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RESUMO 
 
O impacto ambiental provocado pelas indústrias têxteis com a geração de efluentes 

líquidos se constitui num parâmetro representativo como fator potencialmente poluidor. 

Um dos maiores problemas ambientais gerados durante o processo de tingimento nas 

lavanderias industriais é a grande quantidade de efluentes, contendo elevada carga de 

substâncias tóxicas, tais como os corantes. A remoção de cor dos efluentes é 

fundamental para o controle ambiental, uma vez que o corante interfere nos processos 

biológicos dos ecossistemas aquáticos. Os objetivos propostos para o 

desenvolvimento da dissertação visam contribuir com informações para a minimização 

de problemas ambientais, promovendo a avaliação dos sistemas de remoção de cor de 

efluentes têxteis e elaborando uma proposta para um sistema técnico e 

economicamente viável, visando sua aplicação em pequenas e médias empresas. 

Neste trabalho estudou-se a utilização de um resíduo argiloso como adsorvente, o qual 

apresenta grande disponibilidade na indústria de laminação do alumínio, num processo 

de remoção de cor em efluente típico das lavanderias de tingimento. Para avaliar a 

eficiência da terra de filtragem usada como adsorvente de corantes, foram utilizados 

três corantes: Remazol Black B, Remazol Red RB133 e Solophenyl Red 3BL, por 

serem representativos nos processos de tingimento e pertencerem a classes 

diferentes. Foram realizados dois estudos de ativação do adsorvente visando avaliar a 

condição mais adequada de processo e custo, no caso a ativação química e a ativação 

térmica (calcinação). Os estudos cinéticos e de equilíbrio em banho finito permitiram 

determinar a capacidade máxima de adsorção para cada corante em três valores de 

pH. Os resultados obtidos para o resíduo calcinado indicaram que a maior remoção é 

obtida com maior massa (6g), menor agitação (300rpm) e menor pH (4,0). Todavia, 

para a capacidade de adsorção, a sua maximização foi obtida com valores inferiores 

das variáveis de entrada: pH, massa e velocidade de agitação.  

A ativação química do resíduo mostrou-se eficiente, com alto percentual de remoção 

do corante de até 97%, porém a modificação na cor final da solução não se mostrou 

como uma boa alternativa, sendo, portanto, a ativação térmica a melhor opção.  

Os resultados, para o resíduo ativado termicamente (500ºC) demonstraram um bom 

potencial do processo visto que foram obtidos valores de remoção de corante acima de 

80% com uma cinética de adsorção que se dá em tempos bem menores (<5min) que o 

de qualquer outro adsorvente comparado, pode-se concluir que a proposta deste 

trabalho se apresenta como uma alternativa viável e bastante promissora, em 

substituição aos métodos físico-químicos utilizados, que têm custos elevados. 

 

Palavras-Chave: Terra de Filtragem; Laminação do Alumínio; Adsorção; Indústria 
Têxtil. 



ABSTRACT 
 
The environmental impact caused by the textile industries´ generation of liquid effluents 

has been a major concern. One major environmental problem caused by the textile 

dyeing process in industrial laundries is the large amount of effluents which contain a 

high amount of toxic substances such as the dye itself. Removal of color from the 

effluents is fundamentally important for environmental control since the dye interferes 

with the biological processes in the aquatic ecosystems. This paper aims to contribute 

with information that will help to minimize these environmental problems as well as to 

review existing textile effluents decoloring systems and to propose a technical system 

that is economically viable and that can be used by small to medium-sized companies.  

The use of a clay-like sludge readily available from the aluminum rolling industry was 

studied as an adsorbent. It uses an effluent decoloring process which is typical of cloth 

dye laundromats. In order to evaluate the efficiency of the filtering earth used as a dye 

adsorbent, three dyes were used: Remazol Black B, Remazol Red RB133 and 

Solophenyl Red 3Bl since they are representative of the coloring process and belong to 

different classes. Two studies were performed, one using chemical and another using 

thermal (calcination) activation of the adsorbent to find optimal conditions for the 

process at reduced costs.  

The kinetic and equilibrium in finite bath studies allowed to determine maximum 

adsorption capacity for each dye in three pH values. The results obtained for the 

calcinated residue indicated that the most removal is obtained with a larger mass (6g), 

less agitation (300 rpm) and lower pH (4,0). However, for adsorption capacity, 

maximization was obtained with amounts below entry variables: pH, mass and speed of 

agitation.  

Chemical activation of the residue was shown to be efficient with a high percentage of 

dye removal of up to 97%. However, a change in the solution’s final color did now turn 

out to be a good alternative and the thermal activation, therefore, became the best 

choice.  

The results for the heat-activated residue (500 °C) was shown to have good process 

potential since the numbers obtained in the decoloring process were above 80% with 

an adsorption kinetic taking less time (<5min) than the other adsorbents used as 

comparison in the study; it then can be concluded that the proposal presented in this 

work is shown to be a viable and promising alternative to replace the high-cost 

physical-chemical methods in use.  

Key words: Filtering earth, aluminum Rolling, adsorption, textile industry.  

 



SUMÁRIO 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................1 
1.1. Objetivos...................................................................................................................4 

1.2. Justificativa...............................................................................................................5 

1.3. Estrutura da dissertação...........................................................................................7 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................9 

2.1. Materiais   Utilizados   como   Adsorventes     na   Remoção   de  Corantes 

       Têxteis....................................................................................................................19 

2.1.1. Adsorção de corantes - resultados de literatura........................................22 

2.2.  Argilas Esmectíticas ...........................................................................................26 

2.2.1. Principais usos das argilas esmectíticas...................................................29 

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS..................................................................9 

3.1.Indústrias têxteis.....................................................................................................9 

          3.1.1. Lançamentos de efluentes têxteis sem tratamento em corpos hídricos......9 

          3.1.2. Efeito dos efluentes no corpo receptor......................................................10 

          3.1.3. Tratamento de efluentes têxteis.................................................................12 

 

3.2. Corantes e Aditivos Têxteis.................................................................................14 

3.2.1. Conceitos..................................................................................................14 

3.2.2. Indústria brasileira de corantes.................................................................15 

3.2.3. Corantes reativos......................................................................................17 

3.3. Terra diatomácea 

3.4. Terra Fulller 

3.5. Adsorção...............................................................................................................30 

3.5.1. Modelagem dos processos de adsorção...................................................30 

3.5.2. Isotermas de adsorção..............................................................................31 

3.5.3. Modelo de Henry.......................................................................................32 

3.5.4. Modelo de Langmuir..................................................................................33 



3.5.5. Modelo de Freundlich................................................................................34 

3.5.6. Modelo de Langmuir-Freundlich ...............................................................34 

 

4. O ADSORVENTE................................................................................................23 

4.1. O processo gerador do adsorvente..............................................................23 

4.2. A composição do resíduo.............................................................................24 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS.....................................................................35 

5.1. Materiais 

5.1.1. Adsorbatos Utilizados................................................................................36 

5.1.2. Adsorvente................................................................................................37 

          5.1.2.1  Preparação do adsorvente.........................................................37 

          5.1.2.2. Ativação do adsorvente..............................................................38 

          5.1.3. Reagentes..................................................................................................39 

          5.1.4. Equipamentos............................................................................................39 

5.2. Métodos 

   5.2.3. Caracterização do adsorvente...............................................................40 

   5.2.4. Procedimento Experimental...................................................................35 

 

 

6. RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS................................................45 

6.1. Caracterização das amostras..............................................................................45 

6.2. Estudo de remoção dos corantes pelo resíduo proposto................................49 

6.2.1. Estudo Inicial - 1ª etapa ...........................................................................49 

6.2.2. Remoção de corante por adsorção em resíduo argiloso beneficiado  

- 2ª etapa ..................................................................................................50 

6.2.3. Planejamento experimental fatorial e ativação química -    

3ª e 4ª etapas .........................................................................................50 

6.2.4. Tratamento térmico - 5ª etapa .................................................................53 

 

 

 

 



6.3. Estudo Cinético.....................................................................................................57   

6.3.1. Cinética de adsorção para o corante Remazol Black B............................57 

6.3.2. Cinética de adsorção para o corante Remazol Red.................................58 

6.3.3. Cinética de adsorção para o corante Solophenil Red...............................59 

 

6.4. Estudo de Equilíbrio.............................................................................................60 

6.4.1. Experimentos de equilíbrio para o corante Remazol Black B...................60 

6.4.2. Experimentos de equilíbrio para o corante Remazol Red.........................61 

6.4.3. Experimentos de equilíbrio para o corante Solophenil Red......................62 

 
6.5. Modelagem do Processo.....................................................................................64 

6.5.1. Equações da reta para o corante Remazol Black B.................................65 

6.5.2. Equações da reta para o corante Remazol Red.......................................65 

6.5.3. Equações da reta para o corante Solphenyl.............................................66 

6.5.4. Equações   da   reta  para  o  corante   Solphenyl  Red  após  Langmuir-

Freundlich...................................................................................................66 

 

6.6. Quadro Comparativo............................................................................................67 

 

7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES...........................................................68 

7.1. Conclusões ..........................................................................................................68 

7.2. Sugestões .............................................................................................................69 

 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................70 
 

9. ANEXOS ...............................................................................................76 
 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 
 

 

 

1-Caracterização do Resíduo, Conforme ABNT (NBR 10004)......................................73 
 
2-Ficha de Dados de Segurança da Terra Diatomácea................................................78 
 
3-Ficha de Dados de Segurança da Terra Tonsil..........................................................79 
 
4-Ficha de Dados de Segurança do Óleo de Laminação..............................................80 
 
5-Tabelas dos Experimentos Cinéticos.........................................................................81 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Parâmetros de adsorção de corantes em diversos adsorventes..................21 

Tabela 2 - Tecnologias de tratamento para remoção de corantes envolvendo 
processos químicos e/ou  físicos...................................................................12 

Tabela 3 - Produção e emprego dos principais tipos de corantes têxteis no 
Brasil..............................................................................................................16 

Tabela 4 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23...........................42 

Tabela 5 – Resultado da EDS da terra virgem, queimada e calcinada.........................47 

Tabela 6 – Resultados da área superficial e do tamanho dos poros (BET)..................47 

Tabela 7 - Remoção do corante Remazol Black B por adsorção em resíduo argiloso 
beneficiado....................................................................................................49 

Tabela 8 - Remoção do corante Remazol Black B por adsorção em resíduo argiloso 
beneficiado....................................................................................................49 

Tabela 9 – Efeito da massa na adsorção do corante Remazol Black B em terra de 
filtragem usada beneficiada..........................................................................50 

Tabela 10 – Matriz do planejamento fatorial aplicado ao estudo de remoção de 
corantes em efluentes têxteis.....................................................................52 

Tabela 11 - Matriz do planejamento fatorial com terra beneficiada utilizando o corante 
Remazol Black B...........................................................................................51 

Tabela 12 – Experimento de adsorção do Remazol Black B com resíduo  calcinado...53 

Tabela 13 – Experimento de adsorção do Remazol Red com resíduo calcinado.........54 

Tabela 14 – Experimento de adsorção do Solophenil Red com resíduo calcinado.......55 

Tabela 15 - Parâmetros de adsorção de corantes em diversos adsorventes................62 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Estrutura da argila esmectítica ativada.........................................................13 

Figura 2 - Corantes utilizados pela indústria têxtil........................................................19 

Figura 3 – Primeiros corantes reativos derivados de cloreto cianúrico.........................25 

Figura 4 - Terra diatomácea (escala 20.000 :1).............................................................27 

Figura 5 - Isotermas de adsorção..................................................................................30 

Figura 6 – Esquema de processo de laminação e geração do resíduo.........................26 

Figura 6 - Estrutura da argila esmectítica ativada.........................................................26 

Figura 7 - Laminadores Fosa e Cosim, que utilizam o óleo de laminação....................34 

Figura 8 - Sistema de filtragem do óleo de laminação (Filtro Schnider) .......................35 

