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Resumo: Foram preparados
X, utilizando o oxalato de ferro (II) 
considerável capacidade de adsorção de corantes e podem ser removidos do meio 
aquoso pela aplicação de um campo magnético.
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Abstract: Magnetic iron (III) oxide composites were prepared with Vulcan
(II) oxalate as a precursor. The composites obtained have considerable dye adsorption 
capacity and can be removed from the aqueous medium by the application of 
field. 
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1. Introdução 
Um dos grandes problemas enfrentados pelo segmento da indústria têxtil está 

relacionado aos impactos ambientais gerados pelo descarte de efluentes contaminados por 
corantes sintéticos, os quais apresentam, entre outros problemas, considerável potencial 
carcinogênico.1 Uma tecnologia que vem se ampliando e ganhando bastante espaço no 
tratamento dos efluentes gerados é a de adsorção em materiais com alta superfície 
específica, como por exemplo,
são materiais que, dependendo da estrutura de sua cela unitária, apresentam propriedades 
magnéticas e também podem 
de preparação.  A decomposição térmica de oxalatos, método do precursor, se apresenta 
como uma rota interessante para a preparação desses óxidos. Quando calcinado a 300ºC, 
o oxalato de ferro (II) gera um óxido de ferro (III) com estrutura gama, o qual apresenta 
propriedade magnética. A combinação desse óxido
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Foram preparados compósitos magnéticos de óxido de ferro (III) 
to de ferro (II) como precursor.  Os compósitos obtidos apresentam

considerável capacidade de adsorção de corantes e podem ser removidos do meio 
aquoso pela aplicação de um campo magnético. 
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Magnetic iron (III) oxide composites were prepared with Vulcan
(II) oxalate as a precursor. The composites obtained have considerable dye adsorption 
capacity and can be removed from the aqueous medium by the application of 
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Um dos grandes problemas enfrentados pelo segmento da indústria têxtil está 
relacionado aos impactos ambientais gerados pelo descarte de efluentes contaminados por 
corantes sintéticos, os quais apresentam, entre outros problemas, considerável potencial 

Uma tecnologia que vem se ampliando e ganhando bastante espaço no 
tratamento dos efluentes gerados é a de adsorção em materiais com alta superfície 

por exemplo, o carvão ativo e o “carbon black”.2,3 Os óxidos de ferro 
são materiais que, dependendo da estrutura de sua cela unitária, apresentam propriedades 

também podem apresentar alta superfície específica, dependendo do método 
A decomposição térmica de oxalatos, método do precursor, se apresenta 

como uma rota interessante para a preparação desses óxidos. Quando calcinado a 300ºC, 
gera um óxido de ferro (III) com estrutura gama, o qual apresenta 

propriedade magnética. A combinação desse óxido de ferro com outros materiais
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de óxido de ferro (III) com Vulcan-
Os compósitos obtidos apresentam 

considerável capacidade de adsorção de corantes e podem ser removidos do meio 

orantes. 

Magnetic iron (III) oxide composites were prepared with Vulcan-X using iron 
(II) oxalate as a precursor. The composites obtained have considerable dye adsorption 
capacity and can be removed from the aqueous medium by the application of a magnetic 

Um dos grandes problemas enfrentados pelo segmento da indústria têxtil está 
relacionado aos impactos ambientais gerados pelo descarte de efluentes contaminados por 
corantes sintéticos, os quais apresentam, entre outros problemas, considerável potencial 

Uma tecnologia que vem se ampliando e ganhando bastante espaço no 
tratamento dos efluentes gerados é a de adsorção em materiais com alta superfície 

Os óxidos de ferro 
são materiais que, dependendo da estrutura de sua cela unitária, apresentam propriedades 

apresentar alta superfície específica, dependendo do método 
A decomposição térmica de oxalatos, método do precursor, se apresenta 

como uma rota interessante para a preparação desses óxidos. Quando calcinado a 300ºC, 
gera um óxido de ferro (III) com estrutura gama, o qual apresenta 

com outros materiais torna 
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possível a preparação de compósitos 
aplicação de um campo magnético externo.

Este trabalho tem por objetivo
ferro (III) com “carbon black” (V
e avaliar o potencial da sua

2. Materiais e Métodos
A metodologia utilizada para a preparação 
precursor. Para a preparação
um gral de ágata em diferentes proporções (massa/massa 
oxalato de ferro (II) e Vulcan
homogeneizado com pistilo até evaporação total do etanol. 
calcinadas à 300ºC por 2 h
compósitos com razão 2/1 e 1/1 foi rea
300ºC por 30 minutos e resfriamento 
Para efeito de comparaç
aquecidas, utilizando-se os mesmos tratamentos térmicos. 
caracterizados por difração de raios 
radiação CuKα (1,5418 Å),
realizados testes preliminares de adsorção de corante
tubo de vidro contendo 10 mL de uma solução de azul de metileno (24 mg / L), 
adicionados 10 mg do co
submetido a um campo magnético para a separação do sólido
transferida para outro tubo. 
magnético, foi adicionado
concentração que a anterior e
Este procedimento de transferência do corante
de corante foi repetido por cinco vezes.

