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RESUMO 

 

ACIOLY, C. M. S. N (2015) Recuperação de argila de filtragem de óleos vegetais 

para remoção de corantes têxteis. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil, 

Universidade Federal do Pernambuco. Recife, Brasil. 

A indústria de refino de óleo vegetal encontra-se em expansão na demanda produtiva nos 

últimos anos, consequentemente tem aumentado os resíduos gerados no processo 

produtivo. A argila impregnada com óleo, resultante da etapa de clarificação deste, passa 

a ser um resíduo considerado altamente contaminante. A proposta deste trabalho consiste 

na reutilização da argila contaminada, pós tratamento térmico, como adsorvente dos 

corantes NB 180 - Nylosan Azul Brilhante (ácido) e RR 133 - Remazol Red (reativo), 

estes utilizados na indústria têxtil e fortemente presentes no efluente gerado por esta. 

Inicialmente foi realizado um planejamento fatorial completo 23, tendo como variáveis 

de entrada a massa de argila, bem como a temperatura e o tempo de calcinação, a fim de 

verificar a melhor condição para a remoção do óleo da argila pela redução da massa 

(variável resposta). Foi realizada a caracterização do material por análises de Difração de 

Raio X (DRX), área superficial (BET) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Em seguida todas as amostras de argila do planejamento fatorial foram submetidas a um 

processo adsortivo, no qual foi utilizando 0,5 g de adsorvente, submetido a uma agitação 

de 300 rpm na temperatura de 30 ºC. Os experimentos foram conduzidos em batelada e 

em duplicata para a minimização de erros. Os resultados mostraram que a argila 

beneficiada, pós tratamento térmico apresentou uma capacidade de remoção de 96,7 % 

para o corante ácido NB 180 e 58,7 % para o corante Reativo RR 133, resultado este que 

indica a viabilidade de utilização da argila recuperada no tratamento de efluentes 

advindos da indústria têxtil.  

 

Palavras-Chave: Adsorção. Argilas. Óleos Vegetais. Tratamento Térmico. Corantes          

têxteis. Efluentes.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

ACIOLY, C. M. S. N (2015) Recovery of clay used in filtering of vegetable oils in the 

removal of textile dyes. Master in Civil Engineering, Federal University of Pernambuco. 

Recife, Brazil. 

The vegetable oil refining industry is booming in the production demand in recent years, 

as a result has increased the waste generated in the production process. The clay 

impregnated with oil, resulting from the clarification stage of this, it becomes a residue 

considered highly polluting. The purpose of this work is the reuse of contaminated clay, 

after heat treatment, as adsorbent of dyes NB 180 - Nylosan Brilliant Blue (acid) and RR 

133 - Remazol Red (reactive), these used in the textile and strongly present in the effluent 

generated it is. Initially we performed a full factorial design 23, having as input variables 

the mass of clay, as well as the temperature and time of calcination, in order to establish 

the best condition for the clay oil removal by reducing the mass (dependent variable ). 

The characterization of the material by diffraction of X-ray analysis (XRD), surface area 

(BET) and Scanning Electron Microscopy (SEM) was performed. Then all samples clay 

factorial design were subjected to an adsorptive process, which was using 0.5 g of 

adsorbent, undergoes a 300 rpm agitation at a temperature of 30 ° C. The experiments 

were conducted in batch and in duplicate to minimize errors. The results showed that the 

clay favored, after heat treatment had a 96.7% removal capacity for acid dye NB 180 and 

58.7% for the dye Reactive RR 133, a result that indicates the feasibility of the use of 

recovered clay in the treatment of effluent coming from the textile industry. 

 

Keywords: Adsorption. Clays. Vegetable oils. Heat treatment. Textile dyes. Effluents. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda produtiva na indústria alimentícia tem sido de grande valia no 

âmbito econômico, porém em contrapartida, a geração de resíduos proveniente desta vem 

se tornando uma problemática ambiental, pelo fato de empresas desse segmento 

possuírem um elevado potencial poluidor em seu processo produtivo.  

A quantidade de resíduos gerados e a necessidade de dispor estes de forma adequada, 

a fim de evitar danos ou riscos à saúde pública e a segurança, bem como a minimização 

de impactos ambientais, atendendo assim a política nacional de resíduos sólidos, tem 

despertado certa preocupação por parte de algumas empresas. Isto porque para as 

indústrias de processamento, os resíduos gerados acarretam um elevado custo, havendo 

então interesse em reduzir a quantidade desses, seja na otimização do processo ou mesmo 

no beneficiamento do resíduo gerado, para reinserção como insumo no processo 

produtivo. Uma outra alternativa seria a de agregar valor ao material e fornecê-lo a 

empresas de outros segmentos. 

Para as indústrias de refino de óleo vegetal, foco deste trabalho, o resíduo gerado em 

seu processo produtivo é o material utilizado como adsorvente na etapa conhecida como 

clarificação, a qual consiste na retirada de impurezas contidas no óleo vegetal, utilizando 

a terra clarificante no processo adsortivo. Ao termino do processo a terra clarificante 

assume o papel de resíduo contaminado, apresentando características de um resíduo 

perigoso e altamente contaminante para o meio ambiente por conter resíduos de óleo, 

caso seja disposto de forma inadequada, ou seja, sem um prévio tratamento.  

Por outro lado, a indústria têxtil também apresenta problemas relacionados aos 

resíduos gerados em seu processamento, sendo esta considerada uma das maiores 

geradoras de efluentes líquidos devido ao grande volume de água utilizado nas etapas de 

lavagem e acabamento. Dependendo das condições o consumo médio de água pode 

chegar a 300 litros para cada um quilo de tecido (SILVA,2008). A questão é que os 

efluentes advindos de industrias desse segmento possui grande quantidade de corantes 

associados com outros compostos inseridos, tais como detergentes, oxidantes, entre 

outros, o que dificulta sua remoção por apresentarem características distintas, tais como 

alto grau de fixação. 
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O grande impasse encontrado por empresas têxteis é a destinação final desse efluente, 

de forma que não venha causar danos ao meio ambiente, visto que este possui 

características tais como elevadas DBO e DQO bem como coloração expressiva, 

parâmetro esse não previsto na legislação vigente. 

A Resolução CONAMA 430/ 2011 a qual complementa a 357/2005 Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, não estabelece padrões mínimos para o 

parâmetro cor. Este fato levou a errônea concepção de que efluentes advindos da indústria 

têxtil por apresentar acentuada coloração, esta seria considerada apenas um problema 

visual estético, o que não causaria a degradação ambiental. Porém a referida legislação 

ao dispor sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento fixa limites para o parâmetro cor, o que confere a qualidade na 

classificação das águas, no qual nenhum efluente lançado poderá alterar tais 

características. 

 Diante das situações abordadas em indústrias de segmentos distintos, porém com o 

mesmo objetivo, o de destinar adequadamente o resíduo produzido, o estudo envolve a 

recuperação do resíduo sólido da indústria de refino de óleo vegetal e a viabilidade de 

utiliza-lo como adsorvente de corantes encontrados no efluente produzido pela indústria 

têxtil.  

 

1.1 Objetivos Gerais e específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade da reutilização da terra de 

filtração de óleo vegetal um resíduo considerado perigoso e altamente contaminante, 

como adsorvente de corantes utilizados na indústria têxtil. 

Objetivos específicos: 

a. Realizar a caracterização do material, em seu estado natural (Argila Tonsyl), 

após contaminação (com óleo vegetal) e após o tratamento térmico; 

b. Determinar as melhores condições do resíduo tratado, na utilização como 

adsorvente do corante têxtil, através de planejamento experimental 2³ levando 

em consideração a variação de parâmetros tais como: massa de argila, 

temperatura e tempo no processo do tratamento térmico; 
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c. Avaliar a capacidade de adsorção do material recuperado para os corantes 

Nylosan Azul Brilhante - NB 180 e Remazol Red – RR 133. 

 

 

1.2 Estrutura da dissertação 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos distribuídos da seguinte 

forma: 

O capítulo I é compreendido pela introdução, a qual traz uma explanação geral sobre 

o tema, e os objetivos geral e específico.  

Será apresentado no capítulo II a fundamentação teórica, que traz a revisão 

bibliográfica, base para a construção deste trabalho, enfatizando a utilização do óleo 

vegetal bem como o processo de produção deste e o uso de meios filtrantes no processo 

de refino do óleo. 

O capítulo III apresenta os materiais e métodos, trazendo uma síntese sobre os 

métodos experimentais empregados e as principais técnicas analíticas utilizadas para 

obtenção dos dados. 

No capítulo IV são apresentados os resultados obtidos bem como a discussão desses, 

e no capítulo V as considerações finais e propostas para trabalhos futuros. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Nesta seção será apresentada a fundamentação teórica que serviu de base para o 

desenvolvimento do trabalho, assim como trabalhos recentes desenvolvidos no mesmo 

tema para a avaliação dos resultados obtidos e verificação deste frente ao estado da arte 

em reuso de terra de filtração de óleo. 

 

2.1 Meios Filtrantes 

 O processo denominado por filtração consiste na separação de partículas sólidas 

contidas em um fluido, seja ele líquido ou gasoso, que será submetido a travessia de um 

meio filtrante, também chamado meio poroso, o qual irá reter por diferença de pressão as 

partículas sólidas. No processo unitário de filtração a fase sólida, denominada torta de 

filtração, fica retida no meio poroso, e o fluido que atravessa este é chamado de filtrado 

(SILVA et al., 2012), conforme apresentado na Figura 1.  

    Figura 1: Esquema de um sistema de filtração. 

 
    Fonte: notas de aula - prof. Ortega – UNICAMP, 2012 

Todos os filtros apresentam a necessidade de um meio filtrante para a ação efetiva 

de retenção de sólidos. Geralmente a porosidade desses meios apresenta ordem de 

grandeza igual ou superior à das partículas que se pretende reter. Um meio filtrante que 

apresente poros menores, ou seja, uma malha de filtração mais fechada certamente 

apresentará um filtrado com aspecto mais puro, pois há uma maior remoção de pigmentos, 

em contrapartida esse tipo de malha apresenta problemas de obstrução em seus poros com 

maior frequência quando comparado aos meios com poros maiores. (PERRY, 1999). 
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A tecnologia de filtração tem sido requerida no processo produtivo por diversas 

indústrias de áreas distintas, havendo então a necessidade de uma grande variedade de 

meios filtrantes para que sejam adequados ao objetivo que se deseja, portanto é 

importante que se faça uma seleção preliminar do meio filtrante a ser utilizado.  

A filtração na indústria consiste basicamente nos mesmos princípios técnicos 

utilizados em laboratório, diferindo desta apenas no volume de material utilizado e na 

necessidade de realizá-la com o mínimo custo possível, sendo necessário para isso o 

aumento da vazão, a qual é obtida pela diminuição da resistência ao escoamento, essa 

sendo possível a partir do aumento da área filtrante. (SILVA et al., 2012) 

Segundo Perry (1999), o sucesso no processo de filtração está relacionado a 

escolha do tipo de meio filtrante, a qual é considerada a decisão mais importante. 

 

2.1.1 Tipos de meios filtrantes 

Na escolha do tipo de meios filtrantes alguns parâmetros são de extrema 

importância, tais como: a velocidade de filtração, a capacidade de retenção de sólidos em 

toda a superfície do filtro; taxa de obstrução nos interstícios do meio filtrante; resistência 

a ação de produtos químicos que componham o processo bem como a pressão exercida 

pela torta (resíduo) acumulada; pouca resistência ao fluxo de filtrado; o custo benefício 

do material utilizado também deve ser avaliado (REYNOL JR, 2005). 

Dentro dos meios filtrantes em uso industrial podemos citar os tecidos, telas e 

placas metálicas, papéis, membranas poliméricas, leitos porosos rígidos, Leitos 

granulares porosos, argilas entre outros, os quais apresentam características distintas. 