Figura 9 - Fórmula estrutural do corante Remazol Black B...........................................37 

Figura 10 - Fórmula estrutural do corante Remazol Red...............................................37 

Figura 11 – Fórmula estrutural do corante Solophenil Red 3BL....................................37 

Figura 12 - Amostras dos constituintes da terra de filtragem (terra impregnada  de 
óleo) após a queima e calcinada a 500º C....................................................39 

Figura 13 – Fluxograma do tratamento do resíduo........................................................40 

Figura 14 - Difratômetro de Raios-X Rigaku Ultima (a); Analisador de área       
superficial específica (BET) Quantachrome Nova 100e (b)..........................42 

Figura 15 – Fluxograma da metodologia experimental aplicada...................................43 

Figura 16 – Experimentos em banho finito....................................................................44 

Figura 17 – Microfotografias da terra diatomácea (Celite)............................................51 

Figura 18 - Microfotografias da Tonsil...........................................................................51 

Figura 19 - Microfotografias da terra usada após queima direta...................................51 

Figura 20 - Microfotografias da resíduo após calcinação..............................................52 

Figura 21 – Difratograma de raios X da diatomácea CELITE 503.................................54 

Figura 22 – Difratograma de raios X da argila TONSIL.................................................55 

Figura 23 – Difratograma de raios X do resíduo após calcinação.................................55 



Figura 24 – Primeira avaliação cinética para o Remazol Black B.................................65 

Figura 25 – Cinética de adsorção do corante Remazol Black B...................................65 

Figura 26 - Cinética de adsorção do corante Remazol Black B....................................66 

Figura 27 - Cinética de adsorção do corante Remazol Red.........................................67 

Figura 28 - Cinética de adsorção do corante Solophenil Red.......................................68 

Figura 29 – Testes de equilíbrio para o Remazol Black B.............................................68 

Figura 30 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o modelo       
de Langmuir para o corante Remazol Black B............................................. 69 

Figura 31 – Testes de equilíbrio para o Remazol Red..................................................70 

Figura 32 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o modelo de 
Langmuir para o corante Remazol Red.........................................................71 

Figura 33 – Testes de equilíbrio para o Solophenil Red................................................71 

Figura 34 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o modelo de  
Langmuir para o corante Solophenil Red......................................................72 

Figura 35 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o modelo de  
Langmuir-Freundlich para o corante Solophenil Red....................................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. INTRODUÇÃO 
 

A indústria têxtil é uma das maiores geradoras de efluentes líquidos, devido à 

grande quantidade de água utilizada nos processos de acabamento. A lavagem 

na indústria têxtil exige quantidades elevadas de água. Dependendo da 

máquina empregada, cada quilo de tecido enxaguado pode consumir até 300 

litros de água. Os efluentes provenientes dessas indústrias são complexos, 

contendo uma ampla variedade de corantes e outros produtos tais como 

dispersantes, ácidos, bases, sais, detergentes, umectantes, oxidantes, entre 

outros. O efluente líquido final provém de águas de processo, águas de 

lavagem e águas de resfriamento. As águas de lavagem representam de 60% a 

70% do total do consumo de água.  

 

Em geral, os efluentes têxteis são altamente coloridos, com altas demandas 

químicas e biológicas de oxigênio, alta condutividade e normalmente são 

alcalinos. Os corantes utilizados  

são predominantemente os reativos e à base de enxofre, que se caracterizam 

pelo alto grau de fixação. Esses corantes são ainda freqüentemente 

associados com sulfito de sódio e re-oxidados com dicromato de potássio. 

 

A fácil percepção visual da presença de corantes nos cursos de água, mesmo 

em pequenas concentrações, atrai a atenção do público e das entidades 

ligadas à proteção e preservação ambiental. Pequenas concentrações de 

corantes nos rios e lagos são suficientes para apresentar níveis de coloração 

inaceitáveis por razões psicológicas ou estéticas. Devido à crescente 

preocupação com o meio ambiente, vem-se utilizando sistemas de tratamento 

de águas que visam à remoção dos contaminantes e posteriores descargas do 

efluente no ambiente. Entretanto, por causa de regulamentações mais 

rigorosas e vantagens econômicas, a tendência do tratamento da água vem 

mudando para uma perspectiva de reuso, recuperação e reciclagem do 

efluente tratado.  

 

No Nordeste, mais especificamente em Pernambuco e no Ceará, vem se 

observando nos últimos anos uma tendência de instalação de empresas do 

setor têxtil atraídas por benefícios fiscais. 
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Segundo levantamento da FIEPE (Federação das Indústrias do Estado de 

Pernambuco), encontram-se instaladas no estado cerca de 83 indústrias, cujo 

perfil segue o cenário nacional, ou seja, cerca de 90% são micro, pequena e 

média empresas. Dessas empresas, segundo levantamento realizado pela 

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídricos de Pernambuco 

(CPRH), cerca de 37 são cadastradas no órgão ambiental, portanto um grande 

número encontra-se irregular perante à legislação ambiental. 

 

Neste sentido, em função do porte das empresas, geralmente as grandes, e 

conseqüentemente de seu nível de conscientização ambiental, observa-se a 

implantação de sistemas de tratamento utilizando a via biológica, físico–

química e, muitas vezes, a conjugação dos dois processos. 

 

Entretanto, apesar desses processos, quando bem implantados e operados, 

atenderem aos padrões legais de lançamento de efluentes em corpos hídricos, 

observa-se que alguns indicadores de poluição, não são minimizados, como 

por exemplo, a cor. 

 

A antiga Resolução CONAMA Nº20/86 e sua sucessora Nº 357/05, não fixam 

limites de cor para lançamento de efluentes. Em razão disso, durante muitos 

anos se subestimou o impacto ambiental causado pelo lançamento de 

efluentes com níveis de cor elevados, se destacando, neste caso, os efluentes 

têxteis, muitas vezes considerando a cor como um caráter meramente de 

natureza visual e estética. Entretanto, se fizermos uma análise mais criteriosa 

da referida Resolução, observaremos que a mesma fixa limites para a cor 

como parâmetro de qualidade para classificação das águas, determinando, 

inclusive, que nenhum efluente lançado num corpo receptor poderá alterar suas 

características de qualidade. Apenas por essa ótica, já se torna relevante o 

monitoramento da cor. Contudo, esse parâmetro, quando alterado num corpo 

receptor pelo lançamento de efluentes, provoca degradação ambiental 

considerável. Em função dessa interpretação duvidosa da legislação vigente, 

só recentemente os Órgãos Ambientais vêm se preocupando em atuar junto às 

indústrias têxteis, no sentido de que sejam também instalados sistemas de 

tratamento para remoção de cor dos efluentes. 

 

Em Pernambuco, atualmente um dos grandes problemas enfrentados pelo 

órgão ambiental é a poluição hídrica provocada pelo lançamento de efluentes 
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das indústrias têxteis. Em especial, aquelas da Região do Agreste, no Pólo de 

Confecções localizado nos municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e 

Toritama. Essas empresas se enquadram na tipologia de pequenas tingidoras 

industriais, que prestam serviços às diversas empresas de confecções de jeans 

espalhados pelo município. O problema ambiental se agrava à medida que 

esses efluentes são descartados em corpos hídricos da Região, os quais são 

responsáveis pelo abastecimento de água desses municípios citados, o que 

vem acarretando problemas de qualidade de água para o abastecimento, 

elevando de certa forma o custo da empresa  responsável pelo abastecimento. 

 

Por outro lado, a indústria de beneficiamento de metais, gera enormes 

impactos ao meio ambiente. Dentre eles destaca-se a geração da torta de 

filtração do óleo de laminação “terra filtrante usada - cake”, produzida a partir 

da produção de alumínio laminado, que tem o Brasil como um dos principais 

produtores mundiais. A prática do reuso de resíduos já é comum no mundo, 

embora em nosso país, principalmente na nossa região, seja algo um tanto 

difícil de ocorrer, face a dificuldade de encontrar co-processadores. De acordo 

com as análises da amostra bruta, solubilizada e lixiviada, conforme determina 

a ABNT (NBR 10004), o resíduo é classificado como Classe II, porém devido 

às suas características de inflamabilidade é tratado como Classe I.  

 

O uso do resíduo como adsorvente é uma das alternativas ambientalmente 

corretas que pode proporcionar à ALCOA um diferencial ambiental. Alguns 

processos adotados por empresas para remoção da cor, são eficientes do 

ponto de vista técnico, entretanto algumas vezes economicamente inviável, 

para a realidade do setor têxtil do nordeste brasileiro. Nesta linha, constata-se, 

em Pernambuco, uma experiência piloto que vem sendo desenvolvida por uma 

grande empresa do setor, através da utilização do ozônio, conjugado ao 

tratamento biológico. Os resultados vêm se mostrando extremamente positivos 

no que se refere à eficiência de remoção da cor dos efluentes, embora se 

constitua numa técnica economicamente inviável para as pequenas e médias 

empresas, em face de uma série de custos que a envolvem, entre eles a 

importação do ozonizador, como também o custo operacional do uso do 

ozônio. 

 

LEÃO(1999), avaliando o uso do tratamento convencional para remoção de cor 

em efluentes de indústrias têxteis de médio porte, observou uma expressiva 

eficiência de remoção com uso do tratamento físico-químico, através da 
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floculação com sulfato de alumínio, atingindo um nível adequado que não 

comprometeu a qualidade do corpo receptor. 

 

Diante disso, a adsorção pode constituir numa alternativa tecnológica 

extremamente importante, principalmente pela possibilidade do uso de 

adsorventes de baixo custo em processos de controle de poluição, visando, 

além do abatimento da carga poluidora, a remoção de cor dos efluentes. 

 

Materiais de baixo custo têm sido empregados como adsorventes para 

remoção de cor, com por exemplo: carvão de coque, turfa, carvão de pedra, 

polímero sintético não-iônico, terra de diatomácea, bentonita, resinas 

trocadoras de íons e algodão modificado, vermiculita, pó-de-serra, haste de 

milho, areia e cascas de arroz. O carvão vegetal e o arroz apresentaram as 

melhores eficiências (67% e 65%) respectivamente. Alguns constituintes do 

efluente foram melhores adsorvidos que outros, enquanto que alguns 

adsorventes não processados contribuíram para a introdução de novos 

constituintes ao efluente (MEYER et al.,1992 ).  

 

Processos de adsorção envolvendo transferências de massa de uma fase 

fluida para a superfície de um sólido (adsorvente) têm sido utilizados para 

tratamento de efluentes têxteis (ZANOTTA et al., 2000). Esse processo tem 

demonstrado ser eficaz e econômico no tratamento desses efluentes, sendo 

necessário a pesquisa de materiais de baixo custo para que permita uso em 

escala industrial. O carvão ativado tem sido grande fonte de pesquisa nessa 

área, devido a sua grande propriedade de remoção de cores de efluentes 

(MOREIRA et al., 2000), mas o seu custo é elevado e, por isso, foi utilizado um  

resíduo da indústria do alumínio neste estudo como um material alternativo de 

baixo custo. 

 

Esta dissertação de mestrado está centrada no beneficiamento do resíduo 

perigoso (“cake” terra filtrante usada), resultante do processo de filtragem dos 

óleos de laminação da indústria do alumínio para utilização como adsorvente 

de corantes de efluentes da indústria têxtil, empregando a técnica de banho 

finito, de soluções finitas do corante Remazol B, Remazol Red e Solophenil 

Red. Os corantes reativos constituem uma classe de corantes que vem sendo 

utilizada em escala crescente pelas indústrias têxteis brasileiras, devido à sua 

reatividade com as fibras e estabilidade da cor. Experimentalmente, deverá ser 

estudada a influência do pH, da concentração de corante na alimentação e da 



 5 

vazão de alimentação, em colunas de leito fixo em escala laboratorial, assim 

como a influência do beneficiamento do resíduo (reativação ou não das terras 

envolvidas). 

