 

vermiculite more akaganeite, exchanged vermiculite (v0t-C), vermiculite impregnated 

Wet (V0u-C) and V0u-CL that is the solid obtained by impregnating with a back washing. 

The solids of the study had their physical and chemical characteristics investigated by the 

following characterization techniques: X-Ray Diffraction (XRD), Infrared Spectroscopy 

(IR), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS), X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF), 

UV-Vis by Diffuse Reflectance (DR UV-Vis), Thermogravimetric Analysis (TGA) and 

Scanning Electron Microscopy (SEM). The V0 material showed three distinct phases, 

which are the very vermiculite, hidrobiotite and biotite, the last two phases are part of the 

geological of formation process vermiculite. The solids obtained after the modification 

showed an increase in the amount of iron present in the clay, these being quantities 

important for application in photocatalysis. The micrographs and EDS data, show that 

after treatment of addition of the metal , the iron was intercalary in structure of vermiculite 

for solid V0t-C and V0u-C, however, this did not occur with mixed material. In the photo-

Fenton process, was observed a maximum removal of 88.8% of the dye methylene blue 

coloring for the catalyst V0/β-FeOOH, while for the other solids was obtained values 

between 76.8 and 62.6%, compared to 37.8% of discoloration without the presence of 

catalyst. Therefore, it is concluded that the vermiculite clay presents as a good catalyst 

and iron support for the, beyond of presenting a low cost because of its high abundance. 

 

Keywords: Vermiculite; Akaganeite; Cation exchange; Photo-Fenton. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente há uma quantidade muito elevada de catalisadores para utilização na 

indústria e na preservação do meio ambiente, visando a obtenção de produtos de interesse 

da sociedade e preservação/descontaminação ambiental, respectivamente. A produção de 

catalisadores em geral é muito estudada visando a obtenção de sólidos cada vez mais 

eficazes a um custo mais acessível. Sólidos micro e mesoporosos sintetizados em 

laboratório possuem um custo mais elevado para sua obtenção, se compararmos com 

sólidos cataliticamente ativos encontrados na natureza, como por exemplo as argilas. 

Argilas são materiais comumente encontrados na natureza e por se tratar de 

sólidos bastante abundantes e com custo relativamente acessível, estes vem sendo alvo de 

vários estudos científicos, com aplicações tecnológicas e industriais. Entre as principais 

características que tornam as argilas interessantes, está sua diversidade, tendo as argilas 

lamelares maior atenção, normalmente estas são divididas em duas grandes famílias, as 

argilas do tipo 1:1 e do tipo 2:1. As argilas pertencentes a família 1:1 possuem lamelas 

formadas por duas folhas, com uma destas sendo tetraédrica formada por silício e 

oxigênio, e outra com arranjo octaédrico podendo ser formada por átomos de alumínio e 

oxigênio, enquanto que, as argilas pertencentes a família 2:1 possuem duas folhas 

tetraédricas (Si e O) e uma folha octaédrica (Al e O) intermediária formando suas lamelas.     

A vermiculita pertence a família do tipo 2:1, sendo um filossilicato formado por 

íons hidratados de magnésio, alumínio e ferro. Devido as substituições isomórficas que 

ocorrem nas camadas (lamelas) da vermiculita, esta apresenta deficiência de carga, a qual 

é compensada por cátions hidratados (Na, K, Ca, Mg) localizados na sua região 

interlamelar, essa característica provoca a elevada Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 

da vermiculita. Esta argila apresenta-se bastante atrativa para aplicações como 

adsorventes e catalisadores, devido principalmente as suas propriedades citadas 

anteriormente, incluindo o seu baixo custo e porosidade.      

Um exemplo de reação catalítica, é a reação de Fenton heterogênea, onde utiliza-

se um catalisador sólido com ferro não solúvel no meio reacional, e como agente oxidante, 

o H2O2 para gerar os radicais hidroxilas. Esta reação é utilizada para degradação de 

componentes orgânicos em meio aquoso, sendo este um método ambientalmente correto 

se bem administrado e de fácil aplicação e separação do catalisador do meio, já que se 

trata de catálise heterogênea. Outros trabalhos presentes no meio acadêmico, trazem o 

processo Fenton com a utilização de uma fonte de radiação, para acelerar o processo 



17 
 

catalítico, este é denominado de processo foto-Fenton, que torna-se mais interessante com 

a possibilidade de utilização de radiação solar como energia incidente sobre o catalisador. 

Em relação aos compostos de ferro, estes são bastante abundantes na crosta 

terrestre, sendo o ferro, o segundo metal mais encontrado, ficando atrás apenas do 

alumínio. Essa relativa abundância do ferro o torna um elemento financeiramente viável 

para aplicação na catálise.  

Na literatura existe muitos trabalhos que associam argilas com metais de transição 

para o aprimoramento de aplicações tecnológicas. Sabendo que os processos Fenton e 

foto-Fenton heterogêneo, apresentam-se como uma alternativa aos métodos tradicionais 

de descontaminação de efluentes orgânicos, e que, para a utilização destes, necessita-se 

da presença de ferro, o trabalho aqui presente, pretende sintetizar catalisadores baseados 

na argila vermiculita, que por si só, apresenta ferro na sua estrutura, sendo está modificada 

com ferro por vias de sínteses diferentes, e os sólidos obtidos, aplicados na descoloração 

de uma solução modelo de Azul de Metileno (AM).      
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2. OBJETIVOS 

2.1.Geral 

O objetivo deste trabalho é sintetizar, por diferentes métodos, novos catalisadores 

à base de vermiculita modificada com compostos de ferro, e avaliá-los frente as suas 

propriedades físico-químicas, correlacionando-as com suas atividades fotocatalíticas.    

 

2.2.Específicos 

 

 Sintetizar a Akaganeita (β-FeOOH) suportada na vermiculita, preparando-a 

através do método de termohidrólise; 

 Suportar compostos de ferro na argila, utilizando-se dois métodos diferentes, 

impregnação por via úmida e troca catiônica;     

 Avaliar a atividade fotocatalítica dos materiais argilosos modificados com ferro, 

para a remoção de cor de uma solução modelo de azul de metileno; 

 Correlacionar os resultados obtidos nos testes fotocatalíticos do corante, com os 

dados de caracterização dos sólidos, visando a interpretação dos fenômenos 

presentes nas reações. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este tópico abordará um estudo bibliográfico sobre as argilas e sua utilização 

como catalisadores heterogêneos, tendo como foco a vermiculita, óxidos de ferro e 

reações fotocatalíticas do tipo foto-Fenton.   

3.1. Argilas 

A crosta terrestre é constituída por diversos compostos com diferentes 

composições químicas e estruturas cristalinas ou amorfas, a maioria destes é formada por 

silício e oxigênio, sendo denominados de silicatos.  

Dentre estes materiais, encontram-se as argilas, sendo que uma argila pode ser 

definida como um material rochoso, cristalino com textura terrosa e baixa granulometria. 

Os minerais que constituem as argilas são denominados de argilominerais, os quais são 

responsáveis pela formação dos diferentes tipos de argilas, variando sua composição e 

estrutura cristalina.  

Como a argila é um material de origem natural, este é normalmente encontrado 

associado a outros materiais inorgânicos, e inclusive, orgânicos. Quanto a granulometria 

das argilas, estas não possuem uma escala com divisão universalmente aceita pelos 

diversos ramos da ciência, mas normalmente a fração argila e caracterizada por partículas 

com tamanho máximo de 2µm para seu diâmetro, mas em áreas como a geologia, alguns 

pesquisadores utilizam valores com diâmetro igual ou inferior a 4µm. Outra propriedade 

particular das argilas que as diferenciam dos demais materiais presentes no solo, é a sua 

capacidade de adquirir plasticidade quando misturada com uma quantidade limitada de 

água (SANTOS, 1989; GOMES, 1988).  

A maioria das argilas presentes na natureza, são argilas catiônicas, estas são 

formadas pela ação do intemperismo sobre as rochas presentes na crosta terrestre. Os 

constituintes principais das argilas, os argilominerais, são silicatos de alumínio 

hidratados, podendo conter outros elementos como magnésio, ferro, cálcio, sódio, 

potássio, entre outros, estes são responsáveis pelo balanceamento das cargas negativas 

presentes na superfície das argilas naturais. 

Segundo o Association International Pour l’Étude des Argiles (AIPEA), os 

argilominerais cristalinos são divididos em dois grandes grupos de acordo com as 

estruturas dos mesmos, tendo silicatos cristalinos com estrutura lamelar e silicatos 

cristalinos com estrutura fibrosa. Este trabalho vai dar ênfase somente aos silicatos 

lamelares. 
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Os silicatos de estruturas lamelares podem ser, por sua vez, divididos em duas 

grandes famílias de acordo com a estruturação das camadas de cada um, desta forma, 

encontra-se, silicatos com estruturas de tipo 1:1 e silicatos lamelares com estrutura do 

tipo 2:1. Esta classificação é realizada de acordo com o número de folhas tetraédricas e 

octaédricas que formam uma lamela. Na figura 3.1, são apresentados os dois tipos de 

famílias de argilominerais com suas estruturas e localização das folhas tetraédricas e 

octaédricas (BRIGATTI, et al., 2006; SANTOS, 2012; ALVES, 2009). 

 

Figura 3.1 - Representação estrutural das famílias de argilominerais lamelares 1:1 e 2:1.   

 

Fonte: Adaptado de Brigatti, (2006). 

 

 Dentro da família 2:1, são encontrados vários argilominerais, mas entres estes os 

que merecem maior destaque são os presentes no grupo da esmectita e da vermiculita, os 

quais estão listados na tabela 3.1. Estes são utilizados com frequência no meio científico 

para estudos que os utilizam como catalisadores e suportes catalíticos (TIRELI, et al., 

2014), nas mais diversas reações químicas. O próximo tópico dará continuidade à 

discussão do material de interesse do presente trabalho, que neste caso, é a vermiculita. 
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Tabela 3.1 - Classificação dos argilominerais da família 2:1 do grupo da esmectita e 

vermiculita. 

Classe geral Família 
Nome do 

grupo 

População da 

camada 

octaédrica 

Argilominerais 

do grupo 

Silicato em 

camadas ou 

lamelares 

2:1 

Esmectita 

Dioctaédrica 

Beidelita 

Nontronita 

Volconscoíta 

Trioctaédrica 

Montmorilonita 

Saponita 

Sauconita 

Hectorita 

Vermiculita 

Dioctaédrica 
Vermiculita 

dioctaédrica 

Trioctaédrica 
Vermiculita 

trioctaédrica 

Fonte: Adaptado de SANTOS, (1989). 

 

3.1.1. Vermiculita 

 

A vermiculita é um argilomineral composto por silicatos de alumínio, magnésio e 

ferro hidratados, formando a estrutura lamelar do mesmo, onde entre as lamelas tem-se a 

região interlamelar, onde encontram-se os cátions de compensação de carga, estando estes 

totalmente hidratados por moléculas de água (JIMÉNEZ DE HARO, 2004).  

A presença de cátions de compensação e moléculas de água na região interlamelar 

da argila, proporciona a obtenção de espaçamentos basais da ordem de 14 à 15Å. A 

vermiculita, ainda possui uma elevada Capacidade de Troca Catiônica – CTC, tendo 

valores na faixa de 100 à 130 meq/100 g. A CTC é ocasionada pela presença de cargas 

negativas na superfície interna das lamelas, as quais são geradas pelas substituições 

isomórficas nas camadas do argilomineral. Os tipos de substituições, no caso da 

vermiculita, podem ser do Si4+ pelo Al3+ nos sítios tetraédricos, do Al3+ pelo Mg2+ ou do 

Mg2+ pelo Fe2+ (ou uma vacância) nos sítios octaédricos. Alguns tipos de argilominerais 

naturais, são diferenciados apenas por suas composições de cátions presentes entre as 
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lamelas (UGARTE, SAMPAIO e FRANÇA, 2005; SANTOS, 2012). Existem dois tipos 

de argilominerais associados a argila vermiculita, a vermiculita trioctaédrica e 

dioctaédrica. Quando uma célula unitária com seis sítios octaédricos possui todos os seus 

sítios ocupados por cátions de Mg2+, chama-se vermiculita trioctaédrica, no entanto, 

quando encontra-se Al no lugar do Mg, apenas dois terços dos sítios são ocupados devido 

a carga mais elevada do Al, sendo chamada de vermiculita dioctaédrica.     

