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1. Resumo 

Este trabalho relata a utilização do argilomineral bentonita na sua forma 

natural, aplicado na adsorção de corantes. A capacidade adsortivada bentonita foi 

avaliada frente à adsorção do corante azul de metileno utilizando-se o método em 

batelada; incialmente o parâmetro cinético foi avaliado sob 3 concentrações 

distintas. O estudo cinético revelou que a bentonita possui elevada capacidade 

adsortiva(qt200= 18; qt500=46, qt800=87 mg/g) e o tempo de equilíbrio foi de 1 minuto o 

que indica a elevada afinidade entre o corante com a argila natural.  

 

2. Introdução  

Denomina-se bentonita a mistura complexa de argilominerais do grupo das 

esmectitas,este em geral é um argilomineral plástico proveniente da desvitrificação e 

das alterações químicas vulcânicas. É basicamente constituída por argilominerais do 

grupo das esmectitas, majoritariamente por montmorilonita e podem apresentar 

outros componentes, tais como: argilominerais (caulinita, ilita), feldispato, quartzo, 

pirita ou calcita.[1-2] 

O grupo de argilominerais das esmectitas apresenta estrutura do tipo 2:1 ou 

TOT, ou seja, formados a partir de duas folhas tetraédricas de sílica e uma folha 

central octaédrica de alumina, que se unem por átomos de oxigênio que são comuns 

entre as folhas. [1] 

Neste sentido, nos efluentes industriais, águas naturais e solos podem estar 

presentes diferentes poluentes tais como cátions de metais potencialmente tóxicos, 

corantes e herbicidas. Estes podem provocar graves problemas tanto ambientais 

quanto danos à saúde humana.[2] 

Desta forma, a bentonita tem atraído grande interesse em estudos que tratam 

da remoção de poluentespresentes em efluentes e solos contaminados. Estes 

estudos relatam a utilização de argilas em processos de adsorção que é o processo 

no qual o adsorvato (material geralmente liquido ou gasoso) se liga à superfície do 

adsorvente (material sólido) por meio de interações químicas (quimiosorção) ou 

físicas (fisiosorção).[1-2] 

 

3. Objetivos 



O presente trabalho objetivou a avaliação do parâmetro cinético da bentonita 

frente ao corante azul de metileno em diferentes concentrações. E posteriormente 

almeja-se ainda testar a adsorção de outros corantes, tais como:safranina, rodamina 

B e fluoresceína. 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

Estudo cinético de adsorção do azul de metileno sobre a bentonita 

a) Estudo preliminar da adsorção na argila natural: 

Foram preparadas 8 soluções de azul de metileno com diferentes 

concentrações entre 100 mg/Le 800 mg/L. Desta forma, em oito tubos de ensaios 

foram pesados 50mg de bentonita e em cada tubo adicionou-se 5mL de cada uma 

das referidas soluções sob agitação magnética constante, a temperatura de 25 ºC 

durante o período de 1 hora. Posteriormente verificou-se qual seria a concentração 

adequadapara realização do estudo cinético com base na capacidade de adsorção e 

também foram escolhidas outras duas concentrações uma acima e uma abaixo da 

adequada (200ppm e 800ppm).  

b) Avaliação cinética sob temperatura controlada;  

Após escolha das concentrações ideais no estudo anterior foram realizados 

osensaios cinéticos de cada uma das referidas concentrações. Desta forma, foram 

pesados 50mg de bentonita em oito tubos e adicionados5mL da solução do corante 

azul de metileno, estes sistemas permaneceram sob agitação constante a 

temperatura contralada em 25 ºC. O tempo adotado para avaliação do 

parâmetrocinético foi (1, 3, 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos).  Para analise cada um 

dos tubos nos referidos tempos foram retirados e centrifugados durante 15 minutos a 

2000 rpm eas concentrações finais analisadas por meio da espectroscopia de 

absorção na região do ultravioleta visível. Obtendo-se a capacidade máxima de 

adsorção (qt) para cada um dos tempos analisados.  A equação que descreve este 

calculo é apresentada abaixo: 

𝑞𝑡 =
 𝐶𝑜 − 𝐶𝑓 . V

𝑚
 

Onde;  

qt = capacidade máxima de adsorção                 V = volume 

Co = concentração inicial                                     m = massa  

Cf = concentração final 



5. Resultados preliminares 

a) Estudo cinético  

A figura 1 apresenta o gráfico referente ao estudo cinético da bentonita 

natural com o corante azul de metileno em diferentes concentrações. 
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Figura 1: Avaliação do parâmetro cinético frente à adsorção do corante azul de metileno 

utilizando-se como adsorvente a bentonita natural. 

 

O estudo cinético indica que a bentonita possui elevada capacidade adsortiva 

(qt200= 18,0; qt500= 46,0 qt800= 87,0mg/g) e o tempo de equilíbrio foi de 1 minuto o que 

indica a elevada afinidade entre o corante com a argila natural. Estes dados 

sugerem que a capacidade de troca catiônica e elevada área superficial são 

responsáveis pela capacidade de adsorção dos sólidos. Estes dados estão de 

acordo com os resultados apresentados na literatura com outras argilas do grupo 

das esmectitas e são bastante característicos desta classe de argilas. Sugere-se 

desta forma a continuidade do estudo com corantes de mesma natureza. 
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