 

Futuramente, este projeto será complementado por pesquisas que visem 

empregar o resíduo resultante da adsorção de corantes para fabricação de 

tijolos ou cimento, permitindo a recuperação do mesmo, fechando o ciclo e 

gerando um processo econômico e ambientalmente viável. 

 

1.1. Objetivos 

 

Objetivo Geral  

 

Este trabalho tem como objetivo geral verificar, mediante estudos de adsorção 

e modelagem do processo, a viabilidade técnica e econômica do 

beneficiamento de um resíduo perigoso para uso como adsorvente na remoção 

de corantes de efluente da indústria têxtil.  

 
 
Objetivos Específicos 

• Caracterizar o material puro (terra de filtragem virgem), usada (após 

utilização) e após o tratamento térmico e químico; 

• Determinar mediante planejamento experimental fatorial as melhores 

condições de concentração inicial do corante e massa de adsorvente em 

banho finito com vistas a determinar a capacidade máxima de adsorção 

para cada corante; 

• Determinar os parâmetros cinéticos do processo de adsorção para cada 

um dos corantes 

• Determinar os parâmetros de equilíbrio de adsorção para cada um dos 

corantes: isoterma de equilíbrio e capacidade máxima de adsorção em 

banho finito; 

• Desenvolver um modelo fenomenológico de adsorção 

 

1.2. Justificativa 



 6 

 

O homem sempre utilizou os recursos naturais que o meio ambiente lhe 

ofereceu. Se no passado, comunidades dispersas se estabeleciam nas 

margens dos corpos d’água e baseavam-se na exploração extrativista da fauna 

e flora, atualmente uma sociedade fundamentada na atividade industrial 

exerce, a cada dia, maior pressão sobre os recursos naturais. Exemplos desse 

comportamento é a utilização de metais, como o alumínio, de petróleo e da 

água. 

 

A sociedade contemporânea é marcada pela utilização do alumínio, assim 

como outrora fora marcada pela utilização do bronze. O alumínio devido às 

suas propriedades químicas, resistência mecânica e à corrosão, leveza e 

aspecto estético, encontra um amplo campo de aplicações, seja na confecção 

de embalagens, utensílios diversos, carros, aviões, no tratamento de água, na 

construção civil e uma infinidade de outros usos. Com jazidas na região 

amazônica e no estado de Minas Gerais, o Brasil é o sexto maior produtor 

mundial de alumínio, atrás dos Estados Unidos, Rússia, Canadá, China e 

Austrália (ABAL, 2006). Entretanto, a cadeia produtiva desse metal gera graves 

impactos ambientais, seja pela degradação de grandes áreas, ou pela geração 

de enormes quantidades de resíduos. 

 

Tendo em vista os graves problemas ambientais, há demanda de pesquisas 

que visem o desenvolvimento de tecnologias que busquem um melhor 

aproveitamento dos recursos naturais bem como a sua preservação para as 

gerações futuras. 

 

A utilização do “cake” para o tratamento de águas contaminadas com corantes, 

apresenta, como principal vantagem, a utilização de um rejeito que representa 

um “passivo ambiental” para a indústria de laminação a frio do alumínio, 

transformando-o em um produto com valor agregado, de baixo custo para a  

indústria têxtil. 

 

A utilização de materiais alternativos e inovadores visam contribuir para o 

crescimento tecnológico e industrial da região, procurando diminuir a lacuna 

existente no desenvolvimento entre as regiões do país.  
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A disposição de resíduos industriais em aterros além de muito onerosa, não 

atende ao conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez que não há 

reaproveitamento dos recursos não-renováveis. A instalação de um aterro 

industrial resulta sempre em um “passivo ambiental”, que deverá ser 

gerenciado de forma responsável para não causar nenhum dano ao meio 

ambiente. 

 

O gerenciamento de resíduos é parte integrante de todo e qualquer processo 

industrial e pode ser entendida como o “controle sistemático da geração, 

coleta, segregação na fonte, estocagem, transporte, processamento, 

tratamento, recuperação e disposição final” MAIA (1992 apud LORA, 2002, p. 

405). Sendo assim, gerenciar resíduos é colocar em prática um conjunto de 

medidas que, em linhas gerais, deverão atingir os seguintes objetivos 

principais: 

Preservar, proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente; 

Contribuir para a saúde humana;  

Assegurar uma utilização racional dos recursos naturais. 

 

Com uma política ambiental voltada para os objetivos acima, a Alcoa promove 

e busca a melhor forma de gerenciar seus resíduos. No caso específico do 

“cake”, onde muitas tentativas já foram feitas, a utilização do mesmo para 

fabricação de tijolos para a construção civil representa uma alternativa para a 

sua destinação final, porém, pesquisas recentes têm aberto os horizontes para 

a utilização como combustível em fornos de cimento. 

 

Por outro lado, uma das grandes dificuldades encontradas pelas indústrias 

têxteis está centrada no problema ambiental, principalmente no controle e 

remoção dos corantes de efluentes. Os corantes são compostos químicos 

orgânicos que possuem a propriedade de absorver luz visível seletivamente, 

razão pela qual aparecem coloridos, devido à presença de grupos cromóforos 

tais como nitro, nitroso, azo e carbonila. A cor destes compostos é intensificada 

e/ou modificada por grupos auxocromos tais como etila, nitro, amino, sulfônico, 

hidroxila, metóxi, etóxi, cloro e bromo. A estabilidade da molécula do corante é 

diretamente associada à força de ligação química dos átomos componentes 

dos grupos cromóforos e auxocromos. Um dos aspectos mais importantes dos 

corantes é a sua durabilidade, ou propriedade de permanência sem alteração 
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de sua cor. A isso chamamos de resistência ou solidez à luz (KIMURA, et al. 

1999). Além disso, os grupos auxocromos sulfônicos tornam a molécula do 

corante solúvel em meio aquoso e aumentam a afinidade pelas fibras no 

processo de tingimento. A fácil percepção visual da presença de corantes nos 

cursos de água, mesmo em pequenas concentrações, atrai a atenção do 

publico e de entidades de proteção ambiental. Suas concentrações podem ser 

menores que 1,0 ppm, isto é, inferiores a outros compostos químicos em águas 

residuárias e, mesmo assim, serão detectáveis por método espectrofotometria. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

No Capítulo 1 é apresentada uma introdução geral sobre o tema, junto 

com os objetivos geral e específicos e a justificativa para o estudo, ressaltando 

a problemática dos efluentes da indústria têxtil e dos resíduos sólidos, seguido 

do capítulo 2 com revisão bibliográfica. 

  

Uma fundamentação teórica sobre indústrias têxteis e corantes, o 

processo de laminação e de geração do resíduo utilizado, assim como a 

utilização de diferentes materiais como adsorventes de efluentes têxteis é 

apresentada no Capítulo 3. 

 

O Capítulo 4 é dedicado o estudo do adsorvente, o processo gerador e a 

indústria de laminação de alumínio 

 

O Capítulo 5 é dedicado aos materiais e métodos utilizados no presente 

estudo. Inicialmente é apresentado um fluxograma dos experimentos 

realizados, seguido dos materiais e por fim da metodologia de cada etapa 

realizada.  

 

 Os resultados dos experimentos e a discussão dos mesmos são 

expostos no Capítulo 6, onde são apresentados, inicialmente, os resultados da 

caracterização do material, após cada etapa da sua preparação, seguida dos 

resultados obtidos, com as discussões inerentes, a modelagem utilizada para 

cada corante e finalizando com uma comparação com outros materiais. 
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 No último capítulo 7 são apresentadas as conclusões e as 

perspectivas para novos trabalhos. O trabalho é encerrado com as referências 

bibliográficas e os anexos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. Materiais Utilizados como Adsorventes na Remoção de 

Corantes Têxteis 

2.1.1 Adsorção de corantes – resultados de literatura 

 

O carvão de origem mineral ou vegetal é uma matéria-prima básica de muitas 

aplicações nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia. O carvão ativado é 

um tipo de material carbonoso poroso caracterizado por possuir uma grande 

área superficial interna que lhe confere a propriedade de adsorver moléculas 

tanto da fase líquida  como da fase gasosa (BANSAL et al,, 1988). Pode ser 

produzido de materiais carbonáceos, inclusive carvão (betuminoso, sub-

betuminoso e lignite), turfa, madeira, ou cascas de materiais vegetais (U.S. 

Army Corps of Engineers). Este material é utilizado com freqüência em 

processos de purificação, desodorização, descolorização, desintoxicação e 

separação (PERUZZO, 2003).  No caso do carvão ativado granular (GAC), uma 

quantidade considerável de poros mostra ser uma passagem e a extensão do 

macroporo determina a taxa de transferência de massa adequada para 

aplicação. Fibras de carvão ativado (ACF) constituem um novo grupo de 

adsorventes carbonados. Elas são caracterizadas por diâmetro de fibra 

pequeno (na ordem de 10µ m) e taxa de transferência de massa alta; elas 

apresentam vantagens sobre o carvão ativado. 

 

PERUCH & MOREIRA (1997) estudaram a adsorção dos corantes têxteis 

amarelos do grupo monoclorotriazina e diclorotriazina sobre carvão ativado, 

que mostrou ser um bom adsorvente, e observaram que o corante 

diclorotriazina amarelo é adsorvido mais rapidamente e em maior extensão que 

a monoclorotrizaina.  

 

AL-DEGS et al. (2000), estudaram a adsorção deste material durante o 

processo mostrando uma abordagem inovadora para investigar a adsorção 

destes corantes através da modificação da superfície química do carvão e 

caracterização de um modelo resultante procurando por funções apropriadas 

para cada tipo de corante. Existe ainda uma vasta pesquisa no 
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desenvolvimento de novos adsorventes, aplicados à remoção de corantes 

têxteis. Pode-se referenciar os esforços de LIN (1993) que utilizou diatomita, 

alumina ativada, peneiras moleculares e serragem de madeira na adsorção do 

corante RED 60. 

 

ZANOTTA et al. (2000) também realizaram um estudo com alumina ativada e 

carvão ativado na remoção de corantes de soluções monoclorotriazina amarelo 

e monoclorotriazina vermelho por adsorção. Os adsorventes utilizados 

mostraram-se adequados para remoção de corantes de soluções aquosas em 

coluna recheada, sendo que a alumina apresentou resultado superior em 

relação ao carvão ativado granular. 

 

 MCKAY et al. (1981) utilizaram partículas de turfa na adsorção, em batelada, 

do corante  Astrazone Blue 69. 

 

MCKAY et al. (1982) utilizou a quitina para adsorver os corantes Acid Blue 25 e 

Blue 158, Mordant Yellow 5 e Direct Red 84.  

 

YOSHIDA et al. (1991) estudaram o equilíbrio de adsorção com os corantes 

Direct e Acid Blue em quitosana.  

 

RAMAKRISHNA & VIRARACHAVAN (1997), utilizaram a bentonita, escórias de 

aço e pena de aves para adsorver os corantes Acid Blue 29 e Basic Blue 9 e 

Red1.  

 

ASFOUR et al. (1985a) realizaram um estudo comparativo da capacidade de 

adsorção do corante AstrazoneBlue 69 sobre carvão ativado e pedaços de 

madeira. Também, estudaram a adsorção deste mesmo corante sobre 

serragem de madeira ASFOUR et al. (1985b).  

 

NASSAR & MAGDY (1997), realizaram um estudo comparativo entre palhas de 

palmeira e carvão ativado na adsorção de corantes básicos Yellow 21, Red 22 

e Blue 3.  

 

KIMURA et al. (2000), utilizaram microesfereas de quitosana reticuladas na 

adsorção do corante Remazol Brilliant Orange 3R (Reativo Laranja 16) cm 
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variação de pH. Foi observado que as microesferas de quitosana em pH ácido 

foram mais efetivas na adsorção do que me pH alcalino. Este novo suporte 

adsorvente pode ser empregado em processos de adsorção estáticos e 

dinâmicos, possui grande estabilidade em meio ácido e, neste caso, pode ser 

utilizado na remoção de corantes reativos (Turquesa Drimarem K-2B, Azul 

Marinho Levafix EBNA e Procion Laranja H-ER) pela floculação da quitosana. 