Essas características já citadas, associadas à granulometria, tornam o produto da 

vermiculita bastante atrativo para utilização em diversas áreas, dentre as quais, a 

construção civil, agricultura, indústrias química, entre outras.  

A vermiculita pode ser derivada da argila biotita, a qual, passa por processos de 

intemperismo, alteração hidrotermal e de troca catiônica, gerando modificações durante 

o passar do tempo para a formação da vermiculita. A argila biotita possui a mesma 

composição estrutural da vermiculita, sendo um argilomineral lamelar do tipo 2:1, mas 

esta apresenta composição interlamelar diferente, contando apenas com cátions de 

potássio (K+) não hidratados como compensadores de cargas presentes nas lamelas.  

Outro argilomineral que é formado antes da obtenção da vermiculita a partir de 

sua formação geológica, é a hidrobiotita, trata-se de um argilomineral interestratificado, 

ou seja, que possui estrutura lamelar tanto de biotita, quanto de vermiculita, formando 

estrutura de camadas mistas, está fase interestraficada, pode apresentar estruturas 

lamelares de vermiculita e biotita desordenadas e/ou estruturas lamelares regulares do 

tipo 1:1, podendo esta, ser facilmente caracterizada por difratometria de raios-X 

(BASSETT, 1959; BRINDLEY, 1983).  

O Brasil por ser um país com um grande território, abriga cerca de 10% das 

reservas mundiais de vermiculita, as quais estão concentradas, principalmente, nos 

estados da Paraíba, Goiás e Piauí. Em termos de produção do argilomineral, o Brasil 

ocupa, atualmente, a quarta posição mundial, com cerca de 5% de toda produção, devido 

principalmente ao grande crescimento do setor nos últimos anos. Alguns dados, referentes 

a produção da vermiculita no Brasil, segundo o Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, 

podem ser observados na figura 3.2.     
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Figura 3.2 - Produção anual em toneladas de vermiculita produzida no Brasil entre 1978 

e 2012.  

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 

 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e

 V
e

rm
ic

u
lit

a
 (

t)

Ano

Fonte: Mineral Data do CETEM. 

 

A produção de vermiculita apresentou um salto significativo nos últimos cinco 

anos até 2012, isso demonstra, que o mercado está cada vez mais necessitando dessa 

matéria prima para as mais diversas aplicações. No entanto, grande parte do material 

produzido no país é exportado, pois dados de consumo de 2009 à 2012, demonstram que 

houve quedas significativas no consumo aparente no país, passando de 48053 t para 

15388 t neste período (figura 3.3).  

Essa queda de consumo no mercado brasileiro é acompanhada pela alta na 

exportação da argila, segundo dados coletados pelo CETEM em 2012, as exportações de 

bens primários corresponderam à 36615 t de argila, número este, surpreendentemente 

grande, comparado com as quantidades exportadas no ano de 2009, que foram cerca de 

2416 t, mostrando uma evolução significativa nesse setor. Assim, nota-se que a produção 

da argila vermiculita é importante para a economia brasileira, se destacando nos últimos 

anos, principalmente, como produto de exportação. 
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Figura 3.3 - Consumo aparente de vermiculita no Brasil entre 1978 e 2012. 
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Fonte: Mineral Data do CETEM. 

 

As propriedades particulares das argilas, as tornam objetos de estudo de diversos 

pesquisadores e instituições científicos por todo o mundo, além das aplicações citadas 

anteriormente, os argilominerais também são estudados para utilização como 

catalisadores heterogêneos e suportes catalíticos (CHEN et al., 2010; HERNEY-

RAMIREZ, VICENTE e MADEIRA, 2010; GARRIDO-RAMÍREZ, THENG e MORA, 

2010; ZHANG et al., 2010). 

A vermiculita é bem atrativa para a catálise, esta apresenta características 

necessárias para aplicações com rendimentos satisfatórios em algumas reações químicas 

muito empregadas na indústria, ou em modelos de processos reacionais ligados ao meio 

ambiente. Mas este argilomineral pode sofrer modificações por processos químicos e 

físicos, visando a obtenção de melhores propriedades catalíticas para ampliar as suas 

aplicações na catálise, estas possíveis intervenções para modificação da vermiculita, serão 

discutidas no próximo tópico. 
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3.1.2. Processos para modificações de argilominerais 

 

Há diversos estudos na literatura que reportam sobre processos de modificação de 

argilas, dentre eles podemos destacar a troca iônica (CAGLAR, et al., 2009), pilarização 

(LAMBERT e PONCELET, 1997; MAES, et al., 1997; GIL, et al., 2011; BERGAYA, 

AOUAD e MANDALIA, 2006), lixiviação ácida (KOMADEL e MADEJOVÁ, 2006; 

OKADA, et al., 2006), organofilização (LAGALY, OGAWA e DÉKÁNY, 2006; 

ALVES, 2009; OLIVEIRA, 2012), tratamento térmico (PEREZ-MAQUEDA, et al., 

2012; HELLER-KALLAI, 2006; BEZERRA, 2014) e adição de óxidos por outros 

métodos (ANAISSI, VILLALBA, FUJIWARA, 2009; VILLALBA, CONSTANTINO e 

ANAISSI, 2010; JIN e DAI, 2012). 

Estes processos, normalmente, são aplicados com o intuito de melhorar algumas 

propriedades das argilas. A seguir estão descritos de forma resumida algumas destas 

modificações. 

 

 Troca catiônica e pilarização 

A troca catiônica é realizada utilizando argilominerais com capacidades de trocar 

cátions presentes entre as lamelas da mesmo, diferentemente de outros processos, este 

tem por finalidade apenas a alteração da composição química do material. Como sólidos 

frequentemente usados para esse fim, tem-se a vermiculita (HALO, et al., 2004) e a 

montmorillonita (DAKOVIĆ, et al., 2012), devido estes apresentarem elevada CTC. 

No processo de pilarização, inicialmente é realizado o processo de troca dos 

cátions interlamelares presentes na argila, utilizando agentes pilarizantes, como por 

exemplo o íon de Ɛ-Keggin, para posteriormente, estas passarem por um tratamento 

térmico visando a obtenção de pilares (óxidos) entre os espaçamentos das lamelas. As 

argilas pilarizadas apresentam porosidade relativamente alta e elevada estabilidade 

térmica, sendo estas, muito estudadas como catalisadores de reações químicas (LUNA e 

SCHUCHARDT, 1998).   

 

 Tratamento Ácido: 

Este é um tratamento realizado em argilominerais utilizando ácidos minerais para 

a retirada (lixiviação) de cátions presentes no material. O objetivo principal deste 

procedimento é melhorar algumas propriedades estruturais do argilomineral, como o 

aumento de sua área específica e porosidade, para aplicações como catalisadores e 
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adsorventes. No entanto, alguns estudos relatam a aplicação do referido método, para a 

obtenção de sólidos ricos em sílica, para utilizá-la em sínteses de novos materiais meso 

ou microporosos.  

Durante a lixiviação ácida, inicialmente, os cátions compensadores de carga do 

um argilomineral, como por exemplo a vermiculita, são substituídos por íons H+, e 

posteriormente, ocorre a dissolução do alumínio presente na folha octaédrica da camada, 

seguindo, por último, para as folhas tetraédricas, atacando os átomos de silício. Portanto, 

este método exige um certo controle de algumas condições experimentais para obtenção 

do material desejado, condições estas como temperatura, tipo e concentração do ácido 

utilizado e tempo de contato com o sólido (TEMUUJIN, OKADA e MACKENZIE, 2003; 

TYAGI, CHUDASAMA e JASRA, 2006).    

 

 Tratamento térmico: 

A água presente no espaço interlamelar de alguns argilominerais, é responsável 

pela sua propriedade de expansão física, quando são submetidos a elevadas temperaturas. 

As moléculas de água presa na estrutura da vermiculita, sofre o processo de vaporização, 

formando uma corrente de vapor, que ao ser expulsa bruscamente do interior do material, 

provoca a expansão do mesmo (UGARTE, SAMPAIO e FRANÇA, 2005; MUIAMBO, 

et al., 2010). A vermiculita expandida possui vasta aplicação industrial, principalmente, 

devido a apresentar-se quimicamente ativa e biologicamente inerte, além de possuir baixa 

densidade. Na figura 3.4, são mostradas imagens da vermiculita natural e termicamente 

expandida. 

 

Figura 3.4 - Imagens da vermiculita natural (a) e expandida (b). 

 

Fonte: Ugarte, Sampaio e França, 2005. 
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Devido a vermiculita ser de origem natural, esta frequentemente é encontrada 

associada com outros argilominerais, principalmente, os que a originam, como por 

exemplo, a biotita. Bassett (1959), relata que o tratamento térmico da vermiculita, além 

de aumentar sua atividade catalítica, pode ser utilizado para separar a biotita. A separação 

ocorre pela diferença de densidade de ambas após tratamento térmico a elevadas 

temperaturas, onde a vermiculita sofre esfoliação, provocando seu aumento de volume e 

consequentemente diminuição da densidade, enquanto que a biotita, não possui moléculas 

de água intercalada a sua estrutura lamelar, suportando elevadas temperaturas sem sofrer 

modificações físicas, mantendo-se com sua estrutura e densidades originais. 

O tratamento térmico (calcinação), também é comumente realizado após a 

introdução de metais de transição nos argilominerais, visando a obtenção de óxidos dos 

respectivos metais. Alguns óxidos metálicos semicondutores, possuem propriedades 

catalíticas e fotocatalíticas interessantes, tendo isso em vista, muitos trabalhos científicos 

buscam incorpora-los em argilominerais, como por exemplo, através de troca catiônica e 

posterior calcinação dos mesmos (ERTL, et al., 1997; TIRELE, et al., 2014).  

 

3.2. Ferro 

 

Entre todos os elementos conhecidos atualmente, o ferro figura entre os mais 

importantes de toda a história humana. Este elemento químico está localizado na família 

8, período 4 com número atômico 26, sendo um metal de transição com densidade de 7,87 

g/mL na temperatura ambiente, apresentando-se no estado sólido. Como a maioria dos 

metais, apresenta características de maleabilidade e brilho característico na sua forma 

metálica. 

O ferro é apenas encontrado na natureza em forma de minério. Devido as suas 

propriedades químicas, como dois estados de oxidação (Fe2+/Fe3+), vários óxidos podem 

ser formados a partir deste elemento. Muitos compostos constituídos de ferro, foram e 

são amplamente estudados devido principalmente a suas propriedades particulares e 

relativa abundância na crosta terrestre, sendo estes, muito aplicados como catalisadores. 
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3.2.1. Óxidos e Oxihidróxido de Ferro 

 

Os óxidos de ferro são compostos comuns na natureza e que podem ser facilmente 

sintetizados em laboratório. Eles estão presentes em quase todas as diferentes esferas do 

sistema global: atmosfera, pedosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera. Atualmente são 

conhecidos 17 compostos de ferro, incluindo os óxidos, hidróxidos e oxihidróxidos, os 

quais encontram-se apresentados na tabela 3.2. A maioria destes possuem elevada área 

específica, que em muitos casos ultrapassam os 100 m2/g, e características químicas que 

demonstram o grande potencial desses materiais férricos para utilização em processos 

químicos e físicos. 

  

Tabela 3.2 – Compostos de ferro com oxigênio conhecidos atualmente.  

Óxido-hidróxidos e Hidróxidos Óxidos 

Goetita/α-FeOOH Hematita/α-Fe2O3 

Lepidocrosita/γ-FeOOH Magnetita/Fe3O4 

Akaganeíta/β-FeOOH Maghemita/γ-Fe2O3 

Schwertmannita/Fe16O16(OH)y(SO4)z • nH2O β-Fe2O3 

δ-FeOOH ε-Fe2O3 

Feroxyhyta/δ’-FeOOH Wustita FeO 

FeOOH à alta pressão  

Ferrihydrita/Fe5HO8 • 4H2O  

Bernalita/Fe(OH)3  

Fe(OH)2  

Rusts verdes  

Fonte: Adaptado de Cornell e Schwertmann (2003). 