3. Resultados e Discussão
Os compósitos sintetizados

atividade magnética em todas as razões preparadas, tanto
quanto no método sem choque térmico.
CaFeO_x1 (compósito com razão 
amostra Fe2O3_300 (oxalato de ferro (II) aquecido
amostras estão presentes as fases alfa e gama do Fe
da fase alfa são relativamente maiores,
favorece a formação da fase alfa.
outras amostras do compósito 
amostras obtidas com choque térmico
Entretanto, todos os picos apresentaram uma maior largura, indicando a obtenção de 
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compósitos magnéticos, permitindo a sua recuperação
mpo magnético externo.2 

tem por objetivo a preparação de compósitos magnéticos de óxido de 
ferro (III) com “carbon black” (Vulcan-X®), através da calcinação de oxalato de ferro (II) 

a sua aplicação na eliminação de corantes em meio aquoso.

Materiais e Métodos 
A metodologia utilizada para a preparação dos materiais foi a síntese pelo método do 

Para a preparação dos compósitos, Fe2O3/Carbon Black, foram misturados em 
diferentes proporções (massa/massa = 2/1; 1/1; 1/2; 1/3 e 1/4) de 

e Vulcan-X®. Após adição de etanol à mistura, o meio foi 
homogeneizado com pistilo até evaporação total do etanol. A seguir a misturas foram 
calcinadas à 300ºC por 2 hs e resfriadas lentamente até a temperatura ambiente
compósitos com razão 2/1 e 1/1 foi realizada uma segunda síntese, com 

e resfriamento rápido (choque térmico) até a temperatura ambiente
Para efeito de comparação, amostras de oxalato de ferro (II) puro

se os mesmos tratamentos térmicos. Os materiais obtidos foram 
difração de raios X (DRX), em um difratômetro Rigaku,

(1,5418 Å), e por espectroscopia na região do infravermelho (IV)
realizados testes preliminares de adsorção de corante. Para estes testes
tubo de vidro contendo 10 mL de uma solução de azul de metileno (24 mg / L), 
adicionados 10 mg do compósito na razão 2/1. Depois de 10 minutos, 

um campo magnético para a separação do sólido. A solução sobrenadante
transferida para outro tubo. Ao tubo contendo o compósito separado pelo campo 

foi adicionado uma nova solução de azul de metileno com a mesma 
concentração que a anterior e que a cada dez minutos seria transferida para um novo tubo. 

de transferência do corante degradado e adição de uma nova solução 
foi repetido por cinco vezes. 

sultados e Discussão 
sintetizados, seguindo-se o método do precursor

atividade magnética em todas as razões preparadas, tanto no método com choque térmico, 
o método sem choque térmico. Na figura-1, são comparados os

CaFeO_x1 (compósito com razão Fe2O3/Carbon Black = 1/1, sem choque térmico) com a 
alato de ferro (II) aquecido a 300ºC). Observa

presentes as fases alfa e gama do Fe2O3. Na amostra CaFeO_x1 os picos 
alfa são relativamente maiores, o que indica que a presença do “carbon black” 

favorece a formação da fase alfa. O mesmo comportamento foi observado
outras amostras do compósito Fe2O3/Carbon Black obtidas sem choque térmico. Para as 
amostras obtidas com choque térmico, foram observados os mesmos picos no

ntretanto, todos os picos apresentaram uma maior largura, indicando a obtenção de 
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a recuperação através da 

tos magnéticos de óxido de 
de oxalato de ferro (II) 

ntes em meio aquoso. 

dos materiais foi a síntese pelo método do 
lack, foram misturados em 

2/1; 1/1; 1/2; 1/3 e 1/4) de 
. Após adição de etanol à mistura, o meio foi 

A seguir a misturas foram 
e resfriadas lentamente até a temperatura ambiente. Para os 

lizada uma segunda síntese, com calcinação à 
até a temperatura ambiente. 

puro também foram 
Os materiais obtidos foram 

, em um difratômetro Rigaku, utilizando-se 
fravermelho (IV). Foram 

ara estes testes, foi utilizado um 
tubo de vidro contendo 10 mL de uma solução de azul de metileno (24 mg / L), foram 

. Depois de 10 minutos, o tubo foi 
solução sobrenadante foi 

compósito separado pelo campo 
lução de azul de metileno com a mesma 

para um novo tubo. 
degradado e adição de uma nova solução 

do precursor, apresentaram 
o com choque térmico, 

são comparados os DRX da amostra 
sem choque térmico) com a 
). Observa-se, que nas duas 

a amostra CaFeO_x1 os picos 
o que indica que a presença do “carbon black” 
smo comportamento foi observado para todas as 

choque térmico. Para as 
m observados os mesmos picos no DRX. 

ntretanto, todos os picos apresentaram uma maior largura, indicando a obtenção de 
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cristalitos menores. Os resultados de IV corroboram com os resultados
observadas bandas ao redor de 440 e 560 cm
estruturas do tipo alfa e gama.

