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Introdução 

A bentonita é um aluminossilicato, ou seja, sua estrutura 
cristalina apresenta uma camada octaédrica de alumina 
entre duas camadas tetraédricas de sílica. Os vértices 
desses grupos são compostos por íons hidroxila e 
átomos ou íons oxigênio, que estão ao redor de 
pequenos cátions. A carga negativa resultante é 
neutralizada pela presença de cátions interlamares 
(capazes de realizar troca catiônica) que atribuem 
características hidrofílicas ao argilomaterial. 
Neste trabalho realizou-se a troca catiônica dos cátions 

interlamelares da bentonita ativada por Ferro. Realizou-se 
a caracterização dos materiais sintetizados e testou-se 
para a adsorção e oxidação de azul de metileno (AM). 

Resultados e Discussão 

Realizou-se a impregnação da bentonita ativada (BA) 
por diferentes teores de ferro (15%, 30% e 50%mm em 
relação à BA). A uma solução aquosa contendo 500 mg 
de BA foi adicionado Fe(NO3)3.9H2O e a solução 
resultante foi aquecida, sob agitação constante, até 
completa evaporação da água. Finalmente a bentonita 
sódica ativada (BA) impregnada com diferentes teores de 
ferro foi calcinada a 400 oC por 3h. 
O teor ferro presente nos materiais sintetizados foi 

dosado por A.A. O teor de ferro encontrado na BA inicial 
foi de 3,8%. Esse valor foi descontado do valor 
encontrado para as bentonitas impregnadas. Os 
resultados são apresentados na Tabela 1. 
Tabela 1: Amostra, valor teórico e valor experimental de 

teor de Ferro nos materiais sintetizados. 

Amostra 
Valor Teórico 

(%mm-1) 

Valor Experimental 

(%mm-1) 

BFe15 15,0 10,0 

BFe30 30,0 15,2 

BFe50 50,0 22,4 

Caracterizaram-se os materiais por DRX. Obtiveram-se 
para BA picos característicos de quartzo e 
montimorolinita, silicato de alumínio, magnésio e cálcio 
hidratado. Observou-se que após a impregnação com Fe 
os picos característicos de quartzo e montmorilonita se 
mantêm. Para os materiais BAF15 e BAF30, observa-se 

a presença de goethita (-FeOOH) e de hematita (-

Fe2O3). Já para o material com 22 % de ferro (BFe50) a 
presença da fase hematita e a presença de maghemita 

(-Fe2O3). 

Imagens de MEV revelaram que a BA exibe pequenos 

grãos (ordem de 40m) com superfícies porosas e 

irregulares. A impregnação não alterou tal morfologia, 
apresentando pontos mais claros nos materiais 
sintetizados, possivelmente devidos ao Fe. 

Realizaram-se também testes de adsorção de AM 
(Figura 1). Observou-se que em torno de 30 minutos 
todos os materiais adsorveram quase todo o corante do 
meio, chegando a concentração final de aprox. 0ppm. 
Observou-se também que os materiais apresentam 
grande capacidade de adsorção do corante, chegando a 
140mg de AM adsorvido por grama de material (BFe15). 
O BFe15 e BFe30 apresentaram melhores resultados 
para a adsorção do AM devido a seu maior teor de 
cátions trocáveis (menor teor de Fe) nas camadas 
interlamelares. 

 

 
 
Após a estabilização da adsorção do corante, 

adicionou-se ao sistema de teste H2O2. Após 24h 
determinou-se a quantidade de carbono orgânico total 
(TOC) para avaliar se a oxidação realmente reduziu o teor 
de carbono orgânico. Para o BFe15 obteve-se 7,468ppm 
de TOC; para BFe30, 16,760ppm; para BFe50, 
10,38ppm. Comprova-se assim, eficiência dos materiais 
em oxidar o corante a CO2 e H2O. 

Conclusões 
Bentonitas modificadas com Fe foram caracterizadas e 
sintetizadas. Os materiais revelaram grande potencial de 
adsorção de AM, como mostrado pelos testes de 
Adsorção. A oxidação de AM também foi eficiente, 
removendo a carga orgânica da solução 
consideravelmente. 
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Figura 1: (a) Cinética ou (b) Isotermas de adsorção AM  
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