 

 

 Todos os óxidos, oxihidróxidos e hidróxidos, são constituídos basicamente por 

Fe, O e/ou OH, normalmente, estes compostos são diferenciados pelo estado de oxidação 

do ferro, presença ou não de hidroxilas (OH) e pelas características das estruturas 
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cristalinas apresentadas pelos mesmos. Em alguns casos, as estruturas dos óxidos e 

oxihidróxidos, possuem pequenas quantidades de ânions como Cl-, SO4
2- e CO3

2-, estes 

são íons responsáveis pela estabilização da estrutura (CORNELL E SCHWERTMANN, 

2003), um exemplo de oxihidróxido com íons cloreto é a akaganeita, material este, que 

será descrito no próximo tópico. 

 

 

3.2.2. Akaganeita (β-FeOOH)  

 

Este oxihidróxido raramente é encontrado na natureza, normalmente quando 

encontrado, este apresenta-se principalmente em ambientes com altos teores de cloreto 

(Cl-), como por exemplo, em ambientes marinhos que sofrem oxidação. O nome 

akaganeita (β-FeOOH) é derivado do local onde este composto foi encontrado pela 

primeira vez, sendo a mina akagane, localizada na província de Iwate, Japão.  

Diferente dos outros oxihidróxidos de ferro, a akaganeita possui estrutura cúbica 

de corpo centrado, contribuindo para densidades menores em relação a goetita e 

lepidocrosita. Os átomos de O e os grupos OH, se ligam os átomos de Fe formando um 

octaedro, que juntam-se formando estruturas em forma de túneis com ânions estabilizados 

de estrutura dentro dos túneis, a estrutura da akaganeita está representada na figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - representação gráfica da estrutura em túneis da akaganeita. 

  

Fonte: Adaptado de Cornell e Schwertmann (2003) 
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Considerando que esses túneis são grandes o suficiente apenas para permitir a 

passagem de prótons, pois a estrutura dos túneis e delimitada por quatro fileiras de 

octaedros duplos, com átomos de oxigênio localizados no interior dos mesmos, mas este 

espaçamento é grande o suficiente para acomodar ânions. Na akaganeita, esses canais são 

estabilizados pelo preenchimento com íons cloreto ou fluoreto, outros íons com raios 

iônicos maiores, como o brometo, não possuem acessibilidade aos túneis (OHYABU e 

UJIHIRA, 1981; SHAO, et al., 2005).  

Naono et al. (1993), realizaram estudos para esclarecimento da estrutura da 

akaganeita, nos seus experimentos, eles propuseram que o modelo vigente dos íons 

cloretos presentes nos túneis, como auxiliares na estabilização da estrutura, era 

inconsistente em relação a dados coletados de adsorção de vapor de água por este sólido, 

comparando-o os valores obtidos, com dados de outros oxihidróxidos com estruturas 

semelhantes e diferentes íons na região do túnel (goetita e lepidocrocita), concluíram que 

a elevada quantidade de água adsorvida ocorreu devido os íons cloretos estarem 

localizados não nos túneis, mas ligados ao átomo de ferro presente nos octaedros.  

 Como citado anteriormente, a akaganeita dificilmente é encontrada na natureza, 

pois além de condições termodinâmicas favoráveis, necessita-se da presença de íons 

cloreto. Portanto, alguns pesquisadores descobriram modos de sintetizá-la em laboratório, 

sendo que atualmente, existem dois métodos para obtê-la, através da hidrólise de uma 

solução ácida de cloreto de ferro (III) ou utilizando um método de hidrólise por parcial 

neutralização da solução de cloreto de ferro (III), este último método obtém 

nanoestruturas cristalinas semelhantes a hastes. 

 No processo reacional de formação da akaganeita através da hidrólise em meio 

ácido, ocorre a dissolução dos íons ferro três em meio aquoso, sendo formado o íon 

complexo hexaaquoferro(III) por coordenação de seis moléculas de água ao íon ferro (III) 

(Equação 3.1). 

  

          FeCl3 + 6H2O  Fe(H2O)6
3+ + 3Cl-                   Equação 3.1 

 

          Fe(H2O)6
3+  FeOOH + 3H+ + 4H2O                Equação 3.2 

 

Posteriormente (Equação 3.2), os íons complexos sofrem ação dos cátions 

presentes na solução, forçando as moléculas de água a atuarem como ácidos, liberando 

H+ e formando o precipitado marrom claro da akaganeita no meio, consequentemente, 



31 
 

ocorre a diminuição do pH no término do processo, de aproximadamente 1,7 para 1,2. 

Considerando uma solução de cloreto férrico a 0,1 mol/L (CORNELL E 

SCHWERTMANN, 2003; KIM, LENTINI e WAYCHUNAS, 2007). 

 

3.3. Compostos de Ferro como Catalisadores 

 

Os compostos de ferro são muito utilizados na catálise, o interessante é que o 

mesmo pode ser empregado tanto na catálise heterogênea, com os óxidos, como na 

homogênea utilizando os íons Fe2+/Fe3+ livres em sistemas aquosos. 

Na tabela 3.3 são demonstradas as principais reações industriais que utilizam 

óxidos de ferro como catalisadores. 

  

Tabela 3.3 - Reações de sínteses industriais utilizando óxidos de ferro como 

catalisadores. 

Reação Catalisador 

Síntese de amônia 

N2 + 3H2  2NH3 
Fe3O4 promovido com Al2O3/K2O/CaO 

Reação de deslocamento de gás 

CO + H2O  H2 + CO2 
Fe3O4/Cr2O3 

Síntese de Fischer-Tropsch 

CO + H2  hidrocarbonetos + H2O 

Fe3O4/5-10% Cr2O3 

Hematita promovida com SiO2/K2O 

Desidrogenação de etilbenzeno para 

estireno 
Hematita/K2O 

Oxidação de álcoois, aldeídos e cetonas 

em fase de vapor 
Hematita/MoO3 

 Fonte: Adaptado de Cornell e Schwertmann (2003) 

  

 Os óxidos de ferro mais utilizados nas reações industriais, são a magnetita e a 

hematita, estes são semicondutores e conseguem catalisar reações de oxidação e redução. 

Devido possuírem propriedades anfóteras, os mesmos podem ser empregados como 

catalisadores ácidos ou básicos, garantindo muitas aplicações para os mesmos. 
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Apesar de possuírem características de bons catalisadores, os óxidos de maneira 

geral (oxihidróxidos e óxidos) podem apresentar melhoras significativas em aplicações 

reacionais, quando associados a materiais microporosos ou mesoporosos, como por 

exemplo as argilas. Nas últimas décadas, foram lançados vários estudos utilizando óxidos 

de ferro mais suportes catalíticos, empregados nas mais diversas reações químicas 

(KWAN, 1999; LEÓN, et al., 2008; NAVALON, ALVARO e GARCIA, 2010; SOON e 

HAMEED, 2011; HADJLTAIEF, et al., 2014).  

Dentro das principais reações catalisadas por óxidos de ferro, as reações de Fenton 

e foto-Fenton heterogêneas, que também se enquadram no grupo dos Processos 

Oxidativos Avançados (POAs).  

Os POAs baseiam-se na utilização do H2O2 como agente oxidante da reação para 

a formação de radicais hidroxilas, visando a degradação de poluentes orgânicos presentes 

em efluentes ou solos (MURANAKA, 2010; SOUZA, 2011). A principal vantagem dos 

POAs reside no fato deles serem um tipo de tratamento totalmente destrutivo, pois o 

contaminante não é simplesmente transferido de fase, mas sim degradado através de uma 

sequência de reações químicas que geram radicais, sendo estes responsáveis pela 

mineralização do poluente (HASSEMER, 2006). Os próximos tópicos relatarão um pouco 

sobre os processos Fenton e foto-Fenton heterogêneos e suas principais aplicações. 

 

3.3.1. Reações de Fenton e Foto-Fenton Heterogêneas 

 

Reações químicas que utilizam peróxido de hidrogênio mais um catalisador 

baseado em átomos de ferro, são denominadas de reações Fenton, estas receberam este 

nome devido o seu descobridor, que chamava-se Henry John Horstman Fenton 

(FENTON, 1894). 

A reação de Fenton consiste em mecanismos de reações cíclicas que geram 

radicais hidroxilas, a partir da reação do H2O2 com os sítios de ferro ativos no material, o 

mecanismo de formação dos radicais é demonstrado pelas reações a seguir: 

 

≡Fe(III) + H2O2 → ≡Fe(III)H2O2                                Equação 3.3 

≡Fe(III)H2O2 → ≡Fe(II) + HO2• + H+                         Equação 3.4 

≡Fe(II) + H2O2→ ≡Fe(III) + •OH + OH−                    Equação 3.5 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_John_Horstman_Fenton&action=edit&redlink=1
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Os sítios de Fe(III) representado na equação 3.3, reagem com o H2O2 formando 

uma espécie com o peróxido complexado no mesmo, provocando a redução do Fe(III) 

para Fe(II), como é demonstrado na equação 3.4. A Equação 3.5 mostra a reação de 

formação dos radicais hidroxilas (•OH), que são os responsáveis pela oxidação de 

compostos orgânicos presentes em efluentes, vale salientar, que nesta mesma reação 

ocorre a regeneração do sítio de Fe(III), caracterizando o ciclo completo da reação, sendo 

que a reação ocorre enquanto tiver H2O2 disponível no meio reacional, todo o processo 

pode ser observado na ilustração da figura 3.6 (VOELKER e KWAN, 2003; ARAUJO, 

2008; CATRINESCU, et al., 2012; RUSEVOVA, KOPINKE e GEORGI, 2012; 

POURAN, RAMAN e DAUD, 2014). A maioria dos trabalhos utilizam óxidos de ferro 

acoplados a um suporte catalítico, como argila, zeólita e materiais mesoporosos.  

 

 

Figura 3.6 - Ilustração das reações de um sistema Fenton heterogêneo. 

 

Fonte: Adaptado de Rusevova, Kopinke e Georgi, (2012). 

 

 

No entanto, alguns trabalhos encontrados na literatura, sugerem que a quantidade 

relativa de H2O2 no meio é primordial para a obtenção de resultados eficazes na remoção 

do poluente em estudo (KWAN, 1999; ARAÚJO, 2008; NAVALON, ALVARO e 

GARCIA, 2010). Portanto, a razão H2O2/Fe deve ser otimizada antes de qualquer coisa, 

para uma melhor atividade do sistema como um todo. 
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O pH é um parâmetro importante para as reações Fenton, já que mínimas 

quantidades do ferro presente no catalisador podem sofrer dissolução para o meio aquoso. 

Íons de ferro e complexos destes, sofrem precipitação na forma de Fe(OH)3 quando 

administrados com valores de pH acima de 5, portanto, a maioria dos trabalhos trazem 

experimentos realizados com o pH abaixo deste valor (CHUN, et al., 2012; 

RODRÍGUES, et al., 2009; MOLINA, et al., 2012; WANG, et al., 2010), sendo esta, a 

principal desvantagem do processo Fenton. 

A principal vantagem do reagente de Fenton é o custo ser relativamente baixo, 

comparado com outros POAs que utilizam outros metais, isso ocorre devido a elevada 

abundância do ferro na forma de minério na crosta terrestre. 

Uma forma eficaz de aumentar a eficiência da reação de Fenton, é com a utilização 

de radiação Ultra Violeta (UV) para acelerar o processo. A radiação UV é muito utilizada 

em sistemas de reações para auxiliar na aceleração dos mecanismos das mesmas. Devido 

a utilização de radiação, a reação de Fenton é denominada de foto-Fenton, onde a luz UV 

interage com o meio acelerando o processo de redução dos sítios de ferro Fe(III) para 

Fe(II), considerando que esta etapa do mecanismo é a mais lenta de todas, a intervenção 

da radiação gera resultados significativos na eficiência do processo (NOORJAHAN, 

2005).  