 

               (A) 
Figura-1: DRX das amostra

Na figura-2, são apresentados os resultados dos testes preliminares da adsorçã
metileno na amostra CAFeO_x1
 

Figura-2: Resultados dos testes preliminares de adsorção de azul de metileno em meio 
aquoso para a amostra CAFeO_x1
teste de adsorção. B) Amostras: P = solução inicial d
adsorção; 4 = quarta adsorção e 5 = quinta adsorção.
 
Nas quatro primeiras adições de 10 mL da solução de azul de metil
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Os resultados de IV corroboram com os resultados
ao redor de 440 e 560 cm-1, típicas dos óxidos de ferro (III) com 

estruturas do tipo alfa e gama. 

(A)                                         (B)
DRX das amostra sem choque térmico:    (A) Fe2O3_300   e 

2, são apresentados os resultados dos testes preliminares da adsorçã
metileno na amostra CAFeO_x1.  

(A)                          (B) 
Resultados dos testes preliminares de adsorção de azul de metileno em meio 

CAFeO_x1. A) Comparação entre a solução inicial e o primeiro 
Amostras: P = solução inicial de azul de metileno; 1 = primeira

adsorção; 4 = quarta adsorção e 5 = quinta adsorção. 

Nas quatro primeiras adições de 10 mL da solução de azul de metil
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Os resultados de IV corroboram com os resultados de DRX, sendo 
, típicas dos óxidos de ferro (III) com 

(B) 
e    (B) CAFeO_x1. 

 
2, são apresentados os resultados dos testes preliminares da adsorção de azul de 

 

Resultados dos testes preliminares de adsorção de azul de metileno em meio 
A) Comparação entre a solução inicial e o primeiro 

e azul de metileno; 1 = primeira 

Nas quatro primeiras adições de 10 mL da solução de azul de metileno observou-se a 
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completa eliminação da cor azul, enquanto que, na quinta adição a solução sobrenadante 
apresentou uma leve coloração azul metileno (24 mg / L), indicando a saturação do 
material adsorvente (compósito 
ressaltar, que mesmo depois de um longo tempo de contato, maior que cinco horas, a 
solução sobrenadante da quinta adição continuou com uma leve coloração azul.

4. Conclusão 
A utilização do oxalato de ferro (II) como precursor de fases do Fe

obtenção de compósitos F
bom potencial para aplicação na adsorção de azul de metileno. O método se mostrou 
reprodutível, simples e bastante versátil, permitindo a modulação das proprie
compósito através de variações
condições do tratamento térmico.
para a determinação quantitativa
do adsorvente utilizando processos do tipo fenton.
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completa eliminação da cor azul, enquanto que, na quinta adição a solução sobrenadante 
apresentou uma leve coloração azul metileno (24 mg / L), indicando a saturação do 
material adsorvente (compósito Fe2O3/Carbon Black com proporção = 1/1
ressaltar, que mesmo depois de um longo tempo de contato, maior que cinco horas, a 
solução sobrenadante da quinta adição continuou com uma leve coloração azul.

A utilização do oxalato de ferro (II) como precursor de fases do Fe
Fe2O3/Carbon Black com propriedades magnéticas e com

bom potencial para aplicação na adsorção de azul de metileno. O método se mostrou 
e bastante versátil, permitindo a modulação das proprie
variações na proporção entre os precursores e

tratamento térmico. Cabe salientar que estão em andamento
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do adsorvente utilizando processos do tipo fenton. 
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completa eliminação da cor azul, enquanto que, na quinta adição a solução sobrenadante 
apresentou uma leve coloração azul metileno (24 mg / L), indicando a saturação do 

Carbon Black com proporção = 1/1). Cabe 
ressaltar, que mesmo depois de um longo tempo de contato, maior que cinco horas, a 
solução sobrenadante da quinta adição continuou com uma leve coloração azul. 

A utilização do oxalato de ferro (II) como precursor de fases do Fe2O3 permitiu a 
propriedades magnéticas e com um 

bom potencial para aplicação na adsorção de azul de metileno. O método se mostrou 
e bastante versátil, permitindo a modulação das propriedades do 

proporção entre os precursores e de alterações nas 
alientar que estão em andamento experimentos 

testes de regeneração 
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