Os resultados sugerem estudos com outros efluentes para verificar a 

possibilidade do uso deste polieletrólito catiônico na remoção da cor de 

efluentes industriais  têxteis. 

 

FURLAN et al. (2000), utilizaram o bipolímero quitosana na adsorção do 

corante Amarelo Reativo 135 e concluíram que a capacidade máxima de 

adsorção depende da temperatura, o mecanismo de adsorção ocorre por 

adsorção física e em pH alcalino a adsorção física diminui.  

 

SOUZA et al. (2000), estudaram a clarificação de efluentes da indústria têxtil 

utilizando vermiculita ativada como adsorvente e concluíram que as trocas 

iônicas mais eficazes foram realizadas com soluções aquosas de HCl 1M a 

25ºC, onde ocorreram as melhores remoções de carbono orgânico toal, dando 

indício de adsorção física. A vermiculita ativada mostrou ser um bom 

adsorvente alternativo, pois, quando comparado com o carvão ativado, 

apresenta a mesma eficiência.  

 

FINCATO et al. (2000), estudaram a remoção do corante Rodamina B de 

efluentes de tingimento de ágatas por adsorção na biomassa do macrófito  

aquático Slavinia sp. e concluíram que a biomassa seca do macrófito  aquático 

remove eficientemente a cor rosa-avermelhada produzida pela Rodamina B.  

 

MOREIRA et al. (2000), estudaram as isotermas de adsorção dos corantes 

reativos monoclorotriazina vermelha e monoclorotriazina amarela. Os 

resultados mostraram que as isotermas de adsorção foram favoráveis, sendo 

que a adsorção da monoclorotriazina  vermelha ocorreu em maior extensão  do 

que a do corante monoclorotriazina amarela, para o mesmo adsorvente. O 

processo é exotérmico e físico. O carvão mineral utilizado ativado por pirólise 

demonstrou ser um ótimo adsorvente mesmo comparado ao carvão ativado 

comercial.  
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BONAN et al. (2002), comparando a capacidade de adsorção de dois materiais 

adsorventes, o carvão ativado e a serragem em banho finito para remoção do 

corante Remazol  Vermelho RG, concluíram que o carvão ativo apesar de 

necessitar de um tempo maior para atingir o equilíbrio, possui uma capacidade 

de adsorção superior, quando comparado com a serragem, que apresenta um 

menor tempo para atingir o equilíbrio cm uma isoterma de adsorção mais 

desfavorável. 

 

KHATTRI & SINGH (1999), utilizaram o bagaço de cana de açúcar na adsorção 

de corantes reativos de efluentes têxteis. Todos estes materiais adsorventes 

aparecem como alternativa ao carvão ativado que é amplamente utilizado e 

pesquisado na adsorção dos corantes têxteis. 

 

A Tabela 1 apresenta alguns resultados da capacidade de adsorção (q) 

encontrados na literatura da utilização de diferentes matrizes na remoção de 

corantes têxteis. Pode-se assim comparar os vários adsorventes utilizados no 

processo de adsorção de corantes da indústria têxtil, observando um aumento 

da capacidade do valor de adsorção do carvão comercial e diversos 

adsorventes do tipo produtos naturais, tanto para o corante Remazol Black B 

quanto para outros corantes utilizados. Estes resultados servirão 

posteriormente para comparação com o resíduo estudado. 
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Tabela 1 - Parâmetros de adsorção de corantes em diversos adsorventes  

ADSORVENTE q (mg.g-1) t (min) CORANTE REFERÊNCIA 

Carvão de casca 
de eucalipto 

90 - Remazol Black B MORAIS et al., 
1999 

Mesocarpo de 
coco verde 

2,93 90  Remazol Black B LEAL, 2003 

Carvão de casca 
de coco 

11,04 <400 Remazol 
Vermelho RG 

BONAN et al., 
2002 

Serragem 2,19 400 Remazol 
Vermelho RG 

BONAN et al., 
2002 

Microesfera de 
quitosana 

30,4 (pH 2)  

5,69 (pH 9,5) 

480 Remazol Brilliant 

Orange 3R 

KIMURA et al., 
2000 

Alumina 20,48 55  Monoclorotriazina 
amarelo 

ZANOTTA et al., 
2000 

Salvinia sp 133 360 Rodamina B FINCATO et al., 
2000 

Carvão  0,68 20 Monoclorotriazina 
Amarelo 

ZANOTTA et al., 
2000 

Carvão  0,38 25 Monoclorotriazina 
Vermelho 

ZANOTTA et al., 
2000 

Carvão comercial 1111 - Remazol Black B AL-DEGS et al., 
2000 

Carvão comercial 434 - Remazol Golden 
Yellow 

AL-DEGS et al., 
2000 

Carvão comercial 400  Remazol Red AL-DEGS et al., 
2000 

Fonte: (LEAL, 2003). 

 

2.2 Argilas Esmectíticas 

 

Segundo SOUZA SANTOS (1989), as argilas esmectitas são filossilicatos 

constituídos por duas folhas de silicato tetraédricas, com uma folha central 

octaédrica unidas entre si por oxigênio comuns às folhas (Figura 1). As folhas 

tetraédricas são compostas por tetraedros contendo um átomo de silício 

circundado por quatro átomos de oxigênio; as folhas octaédricas são 

compostas de octaedros contendo um átomo de alumínio, e/ou magnésio e/ou 

ferro circundando por seis grupos de hidroxilas, conforme Figura 1, nos 

tetraedros, cada oxigênio tem uma valência ligada ao átomo de silício e outra 

valência ligada ao átomo de oxigênio ou outro elemento do tetraedro seguinte 

ou do octaedro contíguo, formando folhas contínuas na direção dos eixos a e b 

e são empilhadas aleatoriamente uma sobre as outras. Ainda segundo o 
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referido autor, as esmectitas podem ser classificadas em dioctaédricas 

(beidelita, nontronita, volconscoita, montmorilonita), em que duas das três 

posições disponíveis na folha ocataédrica da metade da cela unitária são 

ocupadas por cátions, e em trioctaédricas (saponita, saucaonita, hectorita), em 

que três das três posições disponíveis na folha ocataédrica da metade da cela 

unitária são ocupadas por cátions.  

 

 

Figura 1 - Estrutura cristalina das esmectitas (BARAÚNA, 2006) 

 

O grau de hidratação entre as camadas 2:1, ou seja, as duas folhas 

tetraédricas e a folha central octaédrica provocam inchamento macroscópico 

que depende do cátion e da composição química da esmectita (GRIM, 1968). A 

montmorilonita sódica apresenta característica de poder absorver, isto é, 

intercalar entre as camadas 2:1, o maior número de moléculas de água por 

cela unitária das esmectitas, de modo que as camadas vão se distanciando até 

40 Å, momento em que as forças de ligação (força de Van der Waals) entre as 

camadas são vencidas pelo movimento browniano do líquido e as camadas 

lamelares se separam e se dispersam. Entre 20 Å e 40 Å, o sistema água + 

argila sódica forma um gel. Adicionando-se mais água e fazendo-se com que 

as camadas lamelares se distanciem mais, origina-se um sol. O sol de 

esmectita sódica em repouso transforma-se em gel, que retorna à condição de 

sol por agitação, se a concentração for superior a 2%. A essa característica dá-

se o nome de tixotropia (transformação sol-gel isotérmica reversível), que é de 

grande importância nos fluidos de perfuração de poços de petróleo, conforme 

SABNTOS (1975).  
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Os primeiros estudos sobre argila esmectitas na região Nordeste do Brasil 

foram realizados em amostras de afloramentos localizados no distrito de Boa 

Vista, município de Campina Grande, Estado da Paraíba. Em 1962, SOUZA 

SANTOS realizou a identificação mineralógica qualitativa por análise térmica 

diferencial e por difração de raios-X, tendo detectado presença de 

argilomineriais de grupo das esmectitas nas amostras. 

 

Dados estatísticos sobre reserva, produção e consumo de argilas esmectíticas 

no Nordeste foram coligidos por SILVA (1973), que incluiu, ainda, citação sobre 

ocorrências de esmectitas na localidade de Mocambo, no município de Oeiras, 

no Piauí e nas localidades de Lagoa do Jardim e Lagoa do Cachimbo, no 

município de Itapipoca, no Ceará.. 

 

Estudos geológicos e tecnológicos com a finalidade de localizar novas 

ocorrências de argilas esmectitas no Nordeste foram executados por ARAÚJO 

et al (1979) em ocorrências de argilas preferencialmente de cores verdes 

localizadas no Brasil, nos municípios paraibanos de Pedra Lavrada, Cubati, 

Barra de Santa Rosa e Olivedos. 

 

 

2.2.1 Principais usos das argilas esmectíticas 

 

A bentonita é vastamente usada como barreira contra contaminação do 

subsolo e da água dos lençóis freáticos por efluentes contendo metais 

pesados. A escolha desse material é uma função de sua alta área superficial 

(que pode chegar até 800m2.mg-1 baixo custo e presença na maioria dos solos. 

Geralmente um adsorvente pode ser assumido como economicamente 

favorável quando requer pouco processamento, é abundante na natureza, e 

pode ser um subproduto ou material de descarte de outro processo industrial.  

 

 SOUZA SANTOS & CAMPOS (1977) verificaram a possibilidade de utilização 

de outros sais de sódio, além do carbonato, no tratamento de troca por sódio, 

utilizando uma amostra de cor verde clara-creme do depósito de Boa Vista –na 

Paraíba, considerada localmente como o melhor material para fluido de 

perfuração.  
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Estudo dos usos das esmectitas da Paraíba como impermeabilizante de 

argamassa e estudos dos efeitos de ciclos de secagem e de modificação na 

permeabilidade da água foram realizados por Ferreira (1978), e Tan & Ferreira 

(1979). 

SOUZA et al. (2000) e KREMER & RICTHER (1995), utilizaram argilas do tipo 

vermiculita e bentonita respectivamente para remoção de cor em efluentes 

têxteis ambos com resultados positivos quando comparados com adsorventes 

mais utilizados como o carvão ativado.  

 

RODRIGUES et al. (2000 apud AGUIAR et al., 2002, encontraram resultados 

significativos para usos de argilas esmectitas natural e cálcica, como 

coagulante e floculante no tratamento físico-químico de efluente da indústria de 

curtume. 

 

ESPANTALEÓN et al.(2003), obtiveram resultados que demonstraram alta 

capacidade de remoção de corantes em efluentes de curtumes, utilizando 

argilas do tipo bentonita e sepiolita ativadas com ácido. (AGUIAR et al., 2002). 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1. Indústrias Têxteis 

 

Neste capítulo são apresentados os principais problemas ambientais 

ocasionados pelo lançamento de efluentes têxteis em corpos hídricos, 

destacando aqueles relacionados com o impacto na qualidade das águas em 

função da presença de corantes e aditivos têxteis, presentes nos efluentes 

lançados geralmente sem tratamento em corpos receptores. Por conseguinte, 

se apresenta uma caracterização dos tipos de corantes têxteis mais utilizados e 

sua toxicologia. O “estado da arte” dos processos de remoção de cor de 

efluentes têxteis. Em função da escolha neste trabalho da adsorção como um 

processo de remoção de cor, também se apresenta uma caracterização do 
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adsorvente utilizado, no caso “cake” – resíduo proveniente da indústria de 

laminação a frio do alumino. 

 

3.1.1. Lançamentos de Efluentes Têxteis sem Tratamento em Corpos 

Hídricos 

 

O impacto ambiental é definido como o conjunto de efeitos positivos e 

negativos que uma atividade econômica, em funcionamento ou ainda 

projetada, exerce sobre o nível de vida e o ambiente físico de uma zona de 

influência, em  particular os efeitos dos contaminantes dos efluentes têxteis 

sobre os diferentes  elementos receptores (homem, ar, corpos de água e solo). 

