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Introdução 
A ocorrência de poluentes exógenos no meio ambiente tem gerado grande preocupação para a comunidade cientifica. 
Neste cenário, novos processos de tratamento precisam ser desenvolvidos ou aprimorados. Silva (2007) destaca os 
Processos Oxidativos Avançado (POAs) como a fotocatálise heterogênea baseada na geração de radical hidroxila 
(●OH) são bastante promissores e tem o TiO2 como um dos principais fotocalisadores pelo seu preço e custo benefício. 
Entretanto, a separação e remoção deste componente em suspensão devido a seu tamanho minúsculo é um fator 
limitante Wu (2018). O uso de TiO2 em uma casca de Fe3O4, baseando-se pelo sistema core-shell, apresenta-se como 
alternativa para a operacionalização desses processos. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi a síntese  e 
caracterização de partículas core-shell Fe3-xO4-y@TiO2. 

Metodologia 
A síntese das partículas foi realizada adaptando-se o método descrito por Wang et al (2010). O processo é descrito na 
Figura 1.  

Figura 1. Esquema de síntese das partículas Fe3-xO4-y@TiO2 

 

Os sólidos obtidos foram caracterizados por meio de difração de raio X (XRD), no modo de reflexão usando um 
Difractômetro Empyrean que opera de 2 a 50 graus e análises termogravimétricas (TGA) no equipamento Perkin Elmer 
STA 6000, com aproximadamente 8 mg da amostrada em faixa de aquecimento de até 600 °C. 

Resultados e Discussão 
Obteve-se um rendimento de 7,9 gramas do montante, e  diferentes densidades sendo 0,35 g mL-1 para as partículas 

tratadas a 100 °C, 0,48 g mL-1 para 400 °C e 0,56 g mL-1 para 800 °C, possivelmente resultante da modificação da 

estrutura das partículas e da eliminação de insumos residuais da  síntese. Na caracterização das partículas observou-

se que as amostras submetidas a temperaturas de 100 °C e 400 °C mantiveram as propriedades magnéticas, enquanto 

a amostra à 800 °C perdeu esta propriedade. Na difratometria de raios X foram observados picos característicos de 

TiO2 na forma  rutilo, com uma menor parcela de anatase quando à temperatura de 800 °C. Nas partículas tratadas à 

400 °C, observou-se apenas o TiO2 anatase, e a 100 °C não se observou picos característicos do TiO2, o que deve-se 

a estrutura de baixa cristalinidade e predominantemente amorfa obtida. Também foram observados picos 

característicos de α-Fe2O3 e FeO e praticamente a extinção do Fe3O4 justificando a perda da propriedade magnética à 

800°C. A análise TGA não indicou perdas de massas significativas nas partículas tratadas as 400°C e 800°C. Para 

100°C forma observadas perdas atribuídas a resíduos de álcool e água absorvida e a decomposição de compostos 

orgânico. 

Considerações Finais 
A análise do XRD sugere que os tratamentos térmicos realizados causaram modificação estrutural na partícula original 
e que a perda da propriedade magnética se deve a conversão da magnetita (Fe3O4) a óxidos mais simples. Com isso, 
pressupõem-se que as partículas tenham composição mista desproporcional destes compostos e, portanto, foram 
denotadas como Fe3-xO4-y@TiO2. Este estudo teve um resultado promissor por conseguir adaptar a metodologia e 
caracterizar parte das partículas formadas, auxiliando trabalhos futuros em rotas de síntese e degradação empregando 
fotocatálise heterogênea, com oxido de titânio. 
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