Dentre os meios citados ressaltamos as argilas, foco de nosso estudo, as quais de acordo 

com a natureza apresentam variações consideráveis relativas à aplicação e atributos. 

a) Argilas 

De Acordo com Souza Santos (1992), a argila é um material natural, terroso, de 

granulação fina, que geralmente quando umedecido com água adquire certa plasticidade; 

quimicamente as argilas são formadas essencialmente por silicatos hidratados de 

alumínio, ferro e magnésio. Designa-se ainda o nome argila a um grupo de partículas do 
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solo cujas dimensões se encontram entre uma faixa especificada de valores, conforme 

descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Classificação do composto de acordo com a granulometria. 

Fração Limites definidos pela ABNT 

Areia Média De 0,42 mm a 2,0mm 

Areia Fina De 0,05mm a 0,42mm 

Silte De 0,005 a 0,05 

Argila Inferior a 0,005mm 

                         Fonte: Adaptado de SILVA,2009. 

 

 Por apresentar uma baixa granulometria, quando comparada com a das outras 

fações apresentadas do Quadro 1, que é uma das características mais importantes dos 

minerais argilosos, a argila é utilizada como meio filtrante por algumas indústrias, seja de 

forma natural ou ativada.  

As argilas são utilizadas para diversas finalidades em áreas distintas, destacando-

se seu uso como material adsorvente (HARVEY et al.,2006). Na indústria de refino de 

óleos vegetais, por exemplo, na etapa de clarificação são utilizadas argilas ativadas ou 

naturalmente ativas, seu uso no processo do refino é um procedimento bastante antigo.      

Uma argila em seu estado natural apresenta pouco poder adsortivo, porém ao ser 

adicionado certa quantidade de ácidos fortes (sulfídrico e clorídrico), essa argila passa de 

natural para ativada, onde as características iniciais são alteradas influenciando em suas 

propriedades adsorventes, as quais são consideravelmente elevadas, apresentando um alto 

poder descorante. Por apresentarem este poder descorante, indústrias de refino de óleo 

passaram utilizar destas por processos de: 

 Percolação: Consiste na filtração do óleo através de uma camada de argila 

triturada. Esse método tem como ponto positivo a facilidade de se recuperar 

facilmente o óleo retido na argila, e isto é feito com a adição de solventes. 

 Contato: o método do contato consiste na mistura do óleo com a argila moída 

finamente, esse subproduto passa por um filtro- prensa que irá separar o material. 

A vantagem desse método é a redução na quantidade de argila utilizada quando 

comparada ao método anterior. 
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 Uma das principais argilas utilizadas como meio filtrante são as esmectíticas, pois 

as estruturas moleculares presentes neste argilomineral apresentam-se organizadas em 

folhas (lamelas) de tetraedros de silício e oxigênio ligadas a folhas de octaedro de 

alumínio ou magnésio, hidroxilas e oxigênio (MURRAY,2006), conforme apresentada 

na Figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura cristalina das argilas esmectíticas. 

 

 

Fonte: adaptado de NETO, 2009. 

 

 De acordo com Souza Santos (1992): “as argilas esmectíticas são denominadas 

bentonitas e podem ser definidas como uma rocha constituída essencialmente por um 

argilomineral esmectítico, a montmorilonita, formado pela desvitrificação e subseqüente 

alteração química de um material vítreo, de origem ígnea, usualmente um tufo ou cinza 

vulcânica em ambientes alcalinos de circulação restrita de água”. 
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 A argila bentonita apresenta dentre suas características, uma moderada carga 

negativa superficial, a chamada CTC (Capacidade de Troca de Cátions), e é por essa 

característica que esta possui maior aceitação e uso industrial que outras argilas, além 

disso, possui capacidade de adsorção de moléculas orgânicas. É vasta a relação do uso da 

bentonita na indústria, destacando dentre estas a utilização como agente descorante e 

adsorvente de óleo. 

 Já a argila organofílica granular (AOG) tem adquirido espaço no mercado 

brasileiro, também derivada da argila bentonita modificada com sais quaternários de 

amônio, possui moléculas orgânicas entre suas camadas estruturais e apresenta 

características lipofílicas, sendo considerada uma nova tecnologia presente no mercado 

brasileiro para a remoção de óleos e graxas presentes nos efluentes (PAIVA et al., 2008, 

WAELKENS, 2010) 

  A terra Fuller é um material muito utilizado e há bastante tempo no processo de 

clarificação do óleo vegetal e de gordura animal, não necessitando ser submetido a 

nenhum tratamento físico ou químico por possuir capacidade descorante natural (SOUZA 

SANTOS, 1992). 

 A terra diatomácea, bastante utilizada em indústria alimentícia, é um material 

sedimentar amorfo que apresenta natureza silicosa, podendo ser originada do material 

externo à membrana plasmática de organismos unicelulares vegetais (SOUZA,2003). As 

terras diatomáceas são consideradas minerais leves e possuem características tais como 

baixa massa específica e tamanho entre 4 e 500µm (FRANÇA et al, 2001). São 

constituídas basicamente de sílica opalina e de componentes tais como alumínio, cálcio, 

magnésio, potássio e sódio, sendo estes em pequenas proporções (FRANÇA et al, 2008), 

além dos componentes citados é possível encontrar matéria orgânica em sua composição, 

além de impurezas bem como os argilominerais, gipsita, mica, calcita, feldspato, 

carbonatos de cálcio e magnésio, areias quartzosas, os chamados minerais secundários 

(SOUZA et al,2003, FRANÇA et al, 2008). 

  

2.1.2 Adsorção 

De acordo com BHATNAGAR e SILLANPÄÄ, 2010, o termo adsorção foi 

inserido na literatura por Kayser, apesar de ter sido proposto por Bois-Reymonde, e a 

partir disso foi ampliada a utilização desse processo na remoção de solutos a partir de 

soluções. 
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O processo de adsorção é um fenômeno de superfície, visto que o soluto é 

removido de uma determinada fase fluida e acumulado na superfície de uma fase sólida 

(PERUZZO - 2003). Nesse processo o soluto, também chamado adsorvato, acumula-se 

na superfície sólida adsorvente, a qual geralmente apresenta característica porosa   

proporcionando uma maior eficiência (BORBA, 2006). 

De acordo com Brunno et al.(2005), nos processos industriais são utilizados 

diversos materiais como adsorventes, dentre estes os mais comuns são: O carvão ativado, 

o qual é empregado como adsorvente de orgânicos, gases e purificador de água; A sílica 

em gel, que é bastante usada na remoção de umidade, purificação de gases e refino de 

derivados de petróleo e a alumina ativada que tem aplicação na remoção de 

contaminantes. 

Os materiais utilizados como adsorventes em geral apresentam características 

amorfas, pouco cristalina, pouco regular e com estrutura porosa, podendo ser natural ou 

sintético. Os adsorventes utilizados no setor industrial apresentam uma área superficial 

que varia de 80 a 1200m²/g (ROUQUEROL, 1999). Tanto a área superficial quanto o 

diâmetro do poro é determinante na escolha do adsorvente, e cada material apresenta sua 

particularidade quanto a essas características conforme apresentado na Quadro 2. 

Quadro 2: Propriedades de alguns adsorventes comerciais. 

 

Adsorvente Área Superficial (m². g-1) Diâmetro do Poro 

Carvão Ativado 600 - 1200 20 - 5000 

Sílica Gel 600 - 800 20 - 50 

Alumina Ativada 200 - 500 20 - 140 

Fonte: Adaptado de Santiago &Selvan 2005.  

De acordo com Fogler (2002), a adsorção de moléculas pode ser representada 

como uma reação química:  

 

Onde: A representa o adsorvato; B é o adsorvente; e A.B é o composto adsorvido. 

𝑨 + 𝑩 ↔ 𝑨. 𝑩 (1)  
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A adsorção pode ser classificada em adsorção química, também chamada 

quimissorção e adsorção física ou fisissorção, essa classificação é dada de acordo com a 

energia superficial que a envolve, podendo esta ser forte ou fraca (VASQUES,2008), bem 

como outras características conforme apresentadas no Quadro 3. Quando ocorre a 

adsorção química, apenas uma camada de moléculas (monocamada) une-se à superfície 

do material adsorvente, através de ligações químicas, sendo estas consideradas fortes, um 

exemplo desta seria um sólido iônico adsorvendo uma molécula polarizável. Na adsorção 

física, que tem por característica a formação de camadas sobrepostas de moléculas 

(multicamadas) as quais são retiradas da superfície do adsorvente por forças fracas de 

Van der waals (SILVA, 2008), seria como a atração de moléculas no estado líquido, este 

processo apresenta reversibilidade onde é possível reutilizar o adsorvente inserido. 

(SCHIMMEL, 2008) 

Quadro 3: Características da adsorção física e química. 

Adsorção Física Adsorção Química 

Causada por forças de van der 

Waals 

Causada por forças eletrostáticas e 

ligações covalentes 

Não há transferência de elétrons Há transferência de elétrons 

Calor de adsorção = 2 – 6 Kcal/mol Calor de adsorção = 10 - 200 Kcal/mol 

Fenômeno geral para qualquer 

espécie 

Fenômeno específico e seletivo 

A camada adsorvida pode ser 

removida por aplicação de vácuo à 

temperatura de adsorção 

A camada adsorvida só é removida por 

aplicação de vácuo e aquecimento a 

temperatura acima da de adsorção 

Formação de multicamada abaixo 

da temperatura crítica 

Somente há formação de monocamadas 

 Acontece somente abaixo da 

temperatura crítica 

Acontece também a altas temperaturas 

Lenta ou rápida Instantânea 
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Adsorvente quase não é afetado Adsorvente altamente modificado na 

superfície 

    Fonte: COUTINHO et al.(2001) 

Em alguns casos, o processo de adsorção é considerado reversível, sabendo-se que 

a mudança de alguns fatores, tais como temperatura, pressão e pH, pode facilitar a 

remoção do soluto adsorvido no sólido (CLARK, 2010). 

Há outros fatores que também influenciam no processo de adsorção, destacando-

se os que apresentam maior interferência, tais como a temperatura, o pH, o tempo em que 

o adsorvente e o adsorvato permanecem em contato, a porosidade do adsorvente e a 

concentração do adsorvato (CAPUDI, 2010). 

2.1.2.1 Isotermas de adsorção: 

A quantidade de soluto adsorvido pela unidade de massa de adsorvente é expressa 

por isortermas de adsorção, as quais são utilizadas para análise quantitativa no processo 

(OLIVEIRA, 2009).  

A relação de equilíbrio que ocorre entre a concentração do fluido e a concentração 

do adsorvente a uma dada temperatura determina a isoterma de adsorção (SILVA,2008), 

as quais de acordo com a forma que se apresentam podem ser classificadas, conforme 

apresentado na Figura 3, como extremamente ou fortemente favorável, favorável, linear 

e não favorável. 

Casa isoterma é responsável por apresentar as características do processo 

adsortivo de forma específica, como por exemplo a isoterma linear, a qual indica que a 

quantidade de material adsorvido é proporcional a concentração do fluido, sendo 

graficamente representada por seu início na origem. A isoterma favorável indica que uma 

carga de adsorvato pode ser adquirida em fluidos com baixas concentrações. Em casos 

nos quais a adsorção é irreversível, ou seja, a quantidade de material adsorvido independe 

da concentração do fluido, é dito que a isoterma é fortemente favorável, e as isotermas 

desfavoráveis indicam que a carga de adsorvato é relativamente baixa nos sólidos. 

(KLEINÜBING, 2006). 
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Figura 3: Tipos de Isotermas de adsorção. 

 

Fonte: McCabe, et al. (2001). 