Neste contexto, destacam-se os efeitos no tratamento biológico, no corpo 

receptor e conseqüentemente no abastecimento público (CEPIS, 1995). 

 
A descarga dos efluentes líquidos das indústrias têxteis contém um alto teor de 

corantes orgânicos sintéticos, uma grande quantidade de surfactantes, sólidos 

dissolvidos e, possivelmente, metais pesados como cromo, níquel e cobre 

(KANNAN & SUNDARAM, 2001), que lançados nos rios sem tratamento 

adequado causam destruição à vida aquática. Estima-se que pelo menos 20% 

dos corantes têxteis sejam descartados em efluentes, devido a perdas 

ocorridas durante o processo de fixação da tintura às fibras. A remoção desses 

compostos dos rejeitos industriais é um dos grandes problemas ambientais 

enfrentados pelo setor têxtil. Sobretudo considerando que os corantes não 

pertencem a uma mesma classe de compostos químicos, mas englobam 

diversas substâncias com grupos funcionais diferenciados, com grande 

variedade na reatividade, solubilidade, volatilidade, estabilidade e etc. que, por 

sua vez, requerem métodos específicos para identificação, quantificação e 

degradação. Não é possível, portanto, remover adequadamente qualquer 

corante adotando apenas um procedimento. Além disso, o uso rotineiro de 

vários outros aditivos químicos de composição diversificada (umectantes, 

antiespumantes, eletrólitos, dispersantes, ajustadores de pH, normalizadores, 

seqüestrantes), durante o banho de tintura, a montagem e a fixação, dificulta o 

processo de remoção. Se não forem tratados adequadamente antes de 

lançados em águas naturais, os efluentes provenientes da indústria de corantes 

ou tintura têxtil podem modificar o ecossistema ou atingir a saúde da 

população.  
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Ao diminuir a transparência da água e impedir a penetração da radiação solar, 

esses rejeitos coloridos diminuem a atividade fotossintética e provocam 

distúrbios na solubilidade dos gases, causando danos nas guelras e brânquias 

dos organismos aquáticos, além de perturbar seus locais de desova e refúgio. 

Esses compostos podem permanecer por cerca de 50 anos em ambientes 

aquáticos, pondo em risco a estabilidade desses ecossistemas e a vida em seu 

entorno. Os produtos da degradação de grande parte dos corantes nesses 

ambientes e no homem podem ser ainda mais nocivos que os próprios 

pigmentos. A informação disponível sobre a toxicidade e o risco dos corantes 

sintéticos e o impacto dos rejeitos na qualidade da água e em ecossistemas 

aquáticos é muito pouco difundida, apesar da grande quantidade de resíduos 

gerada pela indústria em todo o mundo (SILVA, 2006). 

 

Com todos esses problemas a respeito da toxicidade de corantes em corpos  

d’água, o maior desafio é sem sombra de dúvidas a sua remoção dos efluentes 

que faz com que a sociedade classifique a indústria têxtil como uma das 

principais causadoras de poluição das águas e que por permanecerem no meio 

ambiente, um controle rigoroso dos rejeitos desses efluentes é requerido. 

 

3.1.2. Efeito dos efluentes no corpo receptor 

 

O descarte de efluentes sem tratamento nas águas superficiais pode modificar 

a sua coloração natural e provocar a formação de espumas na superfície do 

corpo hídrico. 

 

A espuma reduz a proporção de transferência de oxigênio através da superfície 

do rio e limita a capacidade de autodepuração da corrente, como é o caso da 

espuma estável que se forma ao contato de tensoativos não iônicos na relação 

de 1,0 a 0,4 mg.L-1, de acordo com GARDINER & BORNE (1978). 

 

A fração de descarga dos efluentes facilmente biodegradáveis ocasiona 

diminuição do oxigênio dissolvido na água, extinguindo a vida aquática 

diretamente ou até os peixes mais susceptíveis aos efeitos tóxicos de outras 

substâncias. 

 

Os compostos tóxicos e metais pesados em pequenas concentrações podem 

acumular-se nos tecido dos peixes e outros invertebrados aquáticos da cadeia 
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alimentar, aumentando o nível tóxico da água nos rios, apesar de seus efeitos 

serem observados em longo prazo, não deixam de ser perigosos, sendo na 

maioria das vezes mais difíceis e custosos de se tratar. 

 

Observa-se também o a eutrofização nos corpos de água, ocasionada pelo 

descarte de efluentes ricos em fósforo e nitrogênio, a qual, conseqüentemente, 

aumenta a população de peixes e algas, provocando um esgotamento do nível 

de oxigênio dissolvido na água. 

 

Os corantes comerciais básicos, como trifenilmetano, fenacina e triacina, 

causam menor deterioração ambiental pela sua maior fotodegradação ou perda 

de cor em solução que os corantes básicos modernos como os azo, 

antraquinóides e outros que contrariamente perdem mais facilmente a cor 

sobre a fibra que em solução. PORTER & SNIDER(1974), calcularam a 

fotodegradação ótima para os corantes comerciais, indicando um nível de 40% 

frente a luz artificial por aproximadamente 200 horas. 

 

Finalmente, e não menos importante, deve-se considerar o impacto negativo 

sobre as áreas de lazer, devido à contaminação da água superficial com o 

conseqüente prejuízo econômico, em particular em zonas turísticas. 

 

 

3.1.3 Tratamento de efluentes têxteis 

 

Nos últimos anos, a remoção de cor de efluentes têxteis tem sido objeto de 

grande atenção, não somente pela sua toxicidade, mas também pelo seu 

aspecto visual (RIBEIRO et al., 2002). 

 

Pesquisas referentes ao tratamento do efluente têxtil freqüentemente enfocam 

os corantes reativos por três razões principais: representam aproximadamente 

20 % a 30 % de todos os corantes utilizados; cerca de 30 % do corante 

utilizado é transformado em resíduo, devido à baixa fixação em fibras 

celulósicas e à baixa eficiência de remoção destes corantes pelos tratamentos 

biológicos convencionais (ÁLVARES et al., 2001). 
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A Figura 2 apresenta algumas estruturas típicas dos corantes utilizados pela 

indústria têxtil. 

 

Figura 2- Corantes utilizados pela indústria têxtil (ALMEIDA et al., 2004) 

 

Os padrões para qualidade dos despejos de efluentes industriais estão cada 

vez mais rigorosos em todo o mundo. As pesquisas e desenvolvimento dos 

processos de tratamento de efluentes têxteis têm levado os pesquisadores a 

estudos de aprimoramento dos métodos físico-químicos como adsorção, 

coagulação/floculação, filtração por membrana e oxidação avançada. Os 

processos de degradação, como a eletroquímica, a fotoquímica e a 

biodegradação, não são efetivamente aplicados (ZANONI & CARNEIRO, 

2001). Alguns destes processos de tratamento estão resumidos a seguir na 

Tabela 2 com suas vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 2 - Tecnologias de tratamento para remoção de corantes envolvendo 

processos químicos e/ou físicos (PEARCE et al., 2003) 

MÉTODOS QUÍMICOS 
E/OU FÍSICOS 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Oxidação Processo rápido Alto custo de energia e 
formação de produtos 

Adsorção Boa remoção de lodo 
concentrado  
 

Requer regeneração ou 
recolhimento do 
adsorvente 

Técnica de membrana Remoção de todos os 
tipos de corantes 

Produção de lodo 
concentrado 

Coagulação/floculação Economicamente viável Alta produção de lama 
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O processo de separação por membranas tem sido atualmente empregado em 

tratamento de águas industriais e municipais. Este processo apresenta uma 

série de vantagens, que são: economia de energia, seletividade, separação de 

termolábeis e simplicidade de operação, as quais permitem competir com 

técnicas clássicas de separação. Por outro lado, existem as desvantagens, que 

são: taxa de fluxos baixas e o tempo de vida das membranas que é bastante 

limitado (HABERT et al., 1997). 

 

As principais preocupações dos órgãos de controle ambiental são as 

substâncias que passam pelo tratamento biológico e causam danos aos corpos 

receptores. Os tratamentos adotados pelas indústrias têxteis que operam por 

meios de processos físico-químicos, seguidos de tratamento biológicos de lodo 

ativado, embora obtenham uma eficiência relativamente alta na remoção de cor 

(cerca de 80 %), apresentam como inconveniente a geração do lodo, que ainda 

é considerado crítico do ponto de vista ambiental, haja vista o teor de corantes 

adsorvidos (KUNZ et al., 2002). Então a pesquisa científica tem sido 

direcionada para outros métodos e procedimentos de remoção de cor que 

poderão combinar eficiência com baixo custo (MORAIS et al., 1999).   

 

Os processos que envolvem a adsorção no tratamento de efluentes têxteis são 

bem mais eficazes que os métodos convencionais. É uma das técnicas físico-

químicas mais utilizadas visando a descoloração. Sendo um método de custos 

relativamente moderados em relação às novas técnicas pesquisadas (LIN & 

PENG, 1996), tendo como vantagem menor tempo de processamento e poucas 

variáveis a serem controladas (BANAT et al., 1996). 

 

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo fluido-sólido na 

qual se explora a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície, 

determinadas substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que 

permite separá-las dos demais componentes dessas soluções. Os adsorventes 

são geralmente sólidos porosos com área interna altamente desenvolvida, 

propiciando assim o fenômeno da adsorção, que pode ser química ou física.  

 

Há dois modos de aplicação do adsorvente que podem ser utilizados para 

sistemas líquidos em escala industrial. No primeiro, a percolação, o adsorvente 

granular é mantido fixo sob a forma de um leito poroso através do qual o líquido 

a tratar, sobe ou desce. O segundo método é a filtração de contato, que 
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consiste dispersar o adsorvente finamente dividido no líquido a tratar, 

promovendo simultaneamente uma agitação intensa da suspensão, após o 

adsorvente é filtrado. Mas, para o adsorvente ser comercialmente importante, 

deve reunir uma série de características favoráveis de eficiência, como 

resistência mecânica, perda de carga, baixo custo, aglomeração, inércia 

química e densidade, porém a propriedade mais importante é a área interfacial 

(área externa mais área dos poros). 

 

3.2. Corantes e Aditivos Têxteis 

 

3.2.1. Conceitos 

 

Corantes são substâncias que possuem a habilidade de absorver a luz visível 

(BANAT et al., 1996) na faixa de 400 nm a 700 nm e dessa forma atribuir cor a 

diversos materiais. Corantes naturais orgânicos e inorgânicos têm sido 

utilizados desde os tempos pré-históricos, entretanto foi com a síntese de um 

corante púrpuro, batizado de Mauveína por Perkin em 1856 (CORREIA et al., 

2002), que se iniciou a indústria do corante sintético. Nos últimos 130 anos, 

inúmeros compostos químicos foram sintetizados, dos quais cerca de 10.000 já 

foram ou ainda são produzidos em escala industrial.  

 

Os corantes podem ser classificados como corantes ou pigmentos. Embora 

esses termos sejam usados indistintamente, há diferenças conceituais entre 

eles. Os pigmentos são partículas sólidas orgânicas ou inorgânicas, coloridas, 

brancas, pretas ou fluorescentes, que são praticamente insolúveis no meio no 

qual são aplicados, se dispersando em substâncias auxiliares ou sobre 

substratos, conservando sua estrutura de partícula cristalina durante o 

processo de coloração. Os corantes são aplicados a diversos substratos, a 

partir de um líquido no qual são totalmente, ou pelo menos parcialmente 

solúveis, devendo possuir uma afinidade específica com o substrato ao qual 

são aplicados. 

