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Introdução 

Pontos quânticos (QDs) são nanomateriais que 
exibem propriedades ópticas e fotofísicas 
dependentes do tamanho. CdS é um dos 
semicondutores II-VI mais estudados, tendo vários 
métodos propostos para a sua preparação

1
, a 

maioria dos quais destinado ao controle de tamanho 
e estabilização, bem como adaptar os materiais 
para uso em aplicações específicas

2
. O crescimento 

de QDs sobre suportes sólidos pode contribuir para 
realizar ambos os objetivos e várias classes de 
suportes têm sido utilizadas para este fim. Sólidos 
em camadas, como argilas são incluídos entre os 
suportes escolhidos porque fornece uma gama de 
aplicações possíveis. Neste trabalho, propõe-se a 
utilização da argila montmorilonita modificada por 
grupos tiouréia como suporte para síntese, por troca 
iônica, de CdS. As amostras foram caracterizadas 
por UV/Vis, fotoluminescência (PL), DRX e TEM. O 
material foi aplicado como um fotocatalisador na 
degradação do corante rodamina 6G (R6G).  

Resultados e Discussão 

A imagem de TEM (Fig. 1) evidencia a presença 
de nanocristais de CdS no espaço interlamelar da 
argila utilizada.  
 

 

 
Figura 1. Imagens TEM do nanocompósito CdS-
Montmorilonita (CdS-MMT).  

A possível utilização do material CdS-MMT como 
um fotocatalisador foi testada usando R6G, um 
corante de xanteno empregado em lasers e como 
sonda fluorescente em aplicações biológicas. Entre 
0 e 140 min de irradiação com luz solar, houve uma 
mudança no comprimento de onda de absorção 
máxima, de 527 nm para 503 nm, o que pode ser 
atribuído à N-desacetilação de R6G. Isto tem sido 
sugerido que ocorre principalmente na superfície do 
fotocatalisador. Outro ponto importante que deve 
ser considerado neste caso é que a adsorção de 
R6G  no fotocatalisador pode também contribuir 
para a diminuição da intensidade. É importante 
deixar claro que, embora a adsorção sobre a 
superfície da argila pode levar a uma atribuição 
errónea de descoloração de fotocatálise, a adsorção 
de moléculas de corante sobre as partículas de CdS 
não é indesejável, uma vez que é considerado 
como sendo o passo inicial no processo de 
fotocatálise. Para avaliar esta possibilidade, uma 
série análoga de experimentos foi realizada ao 
abrigo da luz e os resultados mostraram que a 
adsorção ocorre nos primeiros 20 min, embora não 
tenha sido possível quantificar as contribuições 
relativas das superfícies da argila e do 
semicondutor para a adsorção global. 

Conclusões 

A modificação de montmorillonita com grupos 
tiouréia apresentou um efeito significativo sobre a 
estabilização de nanocristais de CdS na fase 
cúbica, em um experimento de única etapa, devido 
à participação de grupos orgânicos como uma fonte 
de enxofre. O nanocompósito foi ativo como 
fotocatalisador para a degradação do corante 
rodamina 6G pela ação da luz solar. 
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