Na fotocatálise heterogênea, o processo básico envolve a ativação do catalisador, 

que deve ter propriedades de semicondutores (figura 3.7), onde estes apresentam bandas 

características de transições eletrônicas. Estas bandas são denominadas de Banda de 

Valência (BV) e Banda de Condução (BC), sendo a energia gasta para promover um 

elétron da BV para a BC denominada de energia de bandgap, quando ocorre a transição 

eletrônica, forma-se uma lacuna (h+) na BV que fica com deficiência de carga negativa, 

enquanto que o elétron (e-) passa para um nível de maior energia, dependendo da distância 

entre as duas bandas, pode ocorrer recombinação do par elétron/lacuna (e-/h+), a 

recombinação também depende de fatores externos, como compostos receptores e 

doadores de elétrons adsorvidos no sólido.  
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Figura 3.7 - Sistema representativo da superfície de um foto-catalisador (semicondutor). 

hv: radiação incidente, BV: banda de valência, BC: banda de condução.  

 

Fonte: Nogueira e Jardim (1997).  

 

 

León, et al., (2008), realizaram experimentos utilizando óxidos de ferro em 

montmorillonita e obtiveram 93% de descoloração de uma solução de azul de metileno 

(AM) com concentração de 0,2 mmol/L, após 180 minutos de reação com radiação UV 

artificial. Enquanto que, Catrinescu, et al., (2012), alcançaram 100% de remoção do 4-

clorofenol em uma solução a 155,6 μmol/L, após 180 minutos de reação, utilizando 

argilas pilarizadas com ferro e radiação UV artificial.  

A eficiência do processo foto-Fenton é bastante clara devido ser muito estudada, 

principalmente, em relação aos custos financeiros para utilizar esse processo, lâmpadas 

com emissão de radiação UV (Lâmpadas de Vapor de Mercúrio) geram maiores gastos 

para a aplicação dos mesmos, no entanto, pode-se utilizar da radiação solar para a ativação 

dos catalisadores, sendo está uma fonte limpa e barata de energia. 
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3.4. Corantes 

 

Corantes são espécies químicas amplamente utilizadas nas indústrias, tais como 

as têxteis, as fábricas de celulose, couro, fabricação de tintas, impressão, alimentos, 

plásticos e etc. Devido a sua grande utilização e consequentemente geração de efluentes, 

estes apresentam-se como compostos prejudiciais para o ser humano e até mesmo tóxico 

para microorganismos aquáticos, frente a estes potenciais problemas que os mesmos 

causam aos seres vivos, vários estudos estão sendo desenvolvidos para buscar métodos 

de tratamento de efluentes contaminados com corantes (DANTAS, et al., 2006; 

MAGALHÃES, 2008; CARVALHO, et al., 2009; MARTÍNEZ, et l., 2011; COTTET, et 

al., 2014; LIU, et al., 2014). 

Entre os métodos desenvolvidos para descontaminação, estão incluídos os de 

coagulação, oxidação química, membrana de separação, processos eletroquímicos e 

técnicas de adsorção. Mas segundo Carvalho, et al., (2009), a maioria das indústrias 

têxteis estão utilizando métodos mais convencionais, como coagulação e sedimentação 

dos corantes, com uma posterior etapa de adsorção em carvão ativado. Os mesmos ainda 

relatam que estes processos adotados, pela maioria das indústrias, têm recebido diversas 

críticas por não promoverem a destruição do corante, ocorrendo apenas uma transferência 

de massa entre duas fases, tendo desta forma, problemas relacionados a regeneração do 

material adsorvente e separação das fases. 

As técnicas de oxidação estão ganhando cada vez mais espaço entre trabalhos 

realizados recentemente (XI, MEGHARAJ e NAIDU, 2011; BANKOVIĆ, et al., 2012; 

REZENDE, et al., 2012), isso se deve pelo fato destas mineralizarem os compostos 

orgânicos em questão, transformando-os em CO2 e H2O. 

O AM é um corante catiônico de fórmula molecular (C16H18ClN3S.3H2O), sendo 

este muito utilizado na fabricação de tintas, na indústria têxtil, como marcador biológico 

e indicador redox em química analítica, entre outras aplicações. Apresenta alta 

solubilidade em água, etanol e clorofórmio. Este apresenta uma estrutura aromática, com 

dois anéis benzênicos ligados entre si por átomos de enxofre e nitrogênio (figura 3.8).  
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Figura 3.8 - Representação da fórmula estrutural do azul de metileno. 

 

Fonte: Benetoli, (2011). 

 

Quando em solução aquosa, com concentrações relativamente pequenas, este 

apresenta-se na sua fase de monômero, com absorção máxima no comprimento de onda 

de 665nm e um pequeno ombro em 610nm que corresponde a uma frequência vibracional 

característica da sua estrutura. Em concentrações mais elevados é possível observar 

bandas em regiões de menor comprimento de onda, estando estas correlacionadas com o 

aparecimento de dímeros, trímeros e outros agregados (BENETOLI, 2011; PENTRÁK et 

al., 2012; BUDJÁK, 2014). 

Em vista do exposto, deve-se destacar que a argila vermiculita apresenta 

propriedades que a torna um bom catalisador. Para aplicações em processos do tipo 

Fenton, vale enfatizar que a vermiculita possui ferro na sua estrutura, sendo o mesmo 

pode ser utilizado como sítio ativo para promover a reação de formação de radicais, ou 

ela ainda pode ser utilizada como suporte catalítico de outros compostos de ferro, 

produzindo catalisadores com custo relativamente baixo em relação a maioria dos 

produzidos atualmente.  

Tendo os fatos descritos anteriormente em vista, foram realizados testes do tipo 

foto-Fenton, utilizando-se da argila vermiculita e esta modificada com ferro por 3 

métodos diferentes, para investigar suas propriedades fotocatalíticas na descoloração de 

uma solução modelo de AM.     
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 A seguir serão apresentados todos os processos realizados no trabalho, começando 

pelos materiais e reagentes utilizados, síntese dos catalisadores e testes fotocatalíticos, 

mostrando o passo-a-passo de cada um destes. 

 

4.1. Reagentes 

 

Para a realização do presente estudo, foi utilizada uma argila do tipo vermiculita 

in natura oriunda do município de Santa Luzia, localizado no estado da Paraíba/BR. Os 

reagentes utilizados para os processos de tratamento, síntese e aplicação dos sólidos 

foram: 

 Remoção de Impurezas e Troca com Sódio: Acetato de Sódio  P.A. 

(ANALYTICALS, 99%),  Ácido Acético Glacial P.A. (QHEMIS, 99%), Peróxido de 

hidrogênio P.A. (SIGMA, 30%) e Cloreto de Sódio P.A. (VETEC, 99%); 

 Fonte de Ferro para as Modificações: Cloreto de Ferro (III) 

Hexahidratado P.A. (SIGMA, 99%). 

 Teste Catalítico e Fotocatalítico: Ácido Clorídrico P.A. (VETEC, 37%); 

Azul de Metileno P.A. (SYNTH, código: C.I. 52.015) e H2O2 P.A. (SIGMA, 30%). 

 

4.2. Remoção de Impurezas da Argila 

 

As argilas em geral quando retiradas das suas fontes naturais possuem muitas 

impurezas, para aplicações em meios de estudos científicos, o ideal é que, estes materiais 

passem por processos de purificação. Neste trabalho foram realizados dois processos de 

purificação da vermiculita, que foram divididos nas duas etapas explicadas a seguir: 

 1ª Etapa: O material argiloso natural (400 g), ilustrado na figura 4.1, foi lavado 

exaustivamente com água destilada, até que obtivesse a água de lavagem sem coloração, 

ou seja, mais límpida possível, demonstrando a total ou parcial remoção de impurezas 

solúveis e visíveis no meio, após o processo de lavagem, o material foi seco a temperatura 

ambiente por cerca de dois dias. 
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Figura 4.1 - Argila obtida do munícipio de Santa Luzia no seu estado natural. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

2ª Etapa: O sólido obtido após a limpeza com água destilada foi submetido a um 

processo para a remoção de impurezas de natureza orgânica (substâncias insolúveis em 

água). O procedimento consistiu-se na utilização de H2O2 (100 volumes) como agente 

oxidante e uma solução tampão de acetato de sódio (ANALYTICALS) com ácido acético 

(QHEMIS), essa solução foi preparada com o intuito de realizar a limpeza da argila com 

pH = 5, devido o H2O2 apresentar baixa estabilidade nestas condições.  

Utilizando-se a mesma quantidade de material argiloso do processo anterior, 

adicionou-se a solução tampão, sob agitação de aquecimento a 40ºC, logo em seguida, 

dando continuidade, foram adicionados 240mL de H2O2 (30%), estas condições foram 

mantidas por três dias para a completa remoção dos orgânicos, após este período de 

tempo, o material final foi lavado com água destilada para a remoção dos reagentes em 

excesso, e posteriormente seca a temperatura ambiente por mais dois dias.   

 

4.3. Vermiculita Sódica (100 mesh) 

 

No intuito de facilitar os trabalhos posteriores com a vermiculita, esta passou por 

um procedimento de troca catiônica, tornando-a monoiônica. Ao material obtido após os 

tratamentos citados anteriormente, foi adicionado um 1L de uma solução de NaCl 

(1mol/L), está suspensão foi mantida sob agitação constante por um período de 72 horas 

à 40ºC (figura 4.2), esse procedimento foi repetido cinco vezes, totalizando 360 horas, 

após este tempo, o sólido foi lavado com água destilada e seco a 100ºC numa estufa por 
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24 horas. O material obtido após a troca com o sódio, passou por um processo de moagem, 

com o intuito de obter partículas menores do respectivo sólido, para o controle do 

tamanho das partículas, utilizou-se uma peneira de 100 mesh. O sólido final foi 

denominado de V0, que será a vermiculita de partida para a obtenção dos catalisadores.     

 

Figura 4.2 - Argila vermiculita passando pelo processo de troca de íons para se tornar 

rica em sódio. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

4.4. Preparação da Argila com Ferro 

 

A vermiculita sódica (V0), foi submetida a três tratamentos de adição de ferro a 

sua estrutura, dois destes procedimentos exploraram uma característica desta argila, a 

troca catiônica e o outro utilizou o método de precipitação/deposição de uma fase de ferro 

especifica (β-FeOOH). Foi necessário calcinar a V0 à 550ºC para comparar os resultados 

com os dos materiais calcinados obtidos por troca e via úmida. A V0 calcinada recebeu o 

nome de V0-C. Em seguida está descrito o passo-a-passo de realização dos três métodos 

de adição do ferro. 
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4.4.1. Troca Catiônica 

 

Cerca de 4 g de argila tratada (V0) foram adicionadas a 120mL de uma solução 

de FeCl3
.6H2O (0,1 mol/L) e mantida a temperatura ambiente sob agitação vigorosa por 

24 horas, após o termino deste período o produto obtido foi lavado com água destilada 

até o sobrenadante atingir pH de aproximadamente 7, logo após, o sólido foi filtrado e 

seco a 100ºC na estufa. O material obtido após o procedimento de troca, passou por um 

processo de calcinação a 550°C durante 4 horas, utilizando atmosfera de ar com taxa de 

aquecimento de 10 °C/min, para formação dos óxidos. O sólido obtido foi denominado 

de V0t-C. 

 

4.4.2. Impregnação por via úmida 

 

O material argiloso V0 foi impregnado com uma solução aquosa de FeCl3
.6H2O, 

utilizando para isto o volume do ponto úmido da amostra de vermiculita (V0) e a 

concentração adequada da solução de ferro para impregnar 5% em massa de Fe à estrutura 

da argila, logo depois as amostras foram calcinadas a 550°C durante 4 horas, utilizando 

atmosfera de ar com taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

A determinação do volume do ponto úmido (Vpu) foi realizada através de 

gotejamento de água sobre uma certa quantidade em massa de argila, até obter o material 

totalmente umedecido, esses testes foram realizados em triplicata. 

O Vpu para a argila vermiculita sódica, foi medido utilizando os dados da tabela 

4.1. 

 

Tabela 4.1 - Dados referente aos testes de obtenção do Vpu. 

Teste Massa - m (g) Volume gasto - Vg (mL) 

1 1,1043 1,2 

2 1,1082 1,2 

3 0,6050 0,7 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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Para a realização do cálculo do Vpu, foi utilizada a expressão 4.1. 

 

𝑉𝑝𝑢 =  
∑ 𝑉𝑔 (𝑚𝐿)

∑ 𝑚 (𝑔)
                    Expressão 4.1 

 

  Onde, obteve-se um valor de aproximadamente 1,1mL/g como o volume do ponto 

úmido. Para a formação de 4g de material final, a massa de ferro necessária para 

impregnação de 5% deste metal é dada pela expressão 4.2. 