Os modelos de isotermas mais utilizados em literatura são os de Langmuir e de 

Freundlich 

a)  Isoterma de Langmuir 

De acordo com Tagliaferro et al. (2010), a isoterma de Langmuir tem por 

característica prever a formação de uma monocamada de moléculas sobre a superfície 

solida, podendo ser representada pela expressão linear: 

 

𝐶𝑒/𝑞𝑒 =
1

𝑄𝑜
. 𝑏 +

𝐶𝑒

𝑄𝑜
        (2) 

 

 Onde:  

Ce representa a concentração do adsorvente no equilíbrio (mg L-1),  

qe  corresponde a quantidade de material adsorvido (mg g-1),  

Qo (mg g-1) constantes relacionadas com a capacidade de adsorção máxima e 

b (L mg-1) constante que representa a  energia de adsorção.  

b) Isoterma de Freundlich 

 

Freundlich (1907) em seu modelo propõe uma expressão empírica na qual é 

considerada que há uma estrutura em multicamadas com uma distribuição exponencial de 

diversos sítios adsortivos com energias distintas. (KLEINÜBING, 2006). Este modelo de 
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isoterma é considerado bastante útil na descrição d o processo adsortivo em superfícies 

heterogêneas, (TAGLIAFERRO et al. 2010) podendo ser representada pela equação: 

Onde: Kf (mg g-1) e n , são constantes relacionadas com a capacidade de adsorção. 

(quando n apresenta valor no intervalo de 2 a 10, indica que a adsorção é considerada 

favorável). 

 

2.1.3 Dessorção 

O processo inverso ao de adsorção, ou seja, a etapa onde os compostos adsorvidos 

são liberados é o chamado fenômeno de dessorção (RUTHVEN,1984).  

a) Dessorção Térmica 

A dessorção térmica corresponde a um processo físico, considerado uma técnica 

de remediação que ao envolver calor, energia térmica, proporciona a descontaminação da 

argila ou solo contaminado, onde seus compostos, contaminantes, são volatilizados. Vale 

salientar que o processo de dessorção difere do que chamamos de incineração, isto porque 

apenas os fluidos contaminantes podem chegar a uma combustão, sem alterar a parte 

sólida do material. A dessorção térmica poderá ser tratada pelos termos: Volatilização 

Térmica em Baixas Temperaturas, Dissociação Térmica, e Aquecimento Controlado de 

Solo. 

 De acordo com os compostos presentes no solo em questão e da temperatura que 

se utiliza no sistema, o processo de dessorção pode causar a decomposição completa ou 

parcial de alguns compostos. 

O processo térmico tem sido considerado um excelente método em termos de 

eficiência na remediação de áreas contaminadas, isto porque a descontaminação se dá de 

forma rápida e pouco onerosa. 

b) Dessorção Química 

 

 Dentre os processos químicos, os processos oxidativos avançados chamados POA, 

tem sido uma alternativa indicada por apresentar grande eficiência em um curto período 

𝒍𝒐𝒈 𝒒𝒆 = 𝒍𝒐𝒈 𝒌𝒇 +
𝟏

𝒏
 𝒍𝒐𝒈 𝑪𝒆 

(3)  
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de tempo na degradação de contaminantes de petróleo de difícil remoção, além de ser 

considerado um processo fácil de implementar, por possuir baixo custo e praticidade na 

aplicação e manuseio. 

 Não existe um tratamento padrão adequado, seja este térmico, químico ou 

associado, essa adequação se dará ao ser levado em consideração diversos fatores tais 

como: material a ser extraído, tipo de argila, grau de contaminação, entre outros. Portanto, 

o tratamento a ser empregado vai variar de acordo com o objetivo que se deseja alcançar. 

 

2.1.4. Influencia do calor na estrutura das argilas 

  Ao serem submetidas a um tratamento térmico as argilas podem apresentar 

modificações em suas características e estrutura. De acordo com o grupo de argilomineral 

há uma temperatura específica que proporcionará esta variação, porém argilominerais 

inseridos em um mesmo grupo poderão exigir temperaturas distintas nesse processo, onde 

o tipo de modificação desta é influenciado por aspectos tais como o tamanho da partícula 

e o regime de temperatura que o argilomineral será sujeito (PATRÍCIO,  2013). 

De acordo com Sarikaya et al. (2000), durante a ação do aquecimento de um 

argilomineral acontecem fenômenos físico e químico, sendo estes a desidratação e a 

desidroxilação respectivamente. Na desidratação não há alteração da estrutura natural da 

argila, o que ocorre é apenas a perda da água absorvida, isto porque ao ser submetido ao 

aquecimento o argilomineral elimina a água contida no interior de seus poros por 

evaporação, deixando-os livres, ação essa que contribuirá para o aumento da área 

específica livre do material pelo aumento de sua porosidade. 

Já no fenômeno de desidroxilação, também chamado piralização, há a 

modificação na estrutura do argilomineral. Este é um processo onde ocorre a troca iônica 

entre os espaços interlamelares (Na+ e Ca 2+) de uma esmectita. A desidroxilação é 

concretizada ao submeter o argilomineral a calcinação em temperaturas variadas, acima 

de 250º, o que resulta na formação de óxidos com estrutura rígida denominada pilares, os 

quais sustentam a estrutura esmectittica ao ser submetida a elevadas temperaturas. Os 

grupos funcionais formados no entorno dos pilares apresentam maior caráter ácido 

(GUERRA et al., 2006). 
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2.1.5 Tratamento químico em argilas 

Ao passar por uma modificação química as argilas apresentam mudanças em suas 

propriedades físico-químicas, o que agregará um valor funcional deste material podendo 

ser utilizada em diversos segmentos tecnológicos. (Gomes, 1988; Pinnavaia & Beall, 

2001). Segundo Patrício et al. (2014) são inúmeros os tipos de tratamentos que a argila e 

outros minerais são submetidos, com o a finalidade do aumento de suas propriedades 

adsortivas quando postos em contato com os pigmentos contidos em óleos vegetais, os 

quais se pretende remover. 

De acordo com Guerra et al. (2008) estudos tem sido desenvolvido nas últimas 

décadas com o intuito de promover a melhoria estrutural de argilas naturais, dentre estas 

podemos destacar a montmorilonita, com a inserção de agentes no interior de sua estrutura 

atuando como sítios ativos possibilitando maior poder reativo, o que garante o uso deste 

material como adsorventes, catalisadores entre outros. As argilas modificadas são de 

grande interesse para a ciência e a tecnologia por apresentarem características físico-

químicas que permitem o seu uso em diversas áreas.  

A técnica utilizada na ativação da argila é dada a partir de uma mistura composta 

por água e ácido, sendo mais comum o uso do sulfúrico, em quantidades definidas 

previamente. A mistura é adicionada à argila em um reator, mantendo constante algumas 

características tais como: agitação, tempo e temperatura. Ao término do processo de 

ativação o produto final, argila ativada, é submetido a uma técnica de lavagem 

objetivando a retirada do ácido em excesso impregnado no material (PATRÍCIO el al. 

2014) 

A argila quimicamente ativada apresenta propriedades estruturais distintas quando 

comparadas com as argilas naturais, podendo destacar dentre estas o aumento de área 

superficial bem como o da porosidade e acidez, além dessas a ativação proporciona uma 

boa estabilidade térmica. Isto porque a ativação ácida possibilita uma troca iônica dos 

cátions (Na+ ou Ca2+) presentes entre as lamelas de sua estrutura cristalina por H+. O 

processo de ativação também altera a posição Al3+ das folhas octaédricas em sua estrutura 

cristalina, permanecendo sem alterações apenas os grupos tetraédricos SiO4. (TEIXEIRA 

NETO,2009). 
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2.2. Óleo Vegetal 

Óleos vegetais são produtos que apresentam em sua composição compostos tais 

como glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais, podendo ainda conter outros 

lipídeos (fosfolipídeos), constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres em 

proporções menores (ANVISA, 2004). 

De acordo com Baraúna (2006), para que haja viabilidade em termos de 

aproveitamento no processo industrial, a matéria prima deve atender a demanda, ou seja, 

não deve ser escassa, também é necessário que esta apresente um teor de óleo em sua 

composição superior a 12 ou 15%. No caso do óleo vegetal (soja), foco deste trabalho, é 

possível identificar em sua composição de 18 a 20% (MORETTO & FETT, 1998) 

A indústria nacional transforma cerca de 30,7 milhões de toneladas de soja ao ano, 

e produz 5,8 milhões de toneladas de óleo comestível. O óleo Vegetal comestível é obtido 

unicamente da matéria prima vegetal que passa por um processo de refino a partir de 

ações tecnológicas adequadas (MAPA, 2006). 

Segundo a ABIOVE (2015), a produção de soja no ano de 2013 em milhões de 

toneladas foi de 81,6, destes 36,2 passaram pela indústria de transformação, e estima-se 

que em 2015 a produção alcance 92,3 sendo processado o total de 38,6. 

 

 

2.2.1 Propriedades  

Os óleos vegetais são compostos por uma mistura de ésteres provenientes do 

glicerol, tais como triacilgliceróis ou triglicerídios, são considerados produtos naturais 

podendo haver variações em sua composição química de acordo com a espécie de 

oleaginosa. Estas variações são dadas na relação molar entre os ácidos graxos que 

compõem à estrutura, os quais apresentam cadeias de carbono contendo de 8 a 24 átomos 

com graus de instauração distintos (BARAÚNA, 2006). É possível encontrar também em 

sua composição pequenas quantidades de compostos não glicerídeos (MORETTO, 1998), 

compostos estes que no processo de refino alguns são removidos parcialmente e outros é 

possível a completa remoção. 

De acordo com Moretto (2002), tais compostos, os quais são removidos 

parcialmente podem afetar as características do óleo, ainda que em pequena proporção, 

isto porque podem alterar parâmetros tais como cor, odor e sabor. Os carotenoides e as 
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clorofilas são os principais responsáveis em alterar a cor e o sabor do óleo vegetal por 

apresentarem propriedades oxidativas (GAROFALO, 2011), os chamados pigmentos, os 

quais são adsorvidos em uma das etapas mais importantes no processo do refino. 

Os carotenoides apresentam características tais como insolubilidade em água e 

solubilidade em gorduras, são encontrados em todas as células fotossintetizantes e 

denominados pigmentos fotossintéticos acessórios (SOUZA, 2002) dentre estes destaca- 

se o β caroteno o qual apresenta em sua estrutura um sistema extensivo de duplas ligações 

conjugadas (PATTERSON, 1992), conforme apresentado na Figura 4. Estudos 

desenvolvidos por KHOO et al. (1979) comprovaram que o processo adsortivo do β 

caroteno não se limita apenas a adsorção física, há também adsorção química seguido de 

reações químicas na superfície do adsorvente. 

 

             Figura 4: Estrutura química do β- caroteno. 

 

                Fonte: PATTERSON, 1992. 

 

Os pigmentos naturais encontrados em maior quantidade nos vegetais são as 

clorofilas, apesar da variação de cor aparente encontrada em plantas, os pigmentos 

clorofilianos são os mesmos, o que difere é a distribuição de pigmentos associados, ou 

seja, a variação de quantidade de carotenoides, pigmentos esses que sempre estão 

presentes juntamente a clorofila (VON ELBE, 2000). As moléculas de clorofila são 

altamente reativas com ácido, base, oxigênio e luz, são compostas de longas cadeias de 

duplas ligações conjugadas, possui um átomo central de magnésio, mantido por um anel 

de porfirina e apresentam poder oxidante ao reagir com luz e O2 (STREIT et al., 2005), 

são insolúveis em água e são encontradas na natureza como Clorofilas a e clorofilas b, 

sendo essa considerada um pigmento acessório, apresentando diferença em sua estrutura 

química, Figura 5, e na proporção encontrada na natureza que corresponde a 3:1 

respectivamente. A clorofila a, apresenta um anel de porfirina contendo um grupo metil 
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(-CH3) no C-3, já a clorofila b possui um grupo aldeído (-CHO), que substitui o grupo 

metil-CH3 

 

            Figura 5: Estrutura química da clorofila a e b. 

 

              Fonte: STREIT 2005. 

 

De acordo com a ANVISA, o óleo de soja é classificado como óleo comestível 

quando obtido através de processos tecnológicos a partir da extração de sementes de 

Glycine max L., e posterior refino. O óleo será classificado de acordo com o processo que 

será submetido, assim pode-se dizer que o óleo de soja bruto é aquele obtido apenas pelo 

processo de extração, já o óleo de soja degomado refere-se aquele que foi obtido por 

processo de extração e degomagem e o óleo de soja semi-refinado são obtidos pelos 

processos de extração e neutralização. A ANVISA utiliza de seu regulamento técnico pela 

Resolução nº 482, de 23 de setembro de 1999 para Fixação de Identidade e Qualidade de 

Óleos e Gorduras Vegetais, e apresentas as características mínimas exigidas conforme 

apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características químicas e físicas do óleo de soja. 