 

3.2.2. Indústria Brasileira de Corantes 

 

Até a metade do século XIX, todos os corantes eram derivados de folhas, 

ramos, raízes, frutos ou flores de várias plantas e de substâncias extraídas de 
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animal. Embora a indústria de corantes têxteis tenha se originado na Europa 

desde o século XVI, o primeiro corante sintético foi descoberto apenas em 

1856 na Inglaterra (GUARATINI & ZANONI, 2000). Com a intensa inovação 

tecnológica, próximo de 1915 a Alemanha manteve o monopólio sobre a 

produção de corante sintético até a Segunda Guerra Mundial. Hoje a indústria 

de corantes dos Estados Unidos é a maior fonte exportadora destes produtos, 

colocando no mercado aproximadamente 2.000 tipos diferentes de corantes 

sintéticos.  

 

Desde o descobrimento do Brasil, sua história tem estado relacionada à 

produção de corantes. A começar pelo nome do país, uma vez que este é 

proveniente da madeira “Pau-Brasil”, fonte natural de corante avermelhado. 

Durante grande parte do século XIX, o Brasil também foi fonte principal do 

índigo natural (extraído da Indigofera tinctoria). A produção industrial de 

corantes sintéticos no país foi introduzida logo após a Primeira Guerra Mundial 

e atualmente supre 60 % da sua demanda doméstica  NILSSON (1993 apud 

GUARATINI & ZANONI, 2000)). As principais empresas produtoras de corantes 

no Brasil, com pequenas exceções, estão localizadas basicamente no eixo Rio 

de Janeiro - São Paulo e a maioria são dependentes de produtos 

intermediários importados tais como: derivados de benzeno, naftaleno, tolueno, 

etc (BECKMANN & SEWEKOW, 1991).  

 
Anualmente são produzidos cerca de 10000 corantes, tais como os reativos, 

ácidos, básicos, dispersos, azo, diazo, baseados em antraquinonas e metais 

complexos. Todos os corantes têm com propriedade comum a habilidade de 

absorver luz na região do visível (BANAT et al., 1996). Alguns dos mais 

empregados são os azo e antraquinonas (RATTEE, 1995) e também os 

complexados com metais. Os baseados em antraquinonas são os mais 

resistentes à degradação devido a sua estrutura aromática, que é responsável 

pela cor por longos períodos de tempo. Corantes básicos têm alto brilho, e, 

portanto grande intensidade, dificultando a descoloração. Os baseados em 

metais complexos são extremamente carcinogênicos, como o cromo em sua 

forma natural (BANAT et al., 1996). Uma grande variedade destes corantes 

pode ser encontrada em efluentes reais. Sendo 9% da quantidade total 

(450.000 ton/ano) de corantes produzidos no mundo são descartados em 

efluentes têxteis. Estas perdas chegam a 50 % para corantes reativos em 

algodão (PEREIRA et al., 2003). 
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O total de corantes consumidos pelas indústrias têxteis na última década 

excedeu 107 Kg/ano sendo 90 % desse total aplicado sobre tecidos. 

Consequentemente, aproximadamente 106 Kg/ano de corantes são despejados 

em fluxos de água por essas indústrias (CHOY et al., 1999). 

 

Nos últimos anos, a exportação de corantes no Brasil tem mostrado um 

aumento anual ao redor de 40 % (GUARATINI & ZANONI, 2000) como mostra a 

Tabela 3. É possível observar uma grande demanda interna por corantes 

ácidos (cerca de 8 % da demanda mundial) e corantes reativos (4 % do 

consumo mundial) resultantes da grande produção de couros e algodão no 

país, respectivamente. Devido às características climáticas, o Brasil tem sua 

indústria têxtil predominantemente baseada em algodão (70 %). Os outros 

corantes representam um consumo per capita de aproximadamente 110 

gramas por ano.  
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Tabela 3 - Produção e emprego dos principais tipos de corantes têxteis no 
Brasil  

Quantidade (ton) Tipos de 
corantes 

Aplicação 
Principal 
destino 1992 1993 1994 195 1996 

Ácidos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

1 3489 
3168 
442 

4425 
3707 
840 

4339 
3585 
902 

4011 
3375 
1167 

4506 
3877 
1129 

Azóicos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

2 116 
117 
0 

171 
159 
0 

128 
133 
0 

408 
407 
28 

180 
134 
46 

Básicos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

3 394 
458 
81 

582 
562 
57 

411 
512 
67 

315 
355 
216 

326 
333 
188 

Diretos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

4 1510 
1510 
36 

1544 
1510 
36 

1432 
1397 
51 

1323 
1137 
56 

1038 
1292 
88 

Dispersos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

5 691 
637 
86 

763 
747 
20 

821 
771 
35 

1067 
690 
352 

758 
795 
376 

Reativos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

6 2755 
251 
350 

3363 
2918 
525 

3095 
3058 
252 

2790 
2473 
257 

4133 
2882 
1964 

Sulfurosos Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

7 2755 
1452 
78 

3363 
1104 
146 

3095 
1120 
160 

2790 
715 
100 

4133 
1100 
92 

Á cuba Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

8 1600 
250 
0 

1312 
227 
14 

1329 
224 
26 

810 
174 
175 

660 
200 
127 

Pré-
metalizados 

Produção  
Vendas Int 
Vendas ext 

 
9 

 
- 

 
- 

167 
230 
0 

185 
243 
0 

117 
217 
0 

Obs.: 
1-Couro, fibras sintéticas (nylon e elastomeros) e fibras naturais 
de lã e papel; 
2-Fibras naturais de algodão e fibras sintéitcas de poliéster; 
3-Papel e fibras sintéticas acrílicas; 
4-Fibras naturais de algodão, fibras sintéticas de viscose, couro 
e papel; 

5-Fibras sintéticas (poliéster, nylon) e fibras 
artificiais de acetato e viscose; 
6-Fibras naturais de algodão e lã e fibras artificiais 
de viscose, couro e papel; 
7-Fibras naturais de algodão; 
8-Fibras naturais de algodão e 
9-Tintas, plásticos, couro e papel 

Fonte: GUARATINI & ZANONI, 2000. 
 

3.2.3 Corantes Reativos 

 

Por muitos anos havia um anseio, entre os químicos têxteis, de se obter 

tingimentos sólidos mediante reação do corante com a celulose. Após inúmeros 

trabalhos pioneiros, em 1956, a ICI (Imperial Chemical industrieis) (AL-DEGS et 

al., 2000). lançou no mercado os primeiros corantes reativos para celulose, os 

quais foram obtidos a partir do cloreto cianúrico. Os grupos reativos desses 

primeiros corantes eram Di clorotriazina e Mono clorotriazina. A Figura 3 

apresenta a estrutura química dos primeiros corantes reativos. 

 

Desde então, houve um enorme desenvolvimento científico/tecnológico e foram 

criados inúmeros grupos químicos reativos que possibilitavam ligações mais ou 

menos estáveis com a celulose. Com o advento dos corantes reativos foi criado 

mais um princípio para o tingimento de fibras celulósicas: adsorção do corante 

e em seguida, reação com a celulose, formando uma ligação covalente. 
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Figura 3 - Primeiros corantes reativos derivados de cloreto cianúrico. 

 

Hoje, após 49 anos da introdução dos corantes reativos, há uma enorme 

demanda destes produtos no mercado: cerca de 40% dos corantes para 

celulose consumidos no Brasil são corantes reativos. 

 

Os corantes reativos são compostos que contém um ou dois grupos químicos 

capazes de formarem ligações covalentes entre um carbono ou fósforo de sua 

estrutura e um oxigênio, nitrogênio ou enxofre de uma hidroxila, amina ou 

mercaptana, respectivamente, do substrato. Estes corantes apresentam três 

problemas fundamentais durante o processo de tingimento: a reação do grupo 

eletrofílico do corante reativo com a água (hidrólise) compete com a reação de 

fixação (formação de ligação covalente entre o corante e o substrato têxtil), o 

corante hidrolisado não reage com a fibra; a afinidade dos corantes reativos 

deve ser ajustada às condições de aplicação; a solidez à lavagem dos corantes 

reativos depende da estabilidade da ligação corantes-fibras (BONAN et al., 

2002). 

 

Geralmente, os corantes reativos apresentam um grupo cromóforo também 

conhecido como azo, antraquinonas, nitro, etc. e grupos auxiliares que são 

responsáveis pela fixação à fibra têxtil. No entanto, o grupo mais representativo 

e largamente empregado pertence à família dos azo corantes. Ele se 

caracteriza por apresentar um ou mais grupamentos -N=N- ligados a 
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grupamentos aromáticos (AL-DEGS et al., 2000). Atualmente, mais de 50% dos 

corantes produzidos são utilizados na indústria têxtil (BISHOP, 1996). 

 

3.3. Terra diatomácea 

 

A terra diatomácea é também chamada terra de infusória. Originalmente é uma 

rocha, chamada diatomita, de origem sedimentar formada, predominantemente, 

pelo acúmulo de carapaças silicosas segregadas por algas do grupo das 

diatomáceas. Com a morte desses organismos aquáticos microscópicos, a 

matéria orgânica é decomposta e as suas carapaças silicosas ficam 

acumuladas no fundo dos mares e lagos. Estas algas pré-históricas são 

formadas por mais de 12000 diferentes espécies de unicelulares (CELITE 

CORPORATION, 1999). 

 

É um mineral macio lembrando giz quebradiço e distinguido por uma variedade 

de formas. Esta matéria-prima é processada por secagem, 

moagem,sinterização. Praticamente inerte é um filtro predominantemente de 

sílica. Quando é  depositado sobre o filtro suporte, faz um rígido “cake” poroso 

que funciona como peneira. As partículas em suspensão no líquido, que passa 

através deste filtro são devidamente retidas. Este material é inerte, e 

praticamente não tem qualquer efeito sobre o odor e sabor do líquido filtrado 

através dele. Filtram partículas maiores que 1 micra. 

 

As carapaças ou paredes silicosas, chamadas frústulas, das algas diatomáceas 

têm estrutura cristalina amorfa, são altamente porosas, leves e insolúveis. Não 

afetam as propriedades químicas ou físicas dos refrigerantes à base de óleos 

minerais.  

 

O meio filtrante utilizado na ALCOA tem sua constituição a diatomácea. Trata-

se em sua grande parte de diatomita originária do México e importada pela 

Diacel Comércio e Importação Ltda, São Paulo, com o nome de CELITE 503. A 

composição química da terra diatomácea é basicamente sílica. A Figura 4 

mostra microfotografias dessa terra  
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Figura 4 - Terra diatomácea (escala 20.000:1) (CELITE CORPORATION, 

1999). 

 

 

.3.4 Terrra Fuller 

 

O nome Fullers Earth ou Terra Fuller,  foi atribuído a várias centenas de anos 

atrás, quando os trabalhadores têxteis ou de lã "Fullers" tiveram uma idéia, 

para reduzir o tempo de remoção de óleos e graxas da lã. Resolveram utilizar 

uma mistura de água e argila (um barro ambudante na região.) Desde então, 

tem sido bastante utilizada na indústria como clarificante.  

 

 Fuller's Earth ocorre naturalmente como uma argila sedimentar , composta 

principalmente de alumina, sílica, óxidos de ferro, cal, magnésia, e água, em  

proporções variáveis. Devido à sua capacidade de absorver literalmente óleo e 

remover propriedades de um determinado material, verificou-se ser um produto 

altamente rentável e útil para a época.  

 

Bentonita e Fuller Earth, são as duas mais importantes argilas que ocorrem 

naturalmente e de grande importância  comercial, por possuírem propriedades 

clarificantes.  
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Dois tipos de  bentonitas são facilmente caracterizadas. Uma é conhecida 

como bentonita de sódio, que tem uma única camada de água contendo íons 

trocáveis Na+ . O outro tem dupla camada de água com partículas Ca++ para a 

troca iônica. É conhecida como cálcio bentonita.  Os íons de Na+ e Ca++ são 

trocados pelos íons de  Mg++ ou Fe++.  

Um terceiro tipo de montmorilonita tem sido caracterizada por não ter  

nenhuma camada de água e de íons, sendo provavelmente eletrostaticamente 

neutra. 

 Bentonita de cálcio se refere normalmente a Terra Fuller devido a suas 

propriedades físicas e químicas se identificarem com a montmorilonita cálcica.  