 

𝑚𝐹𝑒 =  
%

𝑚
𝑚 𝑥4,0𝑔

100%
                    Expressão 4.2 

 

 Onde, mFe = a massa de Fe necessária para a impregnação de 5% (%m/m) deste 

metal. O valor de mFe preciso para impregnar 5% de ferro é de 0,2g, tendo este resultado, 

foi obtido o valor do sal utilizado para a impregnação (FeCl3
.6H2O) e posteriormente 

calculada a concentração da solução salina para a deposição de 5% de ferro em 3,8 g de 

argila, utilizando-se o Vpu para a adição do ferro. O procedimento citado acima foi 

adaptado do trabalho de Gonzalez (2012). 

 Após a impregnação, o mesmo foi seco em uma estufa a 100ºC, e em seguida 

calcinado a 550ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min, permanecendo na temperatura 

máxima por 4 horas. O sólido obtido no final deste processo foi denominado de V0u-C.  

 Após observar a alta concentração de cloreto de sódio na amostra V0u-C, foram 

realizadas lavagens de 0,2 g do sólido, estas consistiram na utilização de 25mL de água 

destilada para cada lavagem, sob agitação constante e temperatura ambiente. No termino 

de cada etapa, o sólido era filtrado para a adição de mais 25 mL de água até completar 5 

etapas de lavagens, a remoção do sal foi acompanhada pelo teste de Mohr em cada 

sobrenadante obtido. O sólido obtido após o processo de lavagem foi denominado de 

V0u-CL. Essa lavagem foi realizada com o intuito de investigar o comportamento 

fotocatalítico do sólido após a remoção do cloreto.    

 

4.4.3. Precipitação/deposição (β-FeOOH)  

 

Neste método utilizou-se da formação de um precipitado de ferro por 

termohidrólise, onde este foi adsorvido a superfície da V0. Em 200 mL de uma suspenção 
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de argila a 2% (m/v) adicionou-se FeCl3.6H2O em quantidade suficiente para a solução 

atingir a concentração de 0,1 mol/L de Fe, a mistura ficou sob agitação durante 6 horas, 

e logo após esgotar este tempo, a mesma foi transferida para um recipiente de vidro 

fechado e mantida na estufa a 70ºC durante 48 horas. Após este tempo o pH da mistura 

foi verificado, passando de 1,7 para cerca de 1,2 e observou-se a formação de um 

precipitado amarelo e compacto. O precipitado foi separado, lavado com água destilada 

até atingir pH de aproximadamente 6 e seco a temperatura de 100°C numa estufa, este 

processo gerou o sólido denominado de V0/β-FeOOH (Schwertmann e Cornell, 2000).  

 As figuras 4.3 e 4.4 mostram os fluxogramas destas etapas de síntese para a 

obtenção dos catalisadores estudados. 

 

Figura 4.3 – Fluxograma geral representando todos os sólidos e as técnicas utilizadas 

para suas caracterizações. 

 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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Figura 4.4 – Fluxograma das metodologias adotadas para a obtenção dos sólidos 

modificados com Fe, a) V0t-C; b) V0/β-FeOOH; c) V0u-C e V0u-CL. 

 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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4.5. Caracterização dos Catalisadores 

As características físico-químicas dos sólidos presentes nesse estudo foram 

analisadas pelas seguintes técnicas: 

 

4.5.1. Difratometria de Raios-X (DRX)  

 

A técnica de DRX é utilizada para a determinação dos parâmetros que formam 

uma estrutura cristalina, como por exemplo os planos regulares presentes no material e a 

distância entre esses planos. Aplicando em argilas lamelares, como o caso da vermiculita, 

essa técnica proporciona verificar as reflexões características do plano correspondente ao 

empilhamento das lamelas deste material em questão, e calcular o espaçamento basal com 

o auxílio da lei de Bragg (nλ = 2d senθ), onde: (λ) corresponde ao comprimento de onda 

característico da radiação incidente, (d) é a distância entre dois planos paralelos da 

estrutura cristalina e (θ) é o anglo entre o plano dos raios-X incidentes e o plano do cristal. 

Os difratogramas dos materiais sintetizados foram obtidos a partir de um 

difratômetro da BRUKER modelo D2 Phaser, trabalhando com uma diferença de 

potencial no tubo de 30KV e uma corrente elétrica de 10mA, abertura da fenda de 0,15º 

e passo 0,02º utilizando um detector Lynxeye. A varredura foi feita na faixa (2θ) de 2 a 

70 graus. A radiação utilizada foi a CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de níquel.      

  

4.5.2. Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-TF)   

 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica analítica não-destrutiva que 

permite a determinação rápida, direta e segura de diversas propriedades através das 

vibrações e estiramentos de ligações químicas em compostos, esta é realizada sem pré-

tratamento da amostra, sendo uma técnica rápida e simples no quesito operação.  

Os espectros de infravermelho foram obtidos em um espectrofotômetro da 

Shimadzu modelo FTIR-8400S na região de infravermelho médio com uma resolução de 

4 cm-1 e com número de varreduras 30 scans. A técnica de preparação da amostra para 

medida, consistiu na formação de uma pastilha contendo cerca de 1mg de amostra 

dispersa em KBr cristalino de grau espectroscópico, a amostra mais o KBr foram 

homogeneizados em um almofariz de ágata e presada a 80 toneladas/cm2 por cerca de 2 
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minutos. A amostra foi acondicionada para a realização das medidas utilizando os 

acessórios do infravermelho.  

     

4.5.3. Análise Termogravimétrica (TG) 

 

Através desta técnica, é possível medir propriedades físicas de uma substância e 

ou de seus produtos de reação em função da temperatura, enquanto a substância analisada 

é submetida a uma programação controlada de temperatura em função do tempo. Os 

equipamentos termogravimétricos, consistem de uma termobalança, esta é capaz de medir 

pequenas perdas de massa enquanto a amostra passa por transformações físicas ou 

químicas em função da energia fornecida através de calor, determinando a estabilidade 

térmica de catalisadores. 

As curvas termogravimétricas foram obtidas por uma termobalança da TA 

Instuments modelo TG/DSC – Q600 (figura 4.5), com uma razão de aquecimento de 

10ºC/min, na faixa de temperatura de 25 a 900ºC, utilizando atmosfera de N2 com fluxo 

50 mL/min. 

 

Figura 4.5 - Termobalança da marca TA Instruments, modelo TG/DSC – Q600. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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4.5.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O princípio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) consiste em 

utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, 

ponto a ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica 

cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente 

(DEDAVID, 2007). Esta técnica fornece informações sobre características morfológicas 

de catalisadores e outros sólidos estudados, auxiliando na interpretação da ação dos 

mesmos. As micrografias dos materiais em estudo foram obtidas por meio de um 

microscópio eletrônico de varredura da Hitachi modelo TM-3000, com frequência de 

50/60Hz e capacidade de ampliação entre 15 a 3000x.  

 

4.5.5. Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) 

 

A análise por EDS é uma ferramenta muito importante do MEV para a 

caracterização de materiais metálicos e semicondutores, pois permite ao pesquisador 

identificar a composição de sua amostra, mesmo que qualitativamente, em pontos 

específicos da imagem ou com varreduras completas. Trata-se de uma técnica semi-

quantitativa, já que os dados coletados pelo detector vão depender exclusivamente da 

superfície da amostra estudada (DEDAVID, 2007). 

As porcentagens em massa da composição química dos materiais em estudo, 

foram medidas em um espectrômetro de energia dispersiva da Oxford Instruments 

modelo SwiftED3000 acoplado ao microscópio eletrônico de varredura da Hitachi 

modelo TM-3000. 

 

4.5.6. Espectroscopia de UV-Vis por Reflectância Difusa (UV-Vis RD) 

 

Ao incidir luz sobre uma amostra sólida utilizando um espectrofotômetro de 

reflectância, pode ocorrer reflexão especular, ou seja, a luz é refletida simetricamente, ou 

pode ocorrer reflexão difusa, onde ela é refletida em diferentes direções, a natureza dessa 

radiação depende do tipo de sólido e as dimensões das partículas que tem que ser 

compatíveis com o comprimento de onda da radiação incidente. A intensidade da luz 

espalhada no material é comparada a uma referência que não absorve e a razão entre a luz 
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espalhada pela amostra e pela referência é registrada em função do comprimento de onda 

(NOWAK et al., 2009). 

Para calcular a energia de bandgap (Eg), utilizou a equação descrita por Mott e 

Davis (1979), onde eles conseguiram o coeficiente de absorção (α) como uma função da 

energia incidente (hν) em um semicondutor, a expressão é demonstrada a seguir: 

 

𝜶 =
𝑩(𝒉𝝂 − 𝑬𝒈)

𝟏
𝟐

𝒉𝝂
                     𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬ã𝐨 𝟒. 𝟑 

 Onde, B é uma constante. Plotando (αhν)2 em função de radiação incidente hν, 

tem-se uma reta para a expressão 4.3, com a coeficiente linear igual a Eg.  

 

4.5.7. Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

A fluorescência de raios-X é um método instrumental de análise qualitativo e 

quantitativo que se aplica à identificação de praticamente todos os elementos (Z > 13), 

sendo uma análise elementar. Utilizando uma fonte de radiação de raios-X para ionizar 

os níveis internos dos átomos constituintes da amostra, por efeito fotoeléctrico. 

Na reorganização do átomo, com os elétrons saindo do estado excitado e 

retornando ao estado fundamental, estes átomos podem libertar o excesso de energia 

através da emissão de fótons de energia igual à diferença de energia de ligação dos níveis 

entre os quais se deu a transição eletrônica. Portanto, cada radiação liberada e 

característica de um elemento em particular, sendo que a detecção e análise deste espectro 

permite a identificação e quantificação de todos os elementos presentes na amostra. 

 

4.6. Testes Catalíticos 

 

Utilizando os catalisadores sintetizados, foram realizados testes fotocatalítica para 

avaliar a capacidade de descoloração de uma solução de AM com concentração de 

50ppm. O próximo tópico, descreve a metodologia adotada para nos testes.    
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4.6.1. Teste Foto-Fenton Heterogêneo 

 

 Para o processo, foi utilizado 10 mg de catalisador, 0,1 mL de H2O2 (30%), 50 mL 

de uma solução de AM com pH=3 e radiação solar como fonte de energia luminosa. 

Pesou-se 10 mg de cada catalisador em uma placa de petri, e logo após adicionou-se o 

peroxido de hidrogênio, por último foram adicionados os 50 mL da solução de AM em 

cada placa de petri e as mesmas foram expostas a luz solar por 3 horas, das 10:00 às 13:00 

horas, sendo as medidas realizadas em alíquotas de aproximadamente 0,5 mL retiradas 

de 30 em 30 minutos, totalizando 2,5 mL retirados, valor este  menor que 5% do volume 

inicial. 

 As leituras foram realizadas por espectroscopia de UV-visível, com um 

espectrofotômetro da marca SHIMADZU e modelo UV-1650PC (figura 4.6), usando 

comprimento de onda  máximo  do  AM,  λmáx  =  665  nm. Com os resultados obtidos 

das medidas, a porcentagem de remoção de cor (%R) da solução, foi calculada através da 

expressão 4.3 (GUPTA et al., 2014). 

 

%𝑹 =  
(𝑨𝒊 − 𝑨𝒕)

𝑨𝒊
𝒙𝟏𝟎𝟎                   𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬ã𝐨 𝟒. 𝟑 

 

Onde: Ai e At são a absorbância inicial e no tempo t, respectivamente, do azul de 

metileno. 

 

 

Figura 4.6 - Espectrofotômetro da marca SHIMADZU, modelo UV-1650PC. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através do desenvolvimento 

deste trabalho, bem como a discussão destes. Inicialmente serão apresentados os dados 

de caracterização dos materiais sintetizados e posteriormente a aplicação desses materiais 

como catalisadores nos testes fotocatalíticos do tipo foto-Fenton.   