Propriedade Valores aceitáveis 

Densidade relativa 0,919 – 0,925 (20°C/20°C) 

0,916 – 0,922 (25 °C/25°C) 

Índice de refração (nD40) 1,466 – 1,470 

Índice de saponificação 189 – 195 

Índice de iodo (Método Wijs) 120 – 143 

Matéria insaponificável, g/100g 1,5 (Máx.) 

Acidez, g de ácido oléico/100g :  

óleo refinado 0,3 (Máx.) 

óleo semi-refinado 0,5 (Máx.) 

óleo degomado 1,0 (Máx.) 

óleo bruto 2,0 (Máx.) 

Índice de peróxido, meq/kg 10 (Máx.) 

Fósforo, g/100g óleo degomado 0,02 (Máx.) 

           Fonte: ANVISA (1999) 

 

2.2.2 Processo de produção do óleo Vegetal  

 De acordo com Paraíso (2001) a industrialização de oleaginosas tem se destacado 

no sistema agroindustrial, sendo considerado um dos mais importantes seguimentos pela 

presença de seus produtos como matéria prima no processamento de alimentos bem como 

na indústria de cosméticos.  

  O processo de industrialização é dado desde a retirada do óleo bruto até o produto 

final, o óleo alimentício, onde é necessário um conjunto de recursos operacionais 

específicos, os quais estão descritos a seguir: 
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a) Extração 

A produção do óleo vegetal alimentício inicia-se com a extração da matéria prima, 

em indústrias mais antigas de extração de óleo vegetal é dado por meio mecânico através 

do uso de prensas, ainda utilizado até hoje em alguns países, o que resultará na retirada 

do óleo da massa vegetal, chamado de óleo bruto, deixando um resíduo sólido 

denominado torta. Esta etapa de extração pode ser combinada com a posterior adição de 

um solvente orgânico a base de hexano, que tem por finalidade dissolver o óleo contido 

na torta vegetal, o que corresponde a um teor de 3 a 4% em massa, deixando-a livre de 

qualquer resíduo oleaginoso. Esse solvente será recuperado, restando apenas o óleo 

extraído da torta, o qual irá ser adicionado ao óleo bruto retirado no processo de 

prensagem. (EMBRAPA,2001; MORETTO e FETT, 1998). 

 A recuperação do solvente se dá através da utilização de compressores a frio, e 

em algumas instalações mais modernas através de colunas de absorção com óleo mineral, 

sabendo que o hexano possui maior solubilidade em óleo mineral quando comparado com 

sua solubilidade ao ar, o que torna esta técnica viável. Feito isso o óleo extraído passa por 

um processo de filtração a fim de remover as impurezas vegetais existentes. 

   Em indústrias mais modernas, são utilizados extratores que exigem apenas os 

flocos vegetais juntamente com os solventes orgânicos (hexano comercial), eliminando 

assim a etapa de prensagem como foi citada anteriormente. Este método é considerado 

mais eficiente por ser possível o elevado processamento diário em termos quantitativo, 

bem como o baixo consumo de energia quando comparado ao método com uso de prensas 

(PARAÍSO, 2001).  

 

b) Refino 

Após a extração, o óleo bruto passará pelo processo de refinação em sua maioria, 

visto que alguns óleos de origem vegetal são utilizados em sua forma bruta, como por 

exemplo, os azeites de dendê e de oliva. O processo de refinação tem por finalidade 

transformar o óleo bruto em óleo comestível melhorando a aparência, o odor e o sabor ao 

remover materiais tais como: substâncias coloidais e produtos de sua decomposição; 

ácidos graxos (livres e oxidados); substancias que apresentam cor, como a clorofila, o 

caroteno entre outros; hidrocarbonetos; sais de cálcio, dentre outros minerais e umidade 

(MORETTO, 1998). 

 Para que se realize esse refino o óleo bruto passa pelas seguintes etapas: 
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I) Hidratação: conhecida como degomagem, que tem por finalidade a remoção de 

fosfatídeos, do óleo bruto (OB) o que pode alcançar um teor de 3%, proteínas e 

substâncias coloidais (gomas), sendo estes hidrossolúveis, o que facilitará sua remoção 

na adição de água.  

O processo de degomagem, conforme esquema apresentado na Figura 6, pode ser 

realizado de forma clássica, onde há apenas a adição de água, e de forma ácida, quando 

além da água será adicionado ácido, no fim desse processo é obtido o chamado óleo 

degomado (OD).  

Figura 6: Etapas da degomagem Clássica e Ácida. 

 

       Fonte: MORETTO, 1998 

 

II. Neutralização: Também chamado de desacidificação, consiste na adição de solução 

aquosa de álcalis, sendo os mais usuais o hidróxido de sódio (NaOH) e o carbonato de 

sódio (Na2CO3), que tem por finalidade eliminar as impurezas presentes, dentre estas os 

AGL - ácidos graxos livres. A concentração da solução aquosa de soda caustica varia de 

acordo com o tipo de óleo, a cor apresentada por este e a quantidade de AGL livres e 

outros elementos (LOPES, K.S.,2008).   
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A etapa de neutralização também poderá influir na etapa seguinte, a clarificação, 

devido ao poder de coagulação e ação química. 

III. Clarificação: Muitos são os motivos que podem conferir cor ao óleo vegetal, 

dentre estes podemos destacar o armazenamento por tempo prolongado das sementes de 

oleaginosa, quando este é realizado sob condições críticas as quais apresentam 

temperatura e teor de umidade inadequados, e a exposição ao ar (MORETTO, 1998). Na 

etapa de degomagem é possível a remoção de parte do corante presente no óleo, bem 

como na de neutralização com álcalis, onde a coagulação e a ação química promovem um 

efeito branqueador (LIMA, 2003). Quando a etapa de neutralização é realizada de forma 

eficiente, aplicando-se um pré-tratamento ácido associado a lavagens, o óleo pode 

dispensar a etapa de clarificação e ser destinado ao consumo, podendo ser citado para tal 

o azeite de oliva (MORETTO, 1998). A clarificação permite o reparo a falhas ocorridas 

no processo de preparação das oleaginosas, extração do óleo, degomagem, neutralização 

e lavagem (SOUZA, 2002).   

 O branqueamento ou clarificação consiste na remoção de pigmentos, ou seja, as 

substâncias responsáveis pela presença do parâmetro cor no óleo vegetal, sabendo-se que 

há uma exigência por parte dos consumidores, a aquisição de óleos quase incolores. 

Portanto este processo tem por objetivo a retirada de produtos que apresentam riscos a 

estabilidade do óleo vegetal, acarretando problemas na etapa posterior de desodorização 

(SOUZA, 2002). 

 Sabe-se do uso de terras para essa ação clarificadora, em especial as argilas ativadas 

ou naturais. As argilas ativadas são mais eficientes em termos de poder clarificante, porém 

sua utilização passa a ser mais onerosa. A terra de clarificação é responsável pela remoção 

de fosfatídeos, sabões, metais dissolvidos, pigmentos, clorofila, produtos de oxidação 

entre outros. Em alguns casos, a depender da qualidade da terra, do óleo a ser tratado e 

do destino dado a este, a terra de clarificação recebe a adição de materiais complementares 

tais como carvão ativado, ácidos ou álcalis, o que facilitará a ação adsortiva por haver 

maior número de sítios ativos livres. (ANTONIASSI et al., 1998; BARRERA-

ARELLANO, 2000). 

     IV. Desodorização: Esta última etapa do processo de refino consiste na remoção de 

odores indesejáveis e sabores, isto se dá pela insuflação direta de vapores levando em 

consideração pressão e temperatura adequadas. 
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2.2.3. Usos dos meios filtrantes na indústria de alimentos 

 A argila Tonsil, nome comercial dado a argila bentonita ao passar por processo de 

ativação ácida, é também conhecida como terra de clarificação ou terra de 

branqueamento. Possui propriedades específicas que variam de acordo com sua 

necessidade de utilização, tendo grande aplicabilidade em indústrias de gêneros 

alimentícios, destacando as de refino de óleos vegetal e animal. 

 O material de origem para a fabricação das terras de branqueamento é o mineral 

montmorilonita, argilomineral mais abundante entre as esmectitas. As montimorilonitas 

possui partículas de tamanhos que podem variar de 2 µm a 0,1 µm, com tamanho médio 

de ∼0,5 µm (SANTOS, 1989). 

  De acordo com a Süd – Chemie, empresa fabricante da argila Tonsil, este material 

em seu estado natural apresenta um valor acima de 40% de teor de água, fator este que 

limita seu uso como terra de clarificação, sendo assim necessário submetê-la a um 

processo de ativação química a partir da inserção de ácidos minerais.  

 A argila Tonsil Supreme 1180 FF, é utilizada pela empresa Bunge, como meio 

filtrante no processo de clarificação do óleo vegetal, este material possui características 

especiais conforme descrito no Quadro 4. 

Quadro 4: Características da argila clarificante Tonsil. 

CARACTERÍSTICA RESULTADO 

Umidade (% água) 11,4% 

Acidez Livre (% H2SO4) 0,88% 

Massa Específica Aparente  600 Kg/m³ 

Tempo de Filtração 55 s 

Tamanho da Partícula (% 

retenção) 

12% 

                       Fonte: Bunge 2014. 
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2.2.4. Destinação dos meios filtrantes utilizados 

Após a utilização da argila no processo de clarificação do óleo vegetal, esta passa 

a conter os resíduos que foram extraídos do fluido tratado. Chegará o momento em que 

esta argila utilizada como meio filtrante não mais será eficiente devido ao acúmulo de 

impurezas adsorvidas, portanto é necessário que passe por um processo de recuperação/ 

descontaminação para que não venha causar dano algum ao meio ambiente em sua 

disposição final. 

A ABNT, através da norma NBR 10.004, apresenta a classificação dos resíduos 

sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 

haja o gerenciamento destes, ou seja, possam ter manuseio e destinação adequados. O 

material em estudo, argila impregnada com óleo vegetal, se enquadra nos resíduos 

classificados como perigosos de acordo com a referida norma, isto porque contém 

material oleoso de fácil combustão. 

De acordo com RITTNER, 2001 a utilização de adsorventes na purificação de 

óleos dará origem a um resíduo constituído por sólidos, impurezas, corantes e óleos 

adsorvidos. Este resíduo é mais intenso quando decorre da utilização de argilas ativadas 

ácidas. 

 A necessidade de se recuperar as argilas filtrantes irá abranger aspectos: 

 Ambientais: Evita a disposição inadequada do material contaminado em solo ou 

corpos hídricos; 

 Econômicos: É financeiramente mais viável a recuperação e o reuso do material 

adsorvente, quando comparado à aquisição deste in natura.  

Técnicas de remediação têm sido desenvolvidas com o intuito de promover a 

descontaminação de argilas filtrantes. É importante salientar que o emprego de diferentes 

técnicas, seja esta individual ou associada, irá variar de acordo com alguns fatores tais 

como: concentração de contaminante, condições do local contaminado e tempo 

necessário para que se garanta a remoção do composto desejado. Contudo a técnica a ser 

aplicada está associada ao objetivo que se pretende alcançar, levando em consideração as 

particularidades existentes no cenário local, e as condições de viabilidade para a aplicação 

da técnica de remediação, tais como o tempo de ação e o custo do investimento, para que 

assim se opte pela mais vantajosa a ser aplicada. 
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2.3. Indústria Têxtil 

2.3.1. O Processo 

No processo produtivo de uma indústria têxtil há uma elevada quantidade de água 

requerida, em especial na fase de acabamento. Sendo assim, essa indústria passa a ser 

considerada uma das maiores geradoras de efluentes líquidos, os quais são provenientes 

das águas de lavagem, que correspondem entre 60 a 70% do total de consumo, e as águas 

de resfriamento (PERUZZO, 2003). Além de gerarem o maior volume de efluentes no 

setor industrial, estes também são taxados como os mais poluentes devido a sua 

composição (LOPEZ et.al, 2006). 