A principal diferença entre bentonita e Terra Fuller está em seus modos de 

ocorrência e nas propriedades físicas. Bentonita é considerada como tendo 

sido formado pela modificação dos depósitos de cinzas vulcânicas, 

principalmente na parte superior das formações Cretácias.  

A Terra Fuller, tem sua formação em rochas terceárias.  

Bentonitas com baixo teor de ferro, são utilizadas como agentes catalisadores 

de refinação de petróleo. As bentonitas tendo Ca e / ou Mg com troca iônica 

são boas clarificantes. As  Bentonitas podem absorver água mais que as 

argilas plásticas.A Terra  Fuller, por outro lado, não tem características plástico 

ou semi-plásticas. Possui uma estrutura foleada.  

É uma argila constituída principalmente de esmectitas, como montmorilonita 

A maior parte dos contaminantes gerados em um refrigerante à base de óleo 

mineral, durante a laminação do alumínio e suas ligas é menor do que 1 um, e 

passa através do  “cake” da terra diatomácea. Os únicos contaminantes, que 

podem ser removidos apenas por esse “cake” da terra diatomácea são 

partículas de metal e de óxido maiores do que 1µm. O restante, menor que 1 

µm, são sabões metálicos na forma líquida e coloidal e corpos coloridos de 

tamanho de sub-micra e ângstrom.  

 

O tipo de argila utilizada como adsorvente pela Alcoa Alumínio S.A. é o Tonsil 

Optimum 380FF, produzido a partir de montmorilonitas cálcicas de alto grau de 

pureza e ativadas via digestão ácida. A estrutura cristaloquímica da argila 

natural sofre alterações durante o processo, gerando inúmeros sítios ativos 

com excelentes propriedades clarificantes (Sud Chemie do Brasil, 2001). 
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3.5 Adsorção 

A adsorção é um fenômeno no qual o soluto é removido de uma fase e 

acumulado na superfície da segunda fase. O material adsorvido é o adsorbato, 

e o material no qual se processa a remoção é chamado de adsorvente. Existem 

dois processos de adsorção que podem ser distinguidos de acordo com as 

forças envolvidas: a adsorção física e a adsorção química. Na adsorção física 

as moléculas adsorvidas são retidas na superfície do adsorvente por forças 

fracas de Van der Waals e a formação de uma multicamada é possível. Na 

adsorção química, uma única camada de moléculas, átomos ou íons é unida, 

na superfície do adsorvente, por ligações químicas. 

 

3.5.1. Modelagem dos processos de adsorção 

 

A dinâmica do processo de adsorção pode ser interpretada segundo o 

mecanismo difusional ou ainda a partir de um tratamento cinético. Estas duas 

interpretações devem conduzir bem evidentemente a velocidades iguais para o 

processo. 

 

O processo de fixação do adsortivo à superfície do adsorvente pode ser 

decomposto em etapas elementares sucessivas, cada uma dessas etapas 

podendo controlar o fenômeno global dentro das condições dadas. 

 

Considerando uma partícula de adsorvente, supostamente porosa, colocada no 

seio do fluido, a adsorção do soluto sobre o adsorvente necessita de: 

a) Transporte do seio da fase fluida até a vizinhança imediata da 

superfície externa do adsorvente. Esta transferência resulta de um 

processo de difusão molecular que ocorre da fase fluida ao exterior da 

partícula; 

b) Transferência do exterior da partícula ao interior dos poros. Esta etapa 

resulta igualmente de um processo de difusão que pode ser revelado da 

junção de outros fenômenos (efeito Knudsen, por exemplo). Esta difusão 

ocorre na fase fluida mais interior dos poros do sólido; 

c) Adsorção propriamente dita, que é a fixação na superfície do 

adsorvente (paredes dos poros). Esta etapa é muito rápida e não 

influencia o processo global; 



 32 

d) Transferência sobre a superfície dela mesma, na fase adsorvida, das 

regiões de concentrações elevadas até a região de fraca concentração. 

Este processo é uma migração na superfície. 

 

É importante o desenvolvimento de modelos que possam descrever e prever o 

comportamento do processo estudado, a fim de que sejam determinados os 

parâmetros necessários para obter as condições de operação do sistema. 

 

3.5.2. Isotermas de adsorção 

 

A adsorção pode ser avaliada quantitativamente através das isotermas. A 

isoterma de adsorção é a maneira pela qual se expressa a quantidade de 

soluto adsorvido por unidade de massa de adsorvente (X/W). O procedimento 

experimental é bastante simples: basta colocar em contato a solução contendo 

o componente a ser adsorvido com diferentes massas de adsorvente até atingir 

o equilíbrio. Enquanto o processo de adsorção acontece, ocorre uma 

distribuição do soluto entre as duas fases, que pode ser medida em função da 

concentração e natureza do soluto e da solução, como função da concentração 

de soluto remanescente na solução de equilíbrio (C). Normalmente, a 

quantidade de material adsorvido para a massa unitária de adsorvente 

aumenta com o aumento de concentração, embora não diretamente. 

 

A isoterma de adsorção é a relação de equilíbrio entre a concentração na fase 

fluida e a concentração nas partículas do adsorvente a uma dada temperatura. 

Para gases, a concentração é usualmente dada em porcentagem de mol ou 

como uma pressão parcial. Para líquidos, a concentração é freqüentemente 

expressa em unidades de massa, tal como partes por milhão. A concentração 

do adsorbato no sólido é dada como massa adsorvida por unidade de massa 

do adsorvente original. A isoterma linear passa através da origem e a 

quantidade adsorvida é proporcional à concentração no fluído. As isotermas 

(Figura. 5) que são convexas para cima são chamadas favoráveis, porque uma 

carga de sólido relativamente alta pode ser obtida em baixa concentração no 

fluído. Por exemplo, a isoterma de Langmuir, X/W=bKC/(1+KC), onde W é a 

carga de adsorbato, C é a concentração no fluído, e b e K são constantes, é do 

tipo favorável. Quando KC>>1 a isoterma é fortemente favorável, e quando KC 

<<1 a isoterma é quase linear. Assim, a isoterma de Langmuir, que tem uma 

simples base teórica não se mostra como um bom ajuste para muitos sistemas 
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de adsorção física. A equação de Freundlich, X/W=KC1/m  , onde m<1, é um 

melhor ajuste principalmente para adsorção de líquidos (McCABE et al., 1985). 

 

Figura 5 - Isotermas de adsorção 

 

Uma das técnicas mais utilizadas para determinação do equilíbrio de adsorção 

em fase líquida é o método do banho finito, que calcula a quantidade adsorvida 

por meio de um balanço de massa em fase líquida que deve estar numa 

quantidade suficiente para ser amostrada. Em processos industriais que 

utilizam fase líquida, o sistema opera com o adsorvente saturado ou muito 

próximo da sua capacidade de saturação (RUTHVEN & GODDARD, 1986). 

 

As funções mais utilizadas para descrever o comportamento de uma isoterma 

são: Langmuir, Freundlich (aplicável à adsorção química e física); Brunauer-

Emmett –Teller – BET (aplicável à adsorção física multicamadas). 

 

3.5.3. Modelo de Henry 

O tipo mais simples de isoterma é o modelo descrito por Henry. Neste, a 

concentração do soluto é baixa, não há interação das moléculas do adsorbato 

umas com as outras e não há completa adsorção dos sítios. A relação entre a 

concentração na fase fluida e na fase sólida pode ser descrita de forma linear: 

 

.e h eQ K C=
         (4.1) 
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onde, Qe e Ce são as concentrações de equilíbrio do adsorbato na fase sólida e 

na fase fluida, respectivamente. 

 

3.5.4. Modelo de Langmuir 

 

É o primeiro modelo de isoterma que assume cobertura da monocamada na 

superfície do adsorvente. Este é o comportamento esperado para 

quimiossorção e contém várias considerações importantes: 

• Todas as moléculas são adsorvidas em sítios definidos na 

superfície do adsorvente; 

• Cada sítio pode ser ocupado por uma única molécula; 

• A energia de adsorção é igual em todos os sítios; 

• Quando as moléculas adsorvidas ocupam sítios vizinhos, estas 

não interagem entre si. 

 

A isoterma de Langmuir pode ser expressa da seguinte forma: 

 

AA

AA

sat

A

A

CK

CK

q

q

+
=
1

                                (4.2) 

 

sendo: qA   a capacidade de adsorção mg.g-1 ;CA a concentração de soluto 

(equilíbrio) mg/L; qA
sat

   a capacidade de adsorção de saturação na 

monocamada em mg.g-1; KA   a constante de equilíbrio da adsorção 

 

A equação da isoterma de Langmuir, já linearizada, apresenta a seguinte 

forma: 

sat

AA

sat

AAA qCqKq

1111
+








=                         (4.3) 

 

A eficiente utilização de um adsorvente requer que as condições de operação 

sejam tais que pelo menos faça o uso completo da capacidade de equilíbrio, 

caso não seja possível utilizar o total da capacidade limite. 
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3.5.5. Modelo de Freundlich 

 

A equação de Freundlich é uma das melhores descrições matemáticas 

conhecidas do equilíbrio de adsorção. Os sistemas reais podem ser 

representados por este tipo de isoterma que pode ser expressa por: 

 

n

eqCKq =      (4.4) 

 ou           eqKCq logloglog +=         (4.5) 

 

sendo que q  e C têm os mesmos significados já definidos para isoterma de 

Langmuir e Keq  e n são constantes que não dependem de diversos fatores 

experimentais e se relacionam, respectivamente, com a distribuição da 

capacidade de adsorção dos sítios ativos e  a do adsorvente (CAVALCANTE 

JR., 1998). 

 

3.5.6. Modelo de Langmuir-Freundlich 

 

 Este modelo une a equação de Langmuir com o modelo de potência de 

Freundlich, para tentar representar da melhor forma os dados experimentais. 

 

A interação contaminante/adsorvente pode ser descrita pela equação abaixo: 

n

AA

n

AA

sat

A

A

CK

CK

q

q

+
=
1        (4.6) 

 

Onde: qA a capacidade de adsorção e CA a concentração de contaminante no 

meio; qA
sat a capacidade de adsorção de saturação; KA a constante de equilíbrio 

da adsorção e n a ordem do sistema. 

 

 Linearizando-se a equação de equilíbrio, obtém-se: 

sat

A

n

A

sat

AAA qCqKq

1111
+








=

       (4.7) 
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Então, plotando o gráfico de 1/qA  versus 1/CA, obtém-se o valor de 1/qA
sat

  e o 
valor de 1/KAqA

sat
   será dado pela inclinação da curva. 

 

 

4.0. O Adsorvente 

 

4.1 O Processo gerador do adsorvente 

 

O processo gerador do resíduo é denominado laminação a frio (Figura 6), o 

qual consiste de passar o metal entre dois cilindros num eixo horizontal, 

alinhados verticalmente e contidos em uma carcaça de aço. O metal então,  

passa diversas vezes por esse conjunto de cilindros para redução de sua 

espessura. No processo de redução, é gerado calor na área de contato entre 

os cilindros e o metal. Para o resfriamento é aplicado óleo de laminação 

(hidrocarboneto alifático), sob pressão, através de bicos spray,  sobre a área de 

contato.  

 

 

 

Figura 6 – Esquema do processo de laminação e geração do resíduo 
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Após aplicado no processo, o fluído é coletado para filtração e reuso. A filtração 

é feita através de filtros com meios filtrantes específicos como terra 

diatomácea, argila ativada, papel e mangas de poliéster. Uma visão geral de 

um dos filtros utilizados está representada na Figura 7 e 8. Após a filtração, o 

fluído é resfriado através de trocadores de calor e devolvido para o laminador. 

     
eo de laminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Laminadores Fosa e Cosim, que utilizam o óleo de laminação 

 

 

 

A filtração se faz necessária, pois durante a laminação do alumínio são 

geradas partículas (finos de alumínio) em grandes quantidades, produtos 

oxidados, sabões metálicos, etc. Esses produtos devem ser removidos do 

fluído refrigerante /lubrificante através de filtração, para devolver um fluído com 

as características originais para garantir a qualidade final do produto laminado. 
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Figura 8 - Sistema de filtragem do óleo de laminação (Filtro Schnider), - de 

onde é obtido o resíduo utilizado no estudo. 