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

5.1.1. Difratometria de Raios-X 

No difratograma da argila vermiculita apresentado na Figura 5.1a, nota-se a 

presença de reflexões características da biotita (2θ = 24,0º e 28,5º) e de um mineral 

interestratificado, classificado como hidrobiotita (2θ = 3,7°; 7,0°; 10,5° e 17,9º). De 

acordo com Ugarte, (2005), a biotita e a hidrobiotita são minerais normalmente encontros 

associados a vermiculita, juntamente com a piroxenita, apatita, anfibólio, sienito, 

flogopita, clorita, talco e outros minerais argilosos. As reflexões referentes a vermiculita 

se encontram em 2θ = 6,0°; 12,0º e 25,0°. Sendo a reflexão do plano d001 (6,0°) a principal 

e que caracteriza o plano formado pelo empilhamento das lamelas da vermiculita 

apresentando espaçamento basal de 14,61Å. 

Enquanto que no difratograma do material misto V0/β-FeOOH (figura 5.1c) o 

padrão de difração da vermiculita continuou aproximadamente o mesmo em relação as 

posições dos picos, com distâncias do plano (d001) de 13,97Å, no entanto, o mesmo 

apresentou uma diminuição significativa da intensidade do plano principal e o 

aparecimento de reflexões característica do β-FeOOH, as reflexões do β-FeOOH 

produzido no laboratório e comparadas com os difratogramas de Schwertmann e Cornell 

(2003), podem ser observadas na figura 5.1b e comparados com as do material misto. Os 

valores da reflexão (d001) na amostra V0/ β-FeOOH indica que não ocorreu o intercalação 

das espécies de ferro, estes resultados apresentam-se coerentes com Villalba, et al. (2010), 

no qual as reflexões características da argila montmorillonita, mantiveram-se com a 

mesma distância do espaçamento basal, após a modificação com a akaganeita (β-FeOOH) 

mostrando um comportamento similar para ambas as argilas.  
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Figura 5.1 - Difratogramas de raios-X das amostras (a) V0; (b) β-FeOOH e (c) V0/β-

FeOOH. (V = vermiculita; H = hidrobiotita; B = biotita; Q = quartzo). 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Nas figuras 5.2a e 5.2b, temos os difratogramas da V0 antes e após a calcinação 

respectivamente, nota-se que, para o material calcinado o plano principal da argila 

manteve-se na mesma posição, acompanhado de uma drástica diminuição de intensidade, 

esse fenômeno ocorre devido a saída da água presa na região interlamelar (UGARTE, 

SAMPAIO e FRANÇA, 2005; MUIAMBO, 2010).  
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Figura 5.2 - Difratogramas de raios-X das amostras a) V0; b) V0-C; c) V0t; d) V0t-C; e) 

V0u; f) V0u-C e g) V0u-CL. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Analisando a figura 5.2 b, encontra-se uma reflexão com distância de planos 

correspondente a 9,84 Å, sendo esta, uma característica evidente da presença de biotita 

g) 
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após o tratamento térmico da V0. No entanto, as reflexões características da fase 

hidrobiotita desaparecem após o tratamento. 

A hidrobiotita é um mineral interestratificado, formado apenas por vermiculita e 

biótica na sua composição básica, sendo a biótica um mineral com íons potássios não 

hidratados na sua região interlamelar (BASSETT, 1959; FOSTER, 1961; BRINDLEY, 

1983). Portanto, a hidrobiotica ao ser aquecida a temperaturas elevadas, sofre mudanças 

na fração correspondente a vermiculita, passando estas, pelo processo de expansão, 

enquanto que a fração correspondente a biotita, não sofre ação da temperatura na sua 

estrutura, este processo está ilustrado na figura 5.3. Como resultado final, temos, a 

confirmação da presença da biotita no material inicial, sendo o tratamento térmico, um 

recurso capaz de distinguir as fases presentes (BASSETT, 1959). 

 

Figura 5.3 - Esquema representativo da hidrobiotita 1:1, antes e após a calcinação. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Na tabela 5.1 estão expostas as fases encontradas em cada sólido, e o espaçamento 

dos planos principais da vermiculita, hidrobiotita e biotita, dos materiais sem e com 

calcinação a 550ºC. 
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Tabela 5.1 - Distâncias do espaçamento basal para as principais reflexões características 

das fases dos minerais encontradas.  

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

A fase da argila biotita, é evidenciada em todos os materiais que passaram pelo 

tratamento térmico, a mesma foi observada pelo aparecimento da reflexão do plano (001), 

com espaçamento basal de aproximadamente 10,00 Å. 

Para a amostra V0t-C, observou-se o desaparecimento das reflexões principais, 

tanto da vermiculita quanto da hidrobiotita e o aparecimento de uma única reflexão (figura 

5.2d), está em aproximadamente 2θ = 10, com distância de planos de 9,94 Å (tabela 5.1), 

confirmando a presença de biotita após a calcinação. Já no difratograma da argila tratada 

por via úmida e calcinada,V0u-C, foi observado o mesmo comportamento da amostra 

V0t-C, com o aparecimento de reflexões características da biotita, mais uma pequena 

reflexão referente ao plano (001) da vermiculita.  

Possivelmente, a obtenção de difratogramas distintos quanto ao plano principal da 

vermiculita, se deve aos diferentes métodos adotados para a incorporação do ferro na 

estrutura da argila, no procedimento de troca, utilizou-se de agitação para auxiliar a 

intercalação do ferro a estrutura do material argiloso, a quantidade de solvente no 

processo da troca, pode ter auxiliado a entrada do ferro por difusão, consequentemente, 

aumentando a quantidade de água de hidratação, enquanto que, para a formação do 

material V0u-C não utilizou-se de nenhum sistema de agitação, desta forma, 

Amostras Vermiculita 001 (Å)  Hidrobiotita 002 (Å) Biotita 001 (Å) 

V0 14,61 12,20 - 

V0/β-FeOOH 13,97 12,20 - 

V0-C 14,53 12,17 9,84 

V0t 13,97 12,20 - 

V0t-C - - 9,94 

V0u 14,18 12,35 - 

V0u-C 14,84 - 10,02 

V0u-CL 14,75 - 10,04 
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possibilitando a presença da reflexão principal da vermiculita no material obtido por via 

úmida e calcinado a 550°C. 

Nas figuras 5.2f e 5.2g, tem-se os difratogramas das amostras V0u-C e V0u-CL. 

Após o processo de lavagem da V0u-C, pode ser observada uma diminuição significativa 

de intensidade no pico referente ao plano característico da biotita no material V0u-CL, 

esse comportamento pode ser justificado pela possível perda de biotita durante os 

processos de lavagem, devido a diferença de densidade dos dois materiais (BASSETT, 

1959; UGARTE, SAMPAIO e FRANÇA, 2005).  

 

5.1.2. Análise Termogravimétrica (TG) 

 

A curva termogravimétrica da V0 apresentou duas perdas de massas equivalentes 

a 10,1 %, na faixa de 32,4 – 154,2ºC, referentes a moléculas de água adsorvida 

fisicamente na superfície do material e de água encontrada nos espaços interlamelares 

(Figura 5.4 a). A curva termogravimétrica do material misto (V0/β-FeOOH)  mostrada na 

figura 5.4 b, demonstra um perfil semelhante ao da curva TG/DTG do material V0, no 

entanto, com diminuição da perda de massa referente a quantidade de água adsorvida e 

presente na região interlamelar do argilomineral. Em temperaturas mais elevadas pode-

se observar uma pequena perda, entre aproximadamente 150 e 500°C, esta é atribuída a 

saída de água presa na estrutura (MUIAMBO, 2010) e ao mecanismo de desidroxilação 

e liberação do cloro, na forma de HCl, da fase ferro presente, após sua deposição na argila 

(PATERSON, SWAFFIELD e CLARK, 1982; MITOV, PANEVA e KUNEV, 2002; 

MUSIĆ, KREHULA e POPOVIC, 2004).  
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Figura 5.4 - Curvas TG/DTG dos catalisadores a) V0; b) V0/β-FeOOH; c) V0t; d) V0t-

C; e) V0u; f) V0u-C. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Os resultados citados anteriormente, são coerentes e complementam, os dados 

apresentados nos difratogramas das figuras 5.1a e 5.1c, que mostram a permanência da 

reflexão (001) da argila após a deposição do precipitado de ferro, ocorrendo dois eventos 

de perda de água para o material misto na curva termogravimétrica apresentada na figura 

5.3b, a menor perda de água no segundo evento para o material misto, está coerente com 

os dados apresentados na tabela 5.1, onde o compósito V0/β-FeOOH apresentou 
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distâncias de planos um pouco inferiores em relação aos do material V0, evidenciando 

uma menor quantidade de água intercalada.   

As curvas termogravimétricas apresentadas nas Figuras 5.4d e 5.4f, apresentam 

um comportamento típico, onde ocorre uma primeira perda de massa em 

aproximadamente 65°C referente a saída de moléculas de água adsorvidas fisicamente 

sobre os materiais, em temperaturas mais elevadas ocorrem perdas a partir 250º para a 

V0u-C e de 450°C para a amostra V0t-C, sendo estas mais acentuadas para o sólido V0t-

C, estes eventos estão relacionadas a saída de água presa nos espaços interlamelares da 

argila, provocando a expansão da mesma, nesse processo, chamado de expansão térmica, 

as moléculas de água presas na estrutura, transformam-se em correntes de ar quente e 

causam o aumento de volume do mineral. 

 

 

5.1.3. Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FT-IR) 

 

Observando os espectros de infravermelho dos materiais V0, β-FeOOH e V0/β-

FeOOH apresentados na figura 5.5, nota-se bandas em aproximadamente 3500 cm-1 

referentes aos estiramentos do grupo OH. Analisando esta região para a V0, observou-se 

apenas uma banda, enquanto que os sólidos β-FeOOH e V0/β-FeOOH apresentam duas 

bandas características de estiramentos OH em 3358 e 3443, sendo estas atribuídas aos 

grupos OH da superfície dos sólidos e das moléculas de água, outra evidência da presença 

de água, só que desta vez, nas três amostras, é a aparição de uma banda em 

aproximadamente 1640 cm-1 referente a flexão do grupo OH de moléculas de água 

(SCHWERTMANN e CORNELL, 2003; VILLALBA, 2009), estes resultados 

apresentam-se coerentes com os resultados de TG, que demonstraram eventos de saída de 

água para todos os três sólidos. 
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Figura 5.5 - Espectros de infravermelho da amostra V0, β-FeOOH e V0/β-FeOOH. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Segundo Villalba (2009), a região do espectro que corresponde ao comprimento 

de onda de 1100 à 400, representa o espectro de absorção dos óxidos, nessa faixa, 

obtivemos bandas em 1001, 859, 675 e 447 cm-1.  

Para os materiais V0 e V0/β-FeOOH, notamos a presença de bandas em 1001 e 

447cm-1, sendo estas, característica das frequências de estiramento da ligação Si-O e 

flexões vibracionais, simétricas e assimétricas, do grupo O-Si-O dentro do plano, algo 

comum já que as argilas são formadas essencialmente por silício e oxigênio 

(SCHOONHEYDT e JOHNSTON, 2006; BRODIE-LINDER, 2008).  

A banda observada em 859 cm-1, foi encontrada nas amostras β-FeOOH e V0/β-

FeOOH (figura 5.5), esta representa o estiramento características da ligação Fe-O, além 

desta banda para a ligação Fe-O, segundo Schwertmann e Cornell (2003), existem outras 

em aproximadamente 650, 490, e 420cm-1 referentes as flexões, simétricas e assimétricas. 

No espectro do β-FeOOH foi observada uma banda de 675cm-1, no entanto, não foi notado 

o aparecimento destas no material misto, isso pode ter ocorrido devido a argila utilizada 
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como suporte ter bandas na mesma região e com maiores intensidades, provocando o não 

aparecimento das demais bandas do ferro devido ao efeito de sobreposição.  

Os resultados de infravermelho apresentados estão coerentes com os 

difratogramas de DRX, já que, bandas características da ligação Fe-O aparecem nos 

espectros, comprovando a formação de uma nova fase composta por ferro no material 

argiloso, sendo esta fase da akaganeita.  

Nos espectros das argilas presentes nas figuras 5.5 e 5.6, observamos uma banda 

em aproximadamente 675cm-1, sendo esta característica das vibrações de deformação da 

ligação Al-OH para os materiais compostos por argila. 

Para os sólidos obtidos por troca catiônica e via úmida, temos os espectros de IV 

para estas amostras antes e após o processo de calcinação, os espectros podem ser 

observados na figura 5.6.  