O processamento na indústria têxtil abrange algumas etapas conforme presentado 

na Figura 7, dividindo-se basicamente fiação, tecelagem, beneficiamento e acabamento. 

Dentre estas etapas, podemos dizer que o ponto crítico, no que diz respeito a principal 

fonte de geração de efluentes, encontra-se na etapa de lavagem após o tingimento, isto 

porque é nessa fase onde o tecido é lavado em banhos correntes com o intuito de remover 

os resíduos de corantes não aderidos a fibra (AL-DEGS et al., 2000). 
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Figura 7: Etapas do processo produtivo na indústria têxtil. 

 

Fonte: BRAILE & CAVALCANTI, 1979. 

2.3.2. Efluentes  

A indústria têxtil utiliza elevada quantidade de água em seu processo a úmido, 

variando de 200 a 400 litros/ kg de tecido produzido (ROBINSON, 2000).A grande 

problemática se dá pela composição desse efluente, o qual é considerado altamente 

poluente pelos produtos químicos utilizados na referida indústria. Segundo Kannan e 
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Sundaran (2001), o efluente líquido proveniente da indústria têxtil apresenta em sua 

composição um elevado teor de corantes orgânicos sintéticos bem como grande 

quantidade de surfactantes, sólidos dissolvidos, havendo ainda a possibilidade de conter 

metais pesados tais como cobre, cromo e níquel, causadores de destruição da vida 

aquática caso sejam lançados em corpos hídricos sem passar por devido tratamento. 

2.3.3. Corantes 

Os corantes utilizados na indústria têxtil foram projetados para atender 

características tais como resistência a  radiação ultra violeta, sendo assim considerado um 

desafio o processo degradativo desse tipo de composto (NILSSON et al., 2006)  

Tabela 2: Perdas mínimas de corante durante o tingimento. 

Corantes Perdas (parte não fixada) 

Ao enxofre (algodão) 20% 

Diretos (algodão) 15 a 20% 

Azóicos – naftóis (algodão) <5% 

Reativos (algodão) 20 a 25% 

Pigmentos (todas as fibras) 1% 

Metálicos (lãs e poliamidas) <5% 

Básicos (acrílico) 2 a 3% 

Ácidos (lãs e poliamidas) <5% 

Dispersos 

(plantosolúveis)/poliéster 

<5% 

Fonte: Gros, 1979, apud Martins,1997. 

.É estimado que cerca de 20% do total de corantes aplicado nas fibras têxteis são 

desdiagramados juntamente com o efluente, podendo ser visto na Tabela 2, isto porque 
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há grandes perdas de corante no processo de fixação da tintura ao tecido, o que passa a 

ser um problema a remoção desse, visto que nem sempre os corantes utilizados pertencem 

a mesma classe em sua composição química, variando portanto características tais como 

reatividade, solubilidade, estabilidade, volatilidade entre outras (SILVA, 2008). 

Ainda segundo Silva (2008) não há possibilidade da total remoção de qualquer 

corante utilizando apenas um procedimento, isto porque há o agravante do uso de outros 

aditivos de composições químicas diversas, tais como umectantes, antiespumantes, 

ajustadores de pH, dispersantes, entre outros, dificultando ainda mais o processo de 

remoção destes. 

A grande maioria dos corantes utilizados na indústria têxtil são de origem sintética 

e apresentam complexas estruturas moleculares aromáticas, conforme apresentado na 

Figura 8, o que garante a sua estabilidade tornando-se resistentes ao desbotamento, seja 

por ação de produtos químicos, radiação solar, altas temperaturas e degradação por ação 

de detergentes no processo de lavagem (AKSU, 2005). 

Mesmo sabendo da dificuldade encontrada para a remoção desse tipo de material 

presente em efluentes industriais, corantes dessas características são utilizados em larga 

escala devido a seu baixo custo e variedade de coloração oferecida comparados aos 

corantes naturais (HAO et al., 2000; PALMIERI et al.,2005) 

Normalmente os corantes apresentam uma cinética de degradação bastante lenta 

para a ação de processos biológicos convencionais, isto resulta em uma coloração 

aparente intensa no efluente final, pois normalmente os corantes apresentam 

características recalcitrante (KUNS et al., 2002). 

De acordo com Melo (2007), a classificação dos corantes utilizados na indústria 

têxtil é dada de acordo com: 

 Estrutura química: que apresenta (azoicos, antraquinonas, indólicos e 

corantes derivados de triarilmetano), sendo estes os mais utilizados pelo 

grupo cromóforo, o qual é responsável em determinar a coloração pela 

absorção de uma parte da energia radiante (ALMEIDA, 2006); 

 Forma de fixação no tecido: são os grupos eletrofílicos, os quais reagem 

com OH, SH e NH2, podendo ser classificados como ácidos, básicos, 

reativos e diretos. 
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Figura 8: Estrutura molecular dos principais grupos cromóforos de corantes. 

  
Fonte: RODRIGUEZ,2013. 

Quadro 5: Classificação dos corantes segundo sua fixação com fibras têxteis. 

Fonte: HUNGER et al.,2007. 

Tipo de corante Tipo de fixação Uso 

Direto O corante é fixado à fibra através 

de ligações de hidrogênio com 

os grupos hidroxila da celulosa. 

A maioria deles são os corantes 

azoicos com grupos azo 

diferentes. 

Tingir fibras celulósicas 

naturais ou sintéticas. 

Dispersos Aderem-se às fibras por 

interações dipolares. 

Coloração de fibras acrílicas, 

poliamidas, poliésteres e 

fibras acetato de celulosa. 

Ácidos (aniônicos) ou 

Básicos(catiônicos) 

O corante liga-se ao tecido por 

forças polares formando sais. Os 

corantes ácidos geralmente são 

sais de sódio de grupos 

sulfônicos presentes em 

corantes azo. Os básicos são sais 

de amônio quaternários. São 

fixados ao tecido através de 

formação de ligações 

covalentes, tornando-se 

altamente resistente à lavagem. 

Tingir lã e seda. 
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O corante Nylosan Azul Brilhante (NB 180), cuja estrutura molecular está 

apresenta na Figura 9, possui características ácidas. 

Figura 9: Estrutura molecular do corante NB 180.  

 
                                                       Fonte: KARA et al., 2007. 

Os corantes classificados como reativos apresentam propriedades específicas, 

como por exemplo a alta solubilidade em água, isto porque em sua composição há 

moléculas poliaromáticas, Figura 10, dificultando a sua adsorção em sólidos (GANESH, 

1994). 

O corante Remazol vermelho (RR 133) é pertencente a classe dos corantes azo, 

podendo ser também chamado de mono azo, pois apresenta um grupo azo em sua 

composição, o qual corresponde ao grupo cromóforo responsável pela coloração 

vermelha. O corante é classificado como reativo, apresenta massa molar igual a 967,5g 

mol-1 (ZIELINSKA et al,2003), e solubilidade em água de 70g L-1(DIZGE et al., 2008).  
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Figura 10: Estrutura molecular do corante RR 133. 

 

Fonte: ZIELINSKA et al.,2003. 

2.4. Usos de resíduos industriais como adsorventes  

Para o tratamento de efluentes com presença de corantes em sua composição, tem 

se usado numerosos processos (BECHTOLD, 2006) tais como coagulação, floculação, 

precipitação, oxidação, processos biotecnológicos e adsorção, sendo este o foco do 

presente trabalho. 

Nos últimos anos ações tem sido posta em prática a fim de buscar materiais a 

serem utilizados como adsorventes com características econômicas e eficazes na remoção 

da cor de efluentes da indústria têxtil.  Com esse objetivo, tem-se acentuado o uso de 

materiais alternativos tais como produtos naturais, bioadsorventes e resíduos da indústria 

agrícola (GEADA, 2006). 

De acordo com Geada, 2006 se um adsorvente for encontrado abundantemente na 

natureza, se for pouco processado ou for resíduo ou derivado do processo industrial, este 

é considerado um adsorvente de baixo custo. 

Pesquisas recentes têm mostrado a eficiência no uso de rejeitos beneficiados como 

adsorventes de corantes têxteis, sanando desta forma duas problemáticas presentes nas 

indústrias de processamento: A disposição final de rejeitos e o tratamento de efluentes 

têxteis. 

 Conforme apresentado no Quadro 6, Paiva (2011) realizou pesquisas utilizando 

Conchas de ameijôa calcinada na tentativa de remover o corante têxtil Nylosan azul 

brilhante, corante este também estudado no presente trabalho, onde a argila calcinada 

apresentou boa capacidade de remoção.  
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Segundo Assis Filho (2014) o marisco calcinado, material utilizado em seu estudo, 

apontou uma capacidade de remoção bastante significativa para o corante vermelho 

reativo, a qual apresentou-se semelhante a capacidade de remoção da argila beneficiada 

analisada neste trabalho. 

A utilização de rejeitos beneficiados como adsorventes, aponta capacidade 

adsortiva inferior quando comparado com o adsorvente comercial, porém esta tem sido 

uma alternativa viável nos âmbitos econômico e ambiental. 

 

Quadro 6: Materiais utilizados como adsorvente na remoção de corantes têxteis. 

Material Estudo Corante têxtil adsorvido q mg.g-1 Referência 

Argila calcítica 

Marroquina 

Isoterma de 

adsorção 

Laranja ácido 52 88,7 R. Elmoubarki et 

al. (2015) 

Caulin Isoterma de 

adsorção 

Procion Vermelho brilhante 4,51 Ari Rahman et al. 

(2013) 

Argila vermelha Isoterma de 

adsorção 

Verde brilhante 125 Muhammad et al 

(2013) 

Argila ativada 

com ácido 

Isoterma de 

adsorção 

Azul ácido 30,6 Priscila et al., 

(2013) 

Lama de 

Saklıkent 

Isoterma de 

adsorção 

Verde brilhante 9,7 Kismir, (2011) 

Conchas(ameijôa) 

Calcinada 

Teste 

preliminar 

Nylosan azul brilhante 0,378 Paiva, (2011) 

Marisco 

calcinado 

Teste 

preliminar 

Vermelho reativo 133 0,789 Assis Filho, 

(2014) 

Argila calcinada Teste 

preliminar 

Nylosan azul brilhante 0,795 Este trabalho 

Argila calcinada Teste 

preliminar 

Vermelho reativo 133 0,724 Este trabalho 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais  

3.1.1 Argila Tonsil® 

 A argila utilizada nesta pesquisa foi cedida pela Empresa Bunge Alimentos Brasil, 

unidade SUAPE. Conhecida como TERRA CLARIFICANTE TONSIL®, foi coletada de 

um ponto de descarte situado após o processo de clarificação do óleo de soja, no contêiner 

localizado abaixo do filtro prensa conforme ilustrado na Figura 11. O material foi 

coletado em 13/09/12 de acordo com as normas estabelecidas pela empresa doadora. 

Figura 11: Sistema de coleta de resíduo pós clarificação do óleo. 

 
                                    Fonte: o autor. 

 

3.1.2 Corantes  

Os corantes utilizados durante os ensaios foram o Nylosan Azul Brilhante 

(NB180) e Remazol Red (RR133) cedidos pela empresa fabricante Clairant® e Dystar® 

respectivamente. 

 



52 
 

 
 

3.2 Métodos  

 3.2.1 Preparação do Adsorvente  

O preparo do adsorvente está representado pela Figura 12, onde inicialmente o 

material recebido, Argila Tonsil , foi pesado em balança semi-analítica, MARTE modelo 

LC1, obtendo-se a massa total de 3,47 Kg, a qual foi homogeneizada, e dividida nas 

seguintes proporções: 

I. 40% = 1,39 Kg 

II. 40% = 1,39 Kg 

III. 20% = 0,69 Kg 

 

Figura 12: Esquema do preparo do adsorvente. 

 

 Fonte: o autor 

 

 

 

• Pesagem;

• Homogeneização;

• Divisão do material.