 

Figura 5.6 - Espectros de infravermelho dos catalisadores sintetizados por troca 

catiônica, via úmida e calcinados.  
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Os mesmos apresentam grande similaridade com os discutidos anteriormente, mas 

observamos mudanças nas bandas que representam as flexões e vibrações do grupo OH 
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(3435 e 1646cm-1), estas apresentaram uma diminuição significativa devido a calcinação 

à que foram submetidos, provocando a saída de água. Analisando, particularmente a 

amostra V0t-C, notou-se praticamente o total desaparecimento das bandas relacionadas a 

água, enquanto que a amostra V0u-C permaneceu apresentando estas bandas, mesmo com 

menor intensidade, estes dados estão totalmente coerentes com as curvas 

termogravimétricas apresentadas na figura 5.4d e 5.4f, onde o sólido V0u-C apresentou 

maiores perdas de massa, sendo estas perdas, eventos de saída de água presa no material.   

 

5.1.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios-x (EDS). 

 

Analisando as micrografias de MEV, pode-se observar que todos os materiais 

apresentados na figura 5.7, apresentaram-se semelhantes quanto ao tipo de estrutura e 

tamanho das partículas da argila. 

Na figura 5.7a, pode-se observar a amostra V0, onde nota-se a morfologia em 

placas da mesma, sendo estas formadas pelo empilhamento das lamelas da argila 

vermiculita, esta imagem comprova os dados obtidos nos difratogramas para este 

material, no qual, nota-se o pico mais intenso do plano (001) que corresponde a está 

estrutura de empilhamento do material V0 no mesmo plano.  

Na imagem do material V0/β-FeOOH apresentada na figura 5.7b, foram 

observados pequenos fragmentos dispersos sobre a argila, conclui-se que estes são o β-

FeOOH formado, não ocorrendo a intercalação da nova fase a região interlamelar da 

argila, quanto a essa observação, esta imagem está de acordo com os dados de DRX 

(figura 5.1c), onde o plano principal das lamelas, permanece aproximadamente com a 

mesma distância, evidenciando a formação de β-FeOOH apenas na superfície externa da 

argila.  

Para a argila vermiculita após a calcinação (figura 5.7c), observa-se a mesma 

estrutura em placas da V0, mas pode-se notar que ocorreu a parcial expansão das lamelas 

da argila, obtendo-se estruturas com menores números de camadas e, consequentemente, 

menores números de planos, justificando assim, a diminuição da reflexão do plano 

principal no difratograma da vermiculita calcinada (figura 5.2 b).   

Nas imagens apresentadas nas figuras 5.7d e 5.7e, têm-se as amostras V0t-C e 

V0u-C respectivamente. Analisando a amostra V0t-C, nota-se a estrutura lamelar 

característica da vermiculita, no entanto, observou-se um significativo aumento no 
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espaçamento entre algumas lamelas da mesma, formando partículas com menores 

números de planos, esse fenômeno de expansão da vermiculita já é bastante conhecido na 

literatura.  

 

Figura 5.7 - Micrografias de MEV, detalhando as estruturas das amostras a) V0; b) V0/β-

FeOOH; c) V0-C; d) V0t-C; e) V0u-C e f) V0u-CL. 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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Segundo Ugarte (2005), esse processo ocorre pela saída brusca de água ligada a 

estrutura da argila. Muiambo et al. (2010), realizaram experimentos para a determinação 

do efeito de expansão da argila vermiculita, pura e tratada com soluções saturadas de 

cloreto de sódio, em função da temperatura, utilizando-se da análise termomecânica 

(TMA), eles concluíram que a temperatura de início da expansão do material puro é de 

aproximadamente 450 °C e as amostras trocadas com sódio apresentaram o início da 

expansão entre 260ºC e 300ºC. Portanto, todos os materiais que foram submetidos a 

tratamento térmico à 550ºC passaram pelo processo parcial de expansão (figura 5.7c, 

5.7d, 5.7e e 5.7f), estes resultados apresentam-se coerentes com os dados obtidos pelas 

outras técnicas de caracterização (TG e DRX) dos respectivos sólidos. 

Pela a análise de espectroscopia de energia dispersiva, pôde-se obter os valores 

percentuais dos metais presentes nas amostras estudadas, na tabela 5.2 estão todos os 

sólidos do presente estudo e os respectivos elementos presentes nos mesmos (Na; Mg; K; 

Al; Si; Fe e Cl). O K apresentado nas amostras é proveniente da biotita e da hidrobiotita. 

Quanto ao metal de maior interesse, neste caso o Fe, este apresentou porcentagem em 

massa de acordo com os valores apresentados na tabela 5.2, obtendo maiores porcentagem 

para as argilas modificadas com ferro, sendo o material misto o sólido com maior 

quantidade de ferro em relação aos demais, apresentando 32,210 % do metal na 

superfície. 

 

Tabela 5.2 - Composição e quantidade relativa dos elementos presentes na vermiculita 

antes e após as modificações. 

Amostras 

Elementos (% massa)  

Na Mg K Al Si Fe Cl 

V0 11,265 25,385 3,579 16,123 37,596 6,051 0,000 

V0/β 6,230 19,224 1,712 11,693 25,643 32,210 3,287 

V0-C 9,693 22,702 6,087 14,011 36,181 11,325 0,000 

V0t-C 7,059 25,801 5,268 15,171 35,870 10,372 0,459 

V0u-C 31,133 14,158 1,214 6,947 16,023 13,442 17,083 

V0u-CL 11.216 24,925 2,559 13,834 31,281 15,952 0,234 

Fonte: Oliveira, (2015). 
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Analisando os resultados de EDS, nota-se valores interessantes para a amostra 

V0u-C, onde a mesma apresentou porcentagens elevadas de sódio e cloro, com 31,133% 

e 17,083% respectivamente. A análise de EDS acoplada a microscopia, obtém dados de 

composição química da superfície do material em estudo, portanto, o sólido V0u-C 

apresenta estes elementos (Na e Cl) na sua superfície, em maiores quantidades que os 

demais materiais estudados. Observando a imagem da figura 5.7e, nota-se que ocorreu o 

aparecimento de pequenas incrustações na parte externa do material, estas representam a 

formação do NaCl, evidenciando a saída dos íons sódio e a possível entrada dos íons de 

ferro.  

Na figura 5.8, tem-se a análise de EDS para pontos específicos do material V0u-

C, nessa imagem acompanhada do EDS pontual, foi observado que a expansão ocorreu, 

como sugerido pelas análises de DRX e TG, e que a saída do sódio do espaço interlamelar 

se deu pela troca com o ferro, onde na primeira imagem da respectiva figura, nota-se uma 

grande quantidade de ferro na região entre as lamelas, confirmando a entrada deste metal 

na região interlamelar da vermiculita. A segunda imagem da figura 5.8, mostra a análise 

de EDS em um ponto da superfície externa da argila, neste ponto, observou-se grandes 

concentrações de sódio e cloro, confirmando que ocorreu a troca iônica no V0u-C.    

 

Figura 5.8 - Espectroscopia de energia dispersiva pontual, para a amostra V0u-C. 

 
Fonte: Oliveira, (2015). 
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Devido a amostra V0u-C ter apresentado elevados valores de cloreto de sódio na 

sua estrutura, esta passou por um processo de lavagem após sua calcinação, para a 

remoção do sal. Na figura 5.9, é apresentado o gráfico de acompanhamento da remoção 

do cloreto presente na V0u-C, as quatro primeiras lavagens do sólido, com 25 mL de água 

deionizada cada, foram suficientes para remover praticamente todo o cloreto presente no 

mesmo. 

 

Figura 5.9 - Quantidade de Cl- removida da amostra V0u-C por etapas de lava. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

  

A amostra V0u-CL, também foi analisada por EDS pontual, as imagens obtidas 

podem ser observadas na Figura 5.10, nesta obtivemos resultados quanto a eficiência do 

processo de lavagem do sólido. A concentração de cloro foi bastante reduzida, enquanto 

que, o ferro permaneceu no material, tendo porcentagens acima de 50% para ambos os 

pontos analisados nas imagens (Figura 5.10), entretanto, desta vez o ferro foi encontrado 

em grandes quantidades, em relação aos demais elementos, entre as lamelas e na região 

externa da argila, isso pode ter ocorrido devido a saída do cloreto de sódio da superfície, 

implicando na detecção do ferro, que possivelmente não foi intercalado. 
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Figura 5.10 - Espectroscopia de energia dispersiva pontual, para a amostra V0u-CL. 

 
Fonte: Oliveira, (2015). 

 

As micrografias e dados de EDS pontual para a amostra V0t-C, encontra-se na 

figura 5.11. Nesta são exibidas duas imagens iguais, mas com pontos distintos de análise 

por EDS, analisando os dados obtidos de porcentagem e localização do ponto de medida, 

temos um comportamento similar ao observado para o sólido V0u-C, quanto as 

porcentagens de ferro medidas em ambos os casos, ou seja, entre as lamelas obteve-se 

uma porcentagem elevada, enquanto que na região externa a concentração foi mínima. 
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Figura 5.11 - Espectroscopia de energia dispersiva pontual, para a amostra V0t-C. 

 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Para a amostra V0/β-FeOOH também foi realizado a análise de EDS em pontos 

específicos de algumas micrografias. Na figura 5.12 pode ser observado que o material 

depositado sobre a superfície da argila apresenta uma elevada concentração de ferro e 

cloro na sua composição, isso em relação a análise pontual da superfície na segunda 

micrografia da figura. Possivelmente o sólido depositado na argila trata-se do precipitado 

β-FeOOH formado durante a síntese, levando em consideração que o mesmo possui 

cloreto na composição química, além de ferro, oxigênio e hidrogênio. 
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Figura 5.12 - Espectroscopia de energia dispersiva pontual, para a amostra V0/β-FeOOH. 

 

 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

5.1.5. Fluorescência de Raios-X (FRX). 

 

Além da análise química por EDS, foi realizada a investigação da composição 

química dos catalisadores por Fluorescência de Raios-X (FRX). Na tabela 5.3 estão 

expostos os resultados para todos os sólidos, analisando estes em relação a quantidade de 

Fe2O3, tem-se que a V0 e V0-C apresentaram ambas 28,37% e 25,11% respectivamente, 

as amostras modificadas apresentaram valores de Fe2O3 acima do de seus materiais de 

partida, mostrando que ocorreu a adição de ferro nos mesmos. 

Para a amostra V0u-C, o processo de impregnação foi realizado para a 

incorporação de 5% em massa de ferro no material, nesse caso em relação ao material de 

partida, a V0u-C apresentou um acréscimo de 5,00% de Fe2O3 que corresponde à 3,49% 

de Fe impregnado na argila.  
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 Através desta análise pode-se observar a presença de pequenas quantidades de Ti 

e Ca em todas as amostras estudadas, normalmente estas vermiculitas possuem estes íons 

como possíveis cátions de compensação de cargas das lamelas.   

 

Tabela 5.3 -  Composição química percentual presente na vermiculita antes e após as 

modificações. 

Amostra 
Composição Química (%) 

SiO2 Fe2O3 MgO Al2O3 K2O TiO2 Na2O CaO 

V0 33,98 28,37 17,83 12,49 2,92 1,96 1,82 0,63 

V0/β 28,80 44,95 13,80 8,89 1,53 1,10 0,59 0,34 

V0-C 35,33 25,11 18,47 13,40 2,99 1,85 2,19 0,65 

V0t-C 36,18 26,38 18,34 13,44 2,52 1,42 0,90 0,81 

V0u-C 32,16 33,37 16,10 11,36 2,47 1,55 2,19 0,80 

V0u-CL 29,82 38,06 15,13 11,23 2,15 1,46 1,30 0,85 

Fonte: Oliveira, (2015). 

 

 

5.1.6. Espectroscopia no UV-Vis por Reflectância Difusa (UV-Vis RD). 

 

Através da espectroscopia no UV-Vis por reflectância difusa é possível obter 

dados sobre a absorção de energia pelos catalisadores, como o foco da aplicação dos 

mesmos nesse trabalho é utilizando-se de reações fotocatalíticas, se torna necessário esse 

estudo. 