Recebimento 
do Material

• Secagem a 105°C /  120 h

• Secagem a 40°C /  48 h
Secagem do 

material

• 1000°C

• 600°C

• 200°C

Tratamento 
térmico
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3.2.2 Tratamento térmico 

 Parte do material passou pela etapa de secagem sendo aquecida em estufa conforme 

apresentado no Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7: Amostras submetidas ao processo de secagem em estufa. 

Amostra Temperatura(°C) Tempo (h) Redução de massa 

I 105 48 5,03% 

II 40 120 2,89% 

III* - - - 

       * material não passou por aquecimento. 

 As amostras submetidas ao processo de secagem, I e II, passaram por um 

tratamento térmico, sendo utilizado um planejamento experimental 2³ em duplicata 

(máximo e mínimo), com intuito de minimização de erro, e o ponto central em triplicata, 

conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Matriz de planejamento experimental. 

Experimento Temperatura Tempo Massa 

1 + + + 

2 + + - 

3 + - - 

4 + - + 

5 - - - 

6 - + + 

7 - + - 

8 - - + 
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9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

 

 O planejamento experimental apresentado determinou a massa do material a ser 

utilizado, bem como a temperatura e o tempo de calcinação conforme apresentado na 

Tabela 4. Os níveis das variáveis foram escolhidas, baseando-se nos trabalhos 

desenvolvidos por   Mello (2011) e Silva (2008).  

Tabela 4: Níveis dos parâmetros utilizados no planejamento. 

Variável  

- 

Níveis 

0 

 

+ 

Massa (g) 5 22,5 40 

Temperatura (°C) 200 600 1000 

Tempo (min.) 30 60 90 

 

3.3 Realização de testes nas amostras obtidas após o tratamento térmico.        

3.3.1  Teste de Adsorção 

Os ensaios de adsorção foram realizados em todas as amostras preparadas de 

acordo com o planejamento experimental 23 inicial (Amostras I e II), na Amostra III 

(argila bruta com resíduo de óleo vegetal) e na argila Tonsil, todas em duplicata a fim de 

garantir maior precisão nos resultados. 

Para a realização destes foram utilizados os corantes Nylosan Azul Brilhante (NB 

180) e o Remazol Red (RR 133), ambos em concentração de 15ppm. 
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Os ensaios de adsorção dos corantes foram realizados em batelada por contato, 

conforme apresentado na Figura 13, no qual 0,5 g do material adsorvente foi disposto em 

Erlenmeyers de 125 ml, adicionando-se 25 ml da solução do corante em concentração de 

15 mg L-1. Os Erlenmeyers foram submetidos a uma agitação constante de 300 rpm em 

uma mesa agitadora QUIMIS, modelo 06225 M , por um período de 180 min. a uma 

temperatura de aproximadamente 30°C.  

 

Fonte: o Autor.  

 

Ao término do procedimento de agitação as amostras foram centrifugadas a 5000 

rpm por um período de 15 min. com o uso da Centrífuga QUIMIS modelo Q222T204. 

Após centrifugadas, as amostras passaram por filtração, sendo utilizado o papel de filtro 

qualitativo faixa preta. 

 

 

Interferência do Papel de Filtro 

 

No processo de filtração das amostras foi observada a retenção de parte do corante 

no papel de filtro, causando interferência na leitura da concentração.  

Para identificação quantitativa dessa interferência, bem como correção da 

retenção de corante ou reação entre corante e papel de filtro, foram medidas as 

absorbâncias das soluções antes e após o processo de filtração em concentrações de 1, 

5,10 e 15 ppm para ambos os corantes. 

Figura 13: Esquema para realização do teste de adsorção. 
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Todas as absorbâncias foram corrigidas para anular a interferência da filtração. As 

concentrações finais, ou seja, a análise da presença de corante na amostra após a filtração, 

foram determinadas utilizando a técnica de espectrometria com auxílio de um 

espectrofotômetro UV-Visível Thermo modelo Genesys 10. A quantidade adsorvida (q) 

foi calculada de acordo com a Equação 4. 

𝑞 =  
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝑀
𝑥 𝑉 

(4) 

 

No qual Ci corresponde à concentração inicial do adsorvato (mg.L-1); Cf corresponde 

à concentração final do adsorvato, (mg. L-1); M é a massa do adsorvente (g) e V é o 

volume (L). 

Foi preparada uma curva analítica utilizando-se os corantes Remazol Red e Nylosan 

Azul Brilhante. Para construção das curvas foram preparadas soluções mãe de 15.000 

mg.L-1 dos corantes NB180 e RR133, através da pesagem em balança analítica da massa 

dos corantes e diluição em balão volumétrico de 1 L. 

      Interferência do pH no processo adsortivo. 

 

De acordo com Mall (2006), o pH da solução influencia na ionização de diversos 

solutos e afeta a carga na superfície dos adsorventes.  

 

3.3.2. Difração de Raio X 

 A DRX, difração de raio X, é uma técnica de caracterização que permite o estudo 

detalhado do reticulado cristalino do material, pois apresenta dados referentes a perfeição 

e orientação dos cristais bem como tamanho, o qual apresenta dimensões extremamente 

pequenas na ordem de angstroms. (PADILHA et al.,1985). A difração de raio x é 

considerada uma técnica rápida e multifuncional além de ser não destrutiva, isto porque 

permite o reuso das amostras que passaram por este processo (GOMES, 1988). O 

equipamento utilizado para este tipo de análise foi um Difratômetro de Raios-X (Bruker, 

D8 Advance), utilizando tubo com ânodo de cobre, no qual o Cu tem λ =1,54 Å e com 

sistema θ - 2θ. A varredura foi realizada num ângulo de 2θ de 10° a 70° a uma velocidade 

de 0,03 °s-1. 
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3.3.3. Análise Estrutural  

 As propriedades estruturais dos materiais foram avaliadas de acordo com a análise 

de BET. Determinou-se as áreas superficiais, volumes e tamanhos de poros para todas as 

condições pelas quais a argila Tonsil foi submetida. O equipamento utilizado foi um 

microporosímetro BET (Micromeritics, modelo ASAP 2020) pertencente ao CETENE, 

onde foram realizados os ensaios. 

 Para as condições de operação do equipamento foi empregada a temperatura do 

nitrogênio líquido (-196°C), em que as amostras passaram por uma etapa de tratamento 

in situ com evacuação a 105°C por um período de 4 h antes da análise. 

3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 A avaliação da morfologia da terra Tonsil, antes e após o processo de clarificação do 

óleo vegetal e após a realização do tratamento térmico, foi realizada com auxílio da 

técnica de microscopia eletrônica de varredura.  

 Previamente as amostras passaram por um metalizador modelo LEICA EM SCD 

500, com o intuito de atrair elétrons para melhoria de qualidade na imagem. Uma camada 

Au de espessura de 10nm, depositada sobre a amostra, conforme apresentado na Figura 

14, sob uma corrente 40 mA,  no tempo de 60s.  

Figura 14: Amostras metalizadas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 
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As micrografias foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura modelo 

QUANTA 200F, que possui magnificação de 20 a 400.000 vezes.  Foram utilizadas as 

magnitudes de 500, 2.000, 4.000 e 20.000. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Testes Prelimiares 

 

4.1.1 Interferência do papel filtro no processo adsortivo. 

 Na realização da leitura da remoção de corante, faz-se necessária a filtragem da 

amostra pós centrifugação. Para que se corrija o cálculo da adsorção do corante, devido a 

interferência do papel de filtro fez-se os ensaios conforme descrito na metodologia a fim 

de se obter uma equação para correção dos resultados. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 5, e os gráficos que geraram as equações na Figura 15. 

 

Tabela 5: Leitura da absorbância antes (Aa) e após (Ad) o processo de filtração. 

 

 

 

Experimento 

 

NB 180 (Aa) NB 180 (Ad) RR 133 (Aa) RR 133 (Ad) 

1 

 

15,64 13,98 15,69 15,68 

2 

 

10,79 9,53 10,38 10,39 

3 

 

5,06 4,42 5,26 5,38 

4 

 

1,82 1,56 1,61 1,65 
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Figura 15: Relação Linear de absorbância para os corantes NB 180 e RR 133 (Ad é a 

concentração após filtração e Aa a concentração antes da filtração – concentração real). 

 

 

É possível perceber as particularidades de cada corante, onde para o Nylosan, 

corante com característica ácida as concentrações após filtração apresentam-se menores, 

já para o Remazol, que é classificado como corante reativo, as concentrações 

apresentaram-se maiores após a filtração. 

As Equações 3 e 4 apresentam os valores das absorbâncias antes da filtração para 

os corantes Nylosan Azul Brilhante e Remazol Red, respectivamente. As equações 

obtiveram coeficientes de correlações superiores a 0,999. 

 

  𝐴𝑎𝑁𝐵 = 1,1128𝐴𝑑𝑁𝐵 + 0,1239                                 (3) 

  

𝐴𝑎𝑅𝑅 = 1,0056𝐴𝑑𝑅𝑅 − 0,085                               (4) 
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4.1.2. Interferência do pH no processo adsortivo. 

 

Tendo por base a questão da interferência do pH no processo adsortivo, este 

parâmetro foi analisado em todas as amostras no momento do contato do corante com o 

adsorvente, bem como após passar por processo de agitação e centrifugação, conforme 

apresentado nas Tabelas 6 e 7. 

O objetivo deste estudo foi verificar se havia variação do pH durante o processo 

adsortivo. 

Tabela 6: Leituras de pH para experimento com amostra II para o corante NB180. 

Experimento pH inicial pH pós agitação pH pós centrifugação 

NB180 7,41 - - 

1R1 6,70 6,90 7,21 

1R2 6,77 7,13 6,92 

2R1 7,01 7,26 6,64 

2R2 7,02 7,29 6,98 

3R1 7,25 7,40 7,16 

3R2 7,19 7,39 7,21 

4R1 7,30 6,92 7,09 

4R2 7,22 7,11 7,18 

5R1 5,90 4,59 4,46 

5R2 5,51 4,24 4,25 

6R1 5,70 4,50 4,51 

6R2 6,03 4,54 4,55 

7R1 6,11 4,47 4,43 
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7R2 5,94 4,45 4,51 

8R1 6,55 4,91 5,53 

8R2 6,43 4,79 5,02 

9 6,85 7,07 6,87 

10 9,97 7,03 7,02 

11 6,53 6,54 6,71 

R1 e R2 indicam as repetições, para os 8 experimentos (ensaio 2³) e os três últimos pontos correspondem 

ao ponto central em triplicata. 

 De acordo com as tabelas 6 e 7 apresentadas foi possível observar a ocorrência 

de uma pequena variação no pH da maioria das amostras, sendo o aumento deste ao serem 

submetidas a ao processo de agitação e sua redução bem como após a centrifugação. 

Tabela 7: Leituras de pH para experimento com amostra II para o corante RR113. 

Experimento pH inicial pH pós agitação pH pós centrifugação 

NB180 6,75 - - 

1R1 6,92 7,02 6,92 

1R2 6,98 7,19 7,14 

2R1 7,07 7,23 7,20 

2R2 7,09 7,22 5,54 

3R1 6,92 7,22 6,80 

3R2 7,07 7,36 6,90 

4R1 6,58 7,01 6,78 

4R2 6,64 7,04 6,79 

5R1 6,63 4,48 4,57 
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5R2 5,52 4,41 4,36 

6R1 6,15 4,5 8,78 

6R2 6,22 4,53 5,85 

7R1 6,19 4,41 4,13 

7R2 6,00 4,33 4,34 

8R1 6,00 4,49 4,07 

8R2 5,58 4,55 4,44 

9 6,00 6,30 4,54 

10 6,54 6,68 4,65 

11 6,87 7,12 5,97 

R1 e R2 indicam as repetições, para os 8 experimentos (ensaio 2³) e os três últimos pontos correspondem 

ao ponto central em triplicata. 
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4.2 Caracterização do Material 

 As amostras submetidas a DRX foram selecionadas a partir do planejamento inicial, 

utilizando o material do experimento com a amostra II, que passaram inicialmente por 

secagem a 105º, as quais apresentaram maior percentual de redução mássica após 

tratamento térmico, identificadas da seguinte forma, conforme apresentado na Figura 16. 

Visualmente é perceptível a variação nos aspectos físicos do mesmo material submetido 

a temperaturas diferentes. As amostras 1 e 3, por exemplo, apresentam aspectos mais 

secos e textura diferenciada quando comparadas a amostra 2, a qual foi submetida a uma 

temperatura mais baixa no processo de calcinação. A amostra 4 e 5, ambas sem passar 

por calcinação, apresentam aspecto úmido e enrijecido devido a quantidade de resíduo de 

óleo impregnado. 

Figura 16: Avaliação macroscópica dos materiais tratados e in natura.  

 

               

a. Amostra 1: material calcinado a 1000° durante 30 min; 

b. Amostra 2: material calcinado a 200° durante 30min; 

c. Amostra 3: material calcinado a 600° durante 60 min; 

Além das amostras base, descritas a seguir: 
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d. Amostra 4: material submetido apenas ao processo de secagem, não passando pelo 

tratamento térmico (calcinação); 

e. Amostra 5: material bruto (com resíduo de óleo); 

f. Argila: Argila Tonsil comercial. 

 

4.2.1 Difração de Raio X  

 Através da análise de difratometria de Raios X (DRX) foi possível avaliar as 

características cristalográficas dos materiais, bem como a identificação de minerais 

comumente encontrados na argila em estudo. Os difratogramas de Raios X estão 

apresentados na Figura 17 onde é possível comparar o comportamento de intensidade dos 

picos das espécies avaliadas. 

 

Figura 17: Difratogramas de Raio X da argila Tonsil: (A) Comercial; (B) 1000°C/0,5 h; 

(C) 200°C/0,5 h; (D) 600°C/ 1 h; (E) 105°C / 48 h; (F) Comercial com resíduo de óleo. 

 

 

            

Conforme citado no capítulo II, o processo de ativação ácida da argila pode 

influenciar na diminuição da cristalinidade de alguns materiais. Essa afirmação pode ser 
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evidenciada para o mineral Gipsita, o qual pode ser percebida pela acentuada redução da 

intensidade dos picos característicos em todas as amostras. Além disso, a montmorilonita 

em suas duas conformações também apresentou reduções em suas cristalinidades. O 

quartzo manteve-se preservado, mesmo que em menor intensidade, em todas as amostras 

não sendo afetado de forma eficiente pelo tratamento térmico quando comparado aos 

outros minerais.  No caso da caulinita, é possível observar que a mesma sofreu redução 

de uma amostra para outra. 

 Com base nos resultados apresentados pelo DRX, é possível verificar que o 

tratamento térmico aplicado pode contribuir para o aumento do amorfismo do material 

evidenciado nos difratogramas da Figura 12 (B), (C) e (D) Além disso, a contaminação 

da argila pelo óleo, Figura 12 (F), pode corroborar para um desvio ainda que suave nos 

ângulos de conformação dos cristais relacionados aos minerais em estudo, o que infere 

de maneira similar ao amorfismo. Esse fato pode ser observado quando comparamos as 

amostras da argila comercial, Figura 12 (A), e a contaminada com o óleo seca a 105°C 

(não submetida às temperaturas mais severas), Figura 12 (E). O comportamento do 

material após a contaminação com o óleo já evidencia uma diminuição da refração dos 

ângulos de conformação para cada componente da argila.  

4.2.2 Propriedades Estruturais 

 As propriedades estruturais do material adsorvente em estudo foram avaliadas em 

conformidade com a técnica de BET, em que foi possível avaliar os parâmetros como 

área superficial, volume e tamanho de poros. Na Tabela 8 estão apresentadas tais 

propriedades de acordo com os tratamentos aplicados as amostras. 

 De acordo com a Tabela 8 os materiais que passaram por tratamento térmico a 

temperatura de 1000°C em 0,5h (B) e a 200°C em 0,5h(C) apresentaram redução em sua 

área superficial de 27,4% e 42,3% respectivamente. Já a amostra submetida a calcinação 

a 600°C no período de 1 h (D) apresentou no mesmo parâmetro aumento de 7,7%; Os 

materiais que não passaram por calcinação, amostra seca a 105°C por 48 h (E); e argila 

comercial contendo resíduo de óleo (F), apresentaram aumento em sua área superficial 

equivalente a 201,6% e 300,8% respectivamente. Este fato se deu devido a quantidade de 

óleo impregnado no adsorvente. 
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Tabela 8: Propriedades estruturais dos materiais adsorventes: (A) Comercial; (B) 1000°C/0,5 h; 

(C) 200°C/0,5 h; (D) 600°C/ 1 h; (E) 105°C / 48 h; (F) Comercial + resíduo de óleo. 

Amostras Área superficiala 

(m².g-1) 

Volume dos porosa 

 (cm³.g-1) 

Tamanho dos porosa  

(Ǻ) 

(A) 50,4 0,05 46,2 

(B) 36,6 0,03 42,2 

(C) 29,1 0,02 41,6 

(D) 54,3 0,04 42,8 

(E) 152 0,31 66,9 

(F) 202 0,34 61,9 
a Análise de BET 

  Ao avaliar o volume dos poros em comparação com a argila comercial natural 

(A), as amostras (B), (C) e (D), após a calcinação apresentaram redução no citado 

parâmetro, correspondente a 40, 60 e 20% respectivamente.  Porém, as amostras que não 

foram submetidas a calcinação, (E) e (F), apresentaram aumento no volume de poros 

equivalentes a 5 vezes o volume dos poros apresentados na argila comercial natural (A).  

 Em relação ao tamanho dos poros, as amostras calcinadas apresentaram redução 

nestes ao serem comparados com a argila comercial (A), chegando a 8,7% para a amostra 

B, 10 % para a amostra C e 7,4% para a amostra D. Já as amostras que não foram 

submetidas a etapa de calcinação apresentaram aumento neste parâmetro correspondente 

a 44,8 e 34% paras as amostras E e F respectivamente. 

 

4.2.3 Isotermas de Adsorção 

 As isotermas das argilas avaliadas, obtidas pela análise da área superficial e do 

volume poroso, pela técnica de BET, são apresentadas na Figura 18. Como pode ser 

observado, até antes do primeiro aquecimento, ou seja, a argila in natura e a argila com 

óleo, apresentam uma similaridade. Após o aquecimento e após as calcinações, elas já 

apresentam outro tipo de comportamento, que se assemelham bastante entre si. 
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Figura 18 : Isotermas de adsorção das Amostra  Argila Tonsil(A), Calcinada a 1000°C/ 0,5h(B), 

Calcinada a 200°C/0,5h (C), seca a 105°C/ 48h (D) e Tonsil com resíduo de óleo (E) 

respectivamente. 

 

 

 

 A argila Tomsil e a argila com óleo (A e E) apresentam isotermas do tipo IV  que 

tem como característica um ciclo de histerese, o qual é comumente associado com a 

presença de mesoporosidade. De acordo com IUPAC (1985), a condensação capilar é que 

dá origem ao ciclo de histerese. Ela ainda ressalta que este tipo de isoterma está associada 

à uma absorção limitada a altas pressões relativas. 

 Após o aquecimento, há uma isoterma linear, que não se assemelha a nenhum dos 

tipos apresentados pela IUPAC (1985), se aproximando para faixa de pressões parciais 

baixas e médias ao tipo III, no qual há interações moderadas entre o adsorvato e o 

adsorvente. Ressalta-se que o carvão possui forças de adsorção elevadas para corantes, 

podendo-se inferir que o óleo não foi transformado em carvão ativado no interior dos 

poros. 

A B 

C D 

E 
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4.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As imagens de MEV obtidas para os adsorventes estão ilustradas na Figura 19, 

onde as dispersões das partículas e a superfície dos materiais podem ser observadas 

através das micrografias. 

Figura 19 – Micrografias dos materiais adsorventes: (A) Tonsil; (B) 1000 °C / 0,5 h; (C) 

200° C / 0,5 h; (D) 600 °C / 1h; (E) 105 °C / 48h e (F) Tonsil com resíduo de 

óleo. Magnificações:  500x para (A), (B), (D) e 300x para (C), (E) e (F). 

 

 As micrografias ilustradas na Figura 19, para todos os materiais, permitem 

identificar partículas densas com formas irregulares e de tamanhos variados nas 

magnificações avaliadas. É possível identificar aglomerados disformes sobretudo nas 

micrografias (A), (B) e (D) numa magnificação de 500 vezes e (F) em magnificação de 

300 vezes, sendo esta última a que apresentou aglomeração mais intensa. Para as 

Micrografias (C) e (E), ambas com magnificações de 300 vezes, observa-se a formação 

de sobreposição de material com características que diferem das demais imagens. O 

aspecto desses materiais nas condições avaliadas sugere formação de película sobreposta 

as partículas dos adsorventes com características similares a compostos sinterizados.  
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4.3 Avaliação dos resultados obtidos por tratamento térmico. 

 Após a submissão das amostras as condições apresentadas no planejamento 

experimental, tendo como variável resposta à remoção de massa, foram obtidos tanto para 

a Amostra I (Tabela 9), quanto para a Amostra II (Tabela 10) os seguintes resultados: 

Tabela 9: Remoção de massa dos experimentos realizados com a amostra I                          

        (submetidas ao processo de secagem em estufa a 105° por 48h). 

Experimento % Remoção de 

Massa-R1
* 

% Remoção de  

Massa-R2 
** 

1 56% 54% 

2 56% 56% 

3 64% 60% 

4 56% 53% 

5 4% 4% 

6 1% 0% 

7 0% 4% 

8 1% 1% 

9 51% - 

10 52% - 

11 52% - 

* Repetição 1,**Repetição 2. 
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Tabela 10: Remoção de massa dos experimentos realizados com a amostra II.            

(submetidas ao processo de secagem em estufa a 40° por 120h). 

Experimento % Remoção de 

Massa-R1
* 

% Remoção de  

Massa-R2
* 

1 55% 54% 

2 52% 56% 

3 52% 52% 

4 52% 54% 

5 0% 4% 

6 2% 4% 

7 0% 4% 

8 1% 3% 

9 48% - 

10 48% - 

11 47% - 

     * Repetição 1,**Repetição 2. 

 

É importante ressaltar que na realização dos experimentos 1, 2, 3, 4, nos quais 

foram utilizados temperatura de 1000°C, bem como para os ensaios 9, 10 e 11 onde a 

temperatura desejada era de 600°C, as amostras foram postas na mufla à temperatura 

inicial de 200°C, sendo posteriormente elevada em intervalos de 100° até atingir a 

temperatura esperada; Após atingir a temperatura adequada é que se contabilizou o tempo 

estipulado na metodologia. Também foi possível observar uma variação de tempo para 

que a mufla atingisse a temperatura desejada, a qual deve ser considerada; 
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A justificativa dada para que se procedesse dessa forma foi por questões de 

segurança, visto que de acordo com a literatura o óleo vegetal apresenta um ponto de 

fulgor de aproximadamente 327 °C. 

 Os dados obtidos após o tratamento térmico, conforme apresentado anteriormente 

nas tabelas 9 e 10 foram tratados com auxílio do Software Statistica 7.0. O diagrama de 

Pareto mostra na avaliação do experimento I (Figura20) que a temperatura apresentou 

significância estatística de 95% de confiança. A massa assume importância significativa, 

no entanto apresenta uma correlação negativa com a variável de resposta em estudo. O 

efeito da curvatura sobre o ajuste dos dados experimentais foi avaliado para ambos os 

experimentos e sua significância pode ser observada com 95% de confiança. A curvatura 

é um parâmetro matemático que avalia como os dados experimentais se ajustam a um 

modelo quadrático. 

Figura 20: Diagrama de Pareto para os efeitos de redução de massa das 

amostras do experimento I. 

 

                                              

Para o experimento de II o diagrama de Pareto (Figura 21) indica que apenas o 

efeito principal da temperatura foi estatisticamente significativo com 95% de confiança. 
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Figura 21: Diagrama de Pareto para os efeitos de redução de massa do experimento 

para a amostra  II. 