Em um catalisador semicondutor ocorre inicialmente a absorção de fótons pela 

superfície do sólido, gerando transições eletrônicas entre os pares elétron/lacuna (e-/h+) 

tornando a superfície do catalisador ativa e propicia para que ocorram reações redox com 

substância vizinhas e adsorvidas no mesmo. Para que ocorram as transições eletrônicas é 

necessário fornecer uma quantidade mínima de energia que seja suficiente para a 

excitação dos elétrons, essa energia mínima necessária é chamada de “bandgap” (Jardim 

e Ziolli, 1997).  

Na figura 5.13, são demonstrados os gráficos com o coeficiente de absorção em 

função da energia fornecida, com o valor do bandgap sendo calculado utilizando-se de 
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uma reta sobreposta ao maior ponto de absorção de radiação. Semicondutores apresentam 

valores de bandgap entre 1 e 4 eV (Jardim e Nogueira, 1997) e pode-se observar que todos 

os sólidos se enquadraram nessa classe, com valores entre 2,54 e 3,25 eV. O sólido V0/β-

FeOOH apresentou o menor valor entre os estudados, com 2,54 eV, valor interessante 

para aplicações com radiação solar, já que essa quantidade de energia se encontra na faixa 

do visível no espectro eletromagnético. 

 

Figura 5.13 – Representações gráficas do coeficiente de absorção em função da energia 

fornecida para a excitação eletrônica e seus respectivos valores de bandgap para os 

catalisadores estudados.   
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Fonte: Oliveira, (2015). 
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5.2. TESTE FOTOCATALÍTICO (FOTO-FENTON) 

 

O processo Fenton heterogêneo já é bastante conhecido no meio cientifico, mas 

alguns estudos veem sendo realizados com o intuito de otimizar o processo com a 

utilização de radiação solar e/ou artificial para acelerar a reação e consequentemente 

aumentar sua atividade e rendimento (ZHANG, et al. 2010; HERNEY-RAMIREZ, et al. 

2010). Os ensaios foram realizados utilizando todos os catalisadores do estudo, com o 

intuito de verificar a atividade fotocatalítica dos mesmos, foram realizados experimentos 

de remoção de cor do AM, utilizando-se da radiação solar como fonte de energia, com 

índice de UV entre 9,4 e 11,0 segundo a Divisão de Satélites e Sitemas Ambientais 

(DSA), a temperatura durante todo os experimentos esteve em aproximadamente 35 ± 

1ºC.  

Em relação aos dados de descoloração obtidos e apresentados na figura 5.14, tem-

se que todos os sólidos utilizados nos estudos apresentaram atividade catalítica quando 

comparados com os resultados do branco (AM+H2O2), onde este atingiu 37,8% de 

descoloração da solução, provavelmente, devido a ação da radiação UV presente na luz 

do sol, que causou a decomposição do H2O2 formando radicais hidroxilas. Dentre os 

sólidos modificados com ferro, o que apresentou melhor atividades entre todos eles, foi o 

material misto, com 88,8% de descoloração, seguido por V0u-C, V0u-CL, V0-C, V0t-C 

e V0, com remoções de 76,8; 70,3; 68,2; 66,4 e 62,6% respectivamente. 

Em relação ao material que demonstrou maior atividade, neste caso o V0/β-

FeOOH, o mesmo sobressaiu-se em relação aos demais devido ao fato de apresentar uma 

maior quantidade de ferro como foi mostrado nos resultados de caracterização do 

material. Outro fator que também influenciou o resultado do processo reacional, foi a 

localização da fase de ferro na argila, segundo os dados de caracterização apresentados 

anteriormente, o β-FeOOH está localizado na superfície externa da argila, facilitando, 

dessa forma, a incidência direta da radiação para o ferro, sendo este catalisador o de menor 

bandgap, isso contribui para absorção de energia em uma maior faixa no espectro que os 

demais sólidos, contribuindo para um maior aproveitamento da radiação solar.  

O processo fotocatalítico está descrito nas equações 5.1 à 5.4 a seguir: 

 

H2O2 + hv → 2•OH                                                     Equação 5.1        

Fe(III)sítios + H2O2 → Fe(III)H2O2                            Equação 5.2 

Fe(III)H2O2 + hv → Fe(II)sítios + •HO2 + H+             Equação 5.3 
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Fe(II)sítios + H2O2 → Fe(III)sítios + •OH + OH−       Equação 5.4 

Fonte: Adaptado de Rusevova, Kopinke e Georgi, (2012). 

 

Os sítios de Fe(III) reagem com o H2O2 formando um agregado das duas espécies, 

este ao entrar em contato com a radiação, sofre uma reação de oxirredução e decompõe-

se no radical hidroperoxila mais um próton e forma um sítio de Fe(II) (equação 5.3), e 

este, posteriormente reagi com o H2O2 presente no meio formando os radicais hidroxilas 

responsáveis pela descoloração do AM. Portanto, a maior exposição do ferro no material 

misto, é um fator importante para o avanço da reação.  

 

Figura 5.14 - Porcentagem de remoção de cor do azul de metileno em função do tempo 

de reação para os testes realizados no sol, utilizando como catalisadores a V0, V0-C, V0u-

C, V0u-CL, V0t-C e V0/B-FeOOH. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

O catalisador V0, apresentou uma atividade significativa no processo estudado, 

mesmo sem a adição de ferro, removendo mais de 60% do AM. A argila vermiculita 

apresenta átomos de ferro na sua estrutura, isso já foi evidenciado nos estudos de 
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caracterização, e provavelmente, estes átomos quando expostos, participam da reação 

como sítios ativos de ferro (II) e (III). Purceno et al. (2012), estudaram a atividade 

catalítica da argila vermiculita frente a reação de Fenton, para a degradação de 

etinilestradiol e o corante índigo-carmim. Utilizando várias granulometrias diferentes do 

respectivo catalizador, foi observado que os materiais com menor granulometria 

apresentaram resultados significativamente melhores sendo isso explicado devido a maior 

exposição dos átomos de ferro ligados a estrutura da argila de menor granulometria, 

comportamento este, semelhante ao obtido para a V0. 

Quanto aos materiais calcinados (V0-C, V0t-C, V0u-C), não notou-se muita 

diferença entre os mesmos, com apenas o V0u-C, sendo ligeiramente melhor que os 

demais, apresentando descoloração acima de 75%, possivelmente, a menor quantidade de 

ferro, comparada a do material misto, e a dificuldade de acesso da radiação UV ao ferro 

intercalado, com os testes em modo estático, podem ter provocado menor atividade para 

sólidos calcinados, estando estes com potencial de descoloração próximo do material V0. 

O catalisador V0u-CL apresentou um aumento na velocidade inicial da reação, isso indica 

uma modificação na cinética de reação, sendo que, provavelmente, a retirada do NaCl 

facilitou inicialmente o acesso aos sítios ativos da superfície. 

As figuras 5.15 e 5.16, mostram os dados de descoloração, em porcentagem, após 

os 180 minutos de reação em função das quantidades relativas de ferro na superfície da 

argila, representada pela figura 5.15, e em função das quantidades de Fe2O3 obtidas por 

FRX na figura 5.16. Nota-se que a quantidade de ferro na superfície é proporcional a 

atividade fotocatalítica do catalisador, com exceção do sólido V0u-CL, comportamento 

esse mostrado na figura 5.15. No entanto, não foi observado o mesmo comportamento 

para os dados da análise química de FRX, confirmando, que o Fe presente na superfície 

apresenta maior contato com a radiação, sendo de maior importância para o processo. A 

exceção do V0u-CL pode ser justificada através do seu maior bandgap de energia, Eg = 

3,25 eV, mesmo possuindo mais ferro que a amostra V0u-C, não conseguiu ultrapassá-la 

em atividade fotocatalítica devido a ser menos ativada pela luz solar. Portanto, o fator 

energético demonstra ser mais importante para a reação, que a quantidade de ferro 

presente no catalisador. 
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Figura 5.15 – Porcentagem de remoção de cor após os 180 minutos de reação em função 

da porcentagem de Fe na superfície dos catalisadores obtidas por EDS. 
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Fonte: Oliveira, (2015). 

 

Figura 5.16 – Porcentagem de remoção de cor após os 180 minutos de reação em função 

da porcentagem de Fe2O3 obtida por FRX presente nos catalisadores. 
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Os espectros de absorção no visível para os testes de foto-Fenton, são 

apresentados na figura 5.17, nestes observamos a faixa de comprimento de onda com a 

banda de absorção máxima para o AM, o pico máximo foi identificado em 665nm, onde 

este corresponde a cor complementar azul no espectro. Todas as bandas dos espectros 

obtidos decorrente da aplicação de cada sólido, apresentam-se similares quando ao seu 

perfil, sendo este característico do monômero do corante, alguns estudos presentes na 

literatura, relatam que a estrutura do corante pode sofrer alterações quando em contato 

com superfícies sólidas, ocasionando absorção de energia em faixas diferentes das 

apresentadas nos espectros obtidos, isso ocorre devido a interação das espécies do corante 

com a superfície do sólido, o que pode favorecer a formação de novas espécies, 

denominadas estas de agregados, esse processo depende da acidez da superfície do 

catalisador (PENTRÁK  et  al.,  2012;  MURUGAN  et  al.,  2010;  KIKA  et  al.,  2007).  

O aparecimento de novas espécies do corante não ocorreu nos materiais de estudo, 

devido os mesmos apresentarem uma acidez relativamente baixa (SCHWERTMANN e 

CORNELL, 2003). 
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Figura 5.17 - Espectros de absorção na região do visível para as reações do azul de 

metileno mais H2O2 (a), e os catalisadores V0 (b), V0/β-FeOOH (c), V0-C (d), V0t-C (e), 

V0u-C (f), V0u-CL (g). 
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6. CONCLUSÕES 

 

O material de partida do estudo apresentou três fases distintas de argilominerais, 

sendo estas comprovadas pelos resultados de DRX, tanto dos sólidos calcinados quanto 

não calcinados. A biotita foi mais evidenciada nos materiais calcinados, devido a sua 

maior estabilidade térmica. 

A argila vermiculita foi modificada por diferentes métodos de adição do ferro a 

estrutura da mesma. O material misto apresentou elevado teor de ferro, com cerca de 

32,2% em massa, mas de acordo com os resultados de caracterização, este ferro foi 

encontrado apenas na superfície da argila, em sua maioria na fase do composto de ferro 

precipitado (β-FeOOH).  

Para os materiais calcinados, V0u-C e V0t-C, foram observados indícios de uma 

parcial expansão dos materiais após a calcinação, esse comportamento foi verificado 

pelas análises de MEV e DRX, comprovando a formação de fragmentos menores, com 

menos lamelas em ambas as amostras, quanto ao teor de ferro encontrado, estes 

apresentaram grandes concentrações deste metal na região interlamelar, sendo 

evidenciados por EDS pontual entre os fragmentos separados pela parcial expansão, 

comprovando que ocorreu troca iônica para os dois métodos, desta forma, demonstrando 

que os dois métodos foram eficazes quanto a adição de ferro, com um total de 3,45% de 

Fe impregnado na V0u-C.  

O material V0u-C, apresentou elevados teores de NaCl na sua superfície, sendo 

removido por processos de lavagem, o sólido obtido V0u-CL, apresentou quantidades 

relativamente pequenas de NaCl, mostrando que a lavagem foi realizada com sucesso, 

pois este, ainda permaneceu com elevados teores de ferro, mas o seu bandgap aumentou 

de 3,08 para 3,25 eV, influenciando na sua atividade fotocatalítica.  

Quanto aos testes fotocatalíticos, estes foram realizados com os sólidos 

modificados e com a vermiculita, sem calcinação e calcinada. O material misto 

apresentou uma melhor atividade em comparação com os demais sólidos, com 88,8% de 

descoloração da solução de AM, os demais sólidos modificados apresentaram 

descolorações acima de 60% e a V0 apresentou cerca de 62,6% em 180 minutos de reação, 

com apenas 37,8% para o sistema AM/H2O2. O elevado resultado obtido com o material 

misto, é justificado pela elevada concentração de ferro na superfície do mesmo e menor 

bandgap, contribuindo para a absorção de energia em uma maior faixa de radiação solar, 
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já o resultado da V0 ocorreu devido este material possuir ferro na sua estrutura, que 

contribuiu para a reação.  
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