               

 

A análise de variância é utilizada para avaliação do ajuste dos modelos, conforme 

as Tabelas 11 e 12 para os experimentos I e II respectivamente. É possível observar que 

os regressores conseguem explicar 99,76% e 99,68% da variância em torno da resposta 

da redução de massa para os experimentos I e II. O valor da razão entre a média quadrática 

da regressão e a média quadrática do resíduo resulta na significância da regressão, 

assumindo um valor de 1.068 para a amostra I e 2.485 para a amostra II, qualificando 

ambos ajustes experimentais como significativos e preditivos com 95% de confiança. Não 

houve evidências de falta de ajuste com 95% de confiança para o modelo quadrático 

escolhido para o ajuste dos dados experimentais conforme pode ser visto nas Tabelas a 

seguir.  

Tabela 11:Análise de variância para ajuste de um modelo quadrático para a amostra I. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 

Variação 

explicada 

(R2) 

Máximo de 

variação 

explicável 

Falta 

de 

ajuste 

Significância 

da 

Regressão 

Regressão 13442,10 5 2688,41952 99,76% 99,84% 
 

1068 

Resíduo 32,71 13 2,51629808 
   

3,63 

Falta de 

ajuste 
11,80 3 3,93229167 

  
1,88 

 

Erro puro 20,92 10 2,0915 
  

3,22 
 

Total 13474,81 18           
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Tabela 12:Análise de variância para ajuste de um modelo quadrático para a amostra II. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 

Variação 

explicada 

(R2) 

Máximo de 

variação 

explicável 

Falta 

de 

ajuste 

Significância 

da 

Regressão 

Regressão 11438,15 2 5719,07405 99,68% 99,73%  2485 

Resíduo 36,83 16 2,30179688 
  

 3,63 

Falta de 

ajuste 
6,34 6 1,05729167 

  
0,35 

 

Erro puro 30,49 10 3,0485 
  

3,22 
 

Total 11474,98 18           

 

Observando os gráficos de contorno 2D para os experimentos realizados com a 

amostra I, verificou-se que além da temperatura dominante como efeito principal, 

visualiza-se a influência da massa que deve ser calcinada. Esta modifica a variável de 

resposta através de uma correlação negativa, ou seja, quanto maior a massa calcinada 

menor o rendimento de remoção de massa. 

Figura 22:Representação gráfica de contorno relacionando tempo e temperatura para 

experimento I. 
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Figura 23: Representação gráfica de contorno relacionando massa e temperatura para 

experimento I. 

 

Observando os gráficos de contorno 2D para os experimentos realizados com a 

amostra II confirma-se quantitativamente a relevância da temperatura como efeito 

principal e significativo sobre as outras variáveis independentes. Apenas observa-se 

variações significativas ao longo do eixo da temperatura em relação a variável de resposta 

(% de redução mássico). Nesse caso, é importante determinar que as melhores condições 

operacionais para o tratamento de 40°C compreende nas maiores temperaturas (a 

1000°C), utilizando os menores tempos e as maiores massas. 

Figura 24: Representação gráfica de contorno relacionando tempo e temperatura 

para experimento II. 
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Figura 25: Representação gráfica de contorno relacionando Massa e temperatura para 

experimento II. 

 

 

4.4 Avaliação dos resultados obtidos no teste de adsorção. 

O ensaio de adsorção, foi realizado de acordo com o planejamento experimental 

inicial (2³), obtendo os seguintes resultados: 

Tabela 13 : Resultados de q para ensaio de adsorção para experimento com amostra I 

com uso dos corantes NB 180 e RR 113. 

Experimento q (NB 180 R1) q (NB 180 R2) q (RR 133 R1) q (RR 133 R2) 

1 0,212 0,189 0,038 0,081 

2 0,218 0,240 0,033 0,052 

3 0,322 0,367 0,045 0,007 

4 0,771 0,734 0,703 0,724 

5 0,385 0,345 0,134 0,154 

6 0,184 0,290 0,241 0,237 
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7 0,390 0,388 0,179 0,187 

8 0,403 0,359 0,236 0,243 

 

9  0,666 - 0,447 - 

10 0,726 - 0,470 - 

11 0,703 - 0,449 - 

 

Tabela 14: Ensaio de adsorção para experimento com amostra II com uso dos corantes 

NB 180 e RR 113. 

Experimento q (NB 180 R1) q (NB 180 R2) q (RR 133 R1) q (RR 133 R2) 

1 0,700 0,710 

 

0,023 

 

0,019 

 2 0,248 

 

0,002 

 

0,006 

 

0,005 

 3 0,131 

 

0,261 

 

0,014 

 

0,003 

 4     

5 0,222 

 

0,125 

 

0,115 

 

0,188 

 6 0,154 

 

0,084 

 

0,110 

 

0,101 

 7 0,129 

 

0,091 

 

0,178 

 

0,199 

 8 0,211 

 

0,154 

 

0,129 

 

0,142 

 9  0,328 

 

- 0,456 

 

- 

10 0,695 

 

- 0,435 

 

- 

11 0,795 

 

- 0,405 

 

- 

 

Os resultados obtidos nesta seção foram úteis para determinar a quantidade de 

corante removido por ocasião do procedimento de filtração. Determinou-se a massa do 

adsorvente usado e as condições operacionais iniciais dos ensaios adsortivos. 

Pelo diagrama de Pareto, apresentado na Figura 26, é possível observar diferentes 

comportamentos das variáveis de resposta q. Para as condições experimentais de 105°C 

(Experimento I) com Nylosan nenhum efeito principal se apresentou com significância 

de 95% de confiança.  
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A curvatura indica uma tendência quadrática que os dados observados têm de se 

ajustar. No entanto, dentro da faixa experimental investigada, as variáveis não 

apresentaram influência relevante.  

Figura 26: Diagrama de Pareto para experimento I com uso do corante Nylosan. 

 

Figura 27:Diagrama de Pareto para experimento II com uso do corante Nylosan. 

 

O diagrama de Pareto para a adsorção com o uso do corante Remazol nas mesmas 

condições operacionais apresentou a mesma tendência quadrática, todavia o efeito 

principal da temperatura foi significativo com 95%. 

No experimento II todos os efeitos principais, de interação de dois e três fatores 

foram significativos com 95% de confiança. Porém o corante reativo não apresentou 
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tendência de ajuste quadrático no conjunto dos dados experimentais com 95% de 

confiança conforme apresentado nas Figuras 28 e 29. 

 

Figura 28: Diagrama de Pareto para experimento I com uso do corante Remazol. 

 

Figura 29: Diagrama de Pareto para experimento II com uso do corante Remazol. 
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Tabela 15:Análise de variância para ajuste de um modelo quadrático para a amostra I 

com uso do corante NB 180. 

 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 

Variação 

explicada 

(R2) 

Máximo de 

variação 

explicável 

Falta de 

ajuste 

Significância 

da 

Regressão 

 

Regressão 0,592580 7 0,084654265 90,70% 92,57%  15,327 

Resíduo 0,060755 11 0,005523222     

Falta de 

ajuste 
0,012193 1 0,012192512 

  
2,51066 

 

Erro puro 0,048563 10 0,004856294     

 Total 0,653335 18           

  

 

 

Tabela 16: Análise de variância para ajuste de um modelo quadrático para a amostra II 

com uso do corante NB 180. 

 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Média 

quadrática 

Variação 

explicada 

(R2) 

Máximo de 

variação 

explicável 

Falta de 

ajuste 

Significância 

da 

Regressão 

 

Regressão 0,693618 7 0,099088323 95,91% 98,42%  36,8147 

Resíduo 0,029607 11 0,002691539     

Falta de 

ajuste 
0,018154 1 0,018154026   15,851  

Erro puro 0,011453 10 0,001145291     

 Total 0,723225 18           

 

A análise de variância dos dados experimentais, conforme Tabela 16, indicou que 

os dados para o experimento II utilizando o corante NB 180 mostraram que um ajuste 

quadrático explicaria 95,91% da variação dos dados em torno da resposta q. Variações 

acima 90% foi percebido em todos os casos do experimento. No entanto, o teste de 

significância da falta de ajuste do modelo foi observado no experimento II de acordo com 

a Tabela 16 com 95% de confiança. Esse teste indica que o modelo quadrático não seria 

o melhor ajuste para explicar a variação dos dados. 

O teste de significância da regressão foi avaliado para todos os experimentos e o 

valor da razão entre a média quadrática da regressão e a do resíduo (valor F calculado) 
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foi maior que o tabelado, respeitando os graus de liberdade envolvidos com nível de 

confiança de 95%. No entanto, como variação da resposta coberta pelos fatores estudados 

é relativamente pequena, possivelmente induz que o efeito sobre a resposta fique 

mascarado pela extensão do erro experimental. Nesse, caso, a regra prática diz que deve-

se considerar a regressão como útil para fins de previsão se o valor de valor da razão 

supracitada for, pelo menos, cerca de dez vezes o valor do ponto da distribuição F 

calculado ( BARROS NETO ,2001 ). Em resumo, o experimento II para o NB 180 não 

pode ser considerado significativo pois o modelo apresentar evidências de falta de ajuste. 

Os demais experimentos não devem ser usados para prever valores de q empiricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o diagrama com contraste geométrico, Figura 30, a capacidade de 

adsorção para o corante Nylosan Azul Brilhante no experimento I, apresentou melhor 

resultado para a amostra submetida a 600°C durante 30min. Já par o experimento II as 

condições diferiram, visto que conforme o apresentado no diagrama de contraste 

geométrico bem como na superfície de resposta, Figura 31, a capacidade adsortiva 

apresentou resultados mais satisfatórios para a amostra do adsorvente preparado sob 

aquecimento de 1000°C durante 30 min. 

 

 

Figura 30: Diagrama com Contraste Geométrico para a capacidade de adsorção do 

corante Nylosan Azul Brilhante, Experimento I. 
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Figura 32:Diagrama com Contraste Geométrico para a capacidade de adsorção do 

corante Remazol Red , Experimento I. 

 

 

Para o Remazol Red, corante reativo, o diagrama com contraste geométrico para a 

capacidade de adsorção do experimento I, indica que o adsorvente apresentou melhores 

resultados sob condição de preparo no tempo de 30 mim. e submetido a um aquecimento 

de 200°C, conforme apresentado na Figura 32. Para o experimento II os melhores 

Figura 31: Superfície de resposta e diagrama com Contraste Geométrico para a 

capacidade de adsorção do corante Nylosan Azul Brilhante , Experimento II. 



84 
 

 
 

resultados no processo adsortivo foi para a amostra de adsorvente aquecida a 100°C, no 

tempo de 30 min. conforme apresentado na Figura 33. 

  Figura 33: Superfície de resposta e diagrama com Contraste Geométrico para a capacidade de 

adsorção do corante Remazol Red , Experimento II. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho o beneficiamento da 

argila, utilizada no processo de clarificação do óleo vegetal, apontou uma boa remoção 

nos corantes avaliados, principalmente para o corante ácido NB 180, com o uso do 

material submetido a secagem a 105°C por 48h e posterior calcinação a 1000ºC em um 

tempo de 30 min, bem como o que foi submetido a 600°C durante 30 min, sendo essa 

última condição mais favorável, visto que comparando o método de preparo dos 

adsorventes citados, haverá menor desprendimento de energia para o que passa por 

aquecimento a 600°C. O estudo apresentou uma remoção nos corantes avaliados, de 96,7 

% para o corante ácido NB 180 e 58,7 % para o corante Reativo RR 133. 

Com base no estudo, podemos afirmar que este é um ótimo recurso alternativo 

para o tratamento de efluentes da indústria têxtil e certamente economicamente viável 

quando comparado a aquisição da Tonsil comercial.  

É importante que seja dada continuidade no estudo para a comprovação da 

viabilidade econômica no uso desse rejeito como adsorvente bem como desenvolver um 

estudo desse material como adsorvente para outros corantes, pois foi possível observar 

uma variação de capacidade adsortiva nos corantes trabalhados, os quais apresentam 

características distintas.  

Também é necessária a realização de uma expansão no planejamento, visto que 

de acordo com a análise de variância estima-se que o experimento se adequa melhor a um 

modelo quadrático, sendo analisado maior número de pontos. 
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