 

4.2  A composição do resíduo 

 

O resíduo “terra filtrante usada = cake” é resultante da filtração do fluído 

refrigerante (óleo de laminação) -conforme Figura 3. Quando o meio filtrante, 

que é uma mistura de terra diatomácea (CELITE 503) mais argila ativada 

(TONSIL) na proporção de 1:2, está saturado, este é descartado. 

Aproximadamente 40% do volume do resíduo correspondem ao óleo de 

laminação e 60% terras filtrantes (CELITE+TONSIL) e finos de alumínio. A 

caracterização do mesmo seguiu a norma ABNT 10004/2004. 

 

As Fichas de Dados de Segurança dos produtos, estão disponíveis  no anexo 2 

anexo 3 e anexo  4 para a terá diatomácea – Celite, argila clarificante – Tonsil e 

óleo de laminação, respectivamente. 

 

O óleo de laminação é um hidrocarboneto alifático desaromatizado, derivado 

de petróleo, rico em cadeias C12, C13, C14 e C15. A função principal deste 

lubrificante é remover calor. Devido a isso, grandes volumes de óleo circulam 

no sistema durante a laminação e retornam a ele após passarem pelo processo 

de filtragem, onde são utilizadas as terra clarificante(TONSIL) e filtrante 

(CELITE 503). 
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Um volume de óleo é circulado, por meio de tubulações, que vão para os 

pulverizadores do laminador e ficam entre a abertura dos cilindros. O óleo 

circula a uma temperatura entre 40º e 60ºC. Isto ocorre em função dos 

parâmetros de processos exigidos. O óleo de laminação é acompanhado de 

aditivos, que são agentes específicos adicionados para controlar e facilitar a 

operação do laminador com o impacto mínimo no desgaste dos cilindro e da 

superfície do metal que está sendo laminado. O óleo que está sobre o cilindro 

contém também quantidades significativas de ar, de umidade, e de partículas 

metálicas do desgaste. O óleo é então passado através dos vários tipos de 

filtro para eliminar particulados provenientes do desgaste. O líquido é passado 

também por trocadores de calor para manter o controle apropriado sobre 

efeitos térmicos bem como para ajudar a manter a viscosidade do fluído. 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve as características dos materiais e equipamentos 

utilizados nos procedimentos experimentais, como também os métodos 

aplicados, visando a remoção de corantes em efluentes têxteis, através do 

tratamento por adsorção com resíduo proveniente do processo de laminação 

da indústria do alumínio. 

 

5.1 Materiais 

 5.1.1 Adsorbatos utilizados 

 

Para que se pudesse avaliar a eficiência da terra de filtragem usada como adsorvente 

de corantes, foram utilizados três corantes, Remazol Black B, Remazol Red RB133 e 

Solophenyl Red 3BL, por serem corantes bastante representativos nos processos de 

tingimento nas indústrias têxteis e por pertencerem a classes diferentes. O Remazol 

Black B, cuja estrutura está apresentada na Figura 9, e o Remazol Red (Figura 10) 

são corantes reativos, enquanto que o Solophenyl Red (Figura 11) é um corante 

aniônico. Todos os corantes são fabricados pela CIBA. 
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Figura 9 - Fórmula estrutural do corante Remazol Black B (AL-DEGS, 2000) 

 

Figura 10 - Fórmula estrutural do corante Remazol Red RB133 (DIZGE et al, 

2007) 

 

Figura 11 - Fórmula estrutural do corante Solophenyl Red 3BL 

(HOSSEINZADEH et al., 2007) 

 

Foram preparadas soluções de 10mg.L-1 partindo-se de uma solução mãe ou 

estoque de 1000mg.L-1. Determinou-se o comprimento de onda máximo (λ máx ) 

para todos os corantes. Como a absorbância segue a lei de Lambert-Beer, foi 

possível obter previamente uma curva de calibração de absorbância  versus 

concentração.  
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5.1.2 Adsorvente 

 

O adsorvente que foi utilizado neste estudo foi o um resíduo perigoso – “cake-

terras filtrantes usada” proveniente dos filtros de óleos refrigerantes do 

processo de laminação à frio , cedido pela empresa Alcoa Alumínio S.A. As 

propriedades físicas do adsorvente são apresentadas no Anexo 1 e sua 

composição está descrita no capítulo anterior. 

 
 
5.1.2.1. Preparação do adsorvente 

 

O resíduo foi fornecido pela Alcoa Alumínio S.A, localizada na cidade de  

Itapissuma – Pernambuco. Foi coletada do descarte dos sistemas de filtragem 

da área de laminados. A amostra foi devidamente etiquetada e transportada 

para o LEAQ - Laboratório do Departamento de Engenharia Química da UFPE.  

 

Tendo em vista que o resíduo – “cake – terra filtrante usada”  tem um alto 

poder calorífico devido a sua constituição estar presente em torno de 35% a 

40% óleo de laminação, a preparação do adsorvente constituiu numa queima 

direta (auto combustão) sem controle de temperatura,  para eliminação do 

residual de óleo mineral.  A amostra deve queimar até extinção total da chama. 

Após esta queima o resíduo foi segregado para o teste de ativação química e 

térmica.  

A Figura 12 apresenta amostras dos constituintes do resíduo argila clarificante 

e diatomácea virgens, o resíduo impregnado de óleo, o resíduo após a queima 

direta  e calcinada (ativação térmica) a 500º C. A Ativação térmica e química 

será apresentada na subseção seguinte. 
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Figura 12 – Amostras dos constituintes do resíduo (terra füller e diatomácea), 

resíduo impregnado de óleo, após queima direta e após calcinação a 500º C. 

 

 

5.1.2.2. Ativação do adsorvente 

 

Foram realizados dois estudos de ativação do adsorvente visando avaliar a 

condição mais adequada de processo e custo, no caso a ativação química e a 

ativação térmica (calcinação). A figura 13 mostra o fluxo do tratamento do 

resíduo para uso como adsorvente. 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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QUEIMA DIRETA 

OU AUTO 
COMBUSTÃO 

RESÍDUO APÓS 
CALCINAÇÃO 
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DIATOMÁCEA + 

ARGILA CLARIFICANTE (2:1) 

 

 

PROCESSO DE FILTRAGEM 

 DURANTE A LAMINAÇÃO 

 

 

RESÍDUO – “CAKE-TERRA FILTRANTE  

 USADA” 

 

  QUEIMA DIRETA 
 

RESÍDUO BENEFICIADO 

 

                                      ATIVAÇÃO TÉRMICA                                               ATIVAÇÃO QUÍMICA 

 

                                      RESÍDUO ATIVADO                                                     RESÍDUO ATIVADO 

                   CALCINADO – 500ºC                          QUIMICAMENTE-ÁCIDO/BÁSICO 

 

Figura 13 – Fluxograma do tratamento do resíduo 

 

a) Ativação Química 

 

KARGI & OZMIHCI (2004) citam que a argila ativada tem sido 

largamente usada como uma alternativa para as argilas em pó 

empregadas no tratamento de efluentes sintéticos, nesse estudo é feita 

uma comparação entre os resultados da remoção de corantes obtidos 

mediante uso da argila comum e da argila ativada com solução de 

H2SO4 1%. CRINI (2005) cita o uso de adsorventes não-convencionais 

de baixo preço na remoção de corantes usados na indústria de papel e 

celulose. A adsorção de Azul Ácido 9 por um adsorvente misturado 

(argila ativada e carbono ativado) tem sido estudada por HO et al (2001).  

Foram avaliadas a ativação em meio ácido, utilizando solução de HCl e 

NaOH, onde o resíduo ficou exposto por até 24horas. 

 

 



 44 

 

b) Ativação Térmica  

 

Foram avaliadas várias condições de temperatura na ativação de 

modo a se determinar o efeito da condição térmica na composição da 

argila e nas propriedades adsortivas do resíduo ativado, objetivando  

determinar a melhor condição em atendimento aos objetivos da 

pesquisa, baseando-se nos trabalhos de FOLETTO et al. (2001) e de 

Silva (2005). Pequenas quantidades do resíduo beneficiado foram 

colocadas em uma mufla e submetidas a temperaturas variáveis por 

um período de 24 horas. Foram feitos testes com o difratograma do 

resíduo calcinado para diversas temperaturas obtido por Silva (2005). 

Os testes demonstraram que a 300 ºC a estrutura do resíduo é 

preservada e que a partir desta temperatura várias impurezas foram 

eliminadas, o que pôde contribuir para melhorar a remoção das 

impurezas e a estabilidade do resíduo. Verificou-se também que a 500 

ºC o resíduo não se fragmentava. Baraúna (1991) concluiu que, em 

temperaturas acima de 500 ºC, as argilas perdem hidroxila da sua 

estrutura, alterando a sua capacidade de troca, o que levou à opção, 

no presente estudo, da utilização do resíduo calcinado na temperatura 

de 500ºC. 

 
 

5.1.3 Reagentes 

• Ácido clorídrico (soluções 0,1N e 5M); 

• Soda cáustica (soluções 0,1N e 6M) 

 

5.1.4 Equipamentos 

 
• pHmetro digital Metller Toledo MP120 ou DIGIMED DM 20; 

• Centrifuga EXCELSA Baby  Fanen 208N; 

• Balança Analítica; 

• Estufa de secagem e esterilização Fanen; 

• Mufla Altronic; 

• Microscópio eletrônico de Varredura Jeol; 

• Espectrofotômetro de UV-Vis AquaMate Merck; 
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• Mesa agitadora IKA KS 130 basic 

 
 
5.2 Métodos 
 

5.2.1 Caracterização do adsorvente 

A caracterização do adsorvente após queima direta e após o processo de 

ativação térmica foi realizada através de difração de raio X e microscopia 

eletrônica de varredura, realizadas no Instituto de Tecnologia de Pernambuco 

(ITEP) enquanto que as medidas do tamanho e volume dos poros (BET), foram 

realizadas no Laboratório de Processos Catalíticos do Departamento de 

Engenharia Química da UFPE. A Figura 14 mostra os equipamentos utilizados 

nesta etapa do trabalho. 

 

    

Figura 14 - Difratômetro de Raios-X Rigaku Ultima (a); Analisador de área 

superficial específica (BET) Quantachrome Nova 100e (b). 

 
 

 

 

 

(a) (b) 
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5.2.2  Procedimento Experimental 

 
Os procedimentos experimentais foram conduzidos a partir do cumprimento e 

resultados obtidos em cada etapa das atividades experimentais, observadas ao 

longo do estudo, conforme fluxograma apresentado na Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxograma da metodologia experimental aplicada 

 

 

 

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

6ª Etapa

7ª Etapa

8ª Etapa

1ª Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

6ª Etapa

7ª Etapa

8ª Etapa

Preparação 
do Adsorbato

Soluções de 
Remazol Black B, 
Remazol Red e 

Solophenil Vermelho

Preparação do 
Adsorvente

-Beneficiamento do 
resíduo 

(queima/calcinação)
- Ativação do 

Material (Química e 
Térmica)

- Caracterização do 
Material

Ensaio de adsorção com resíduo argiloso beneficiado. 
Observar adsorção e efeito do tempo (24h e 48h) com 

50 mL do corante Remazol Black B a 10 ppm

Ensaio de adsorção com resíduo argiloso beneficiado. 
Observar adsorção e efeito da massa (1,0g; 1,5g; 2,0g; 2,5g; 
3,0g e 3,5g) com 50 mL do corante Remazol Black B a 10ppm

Ensaio de adsorção com resíduo argiloso beneficiado. 
Planejamento Fatorial (Fatores: massa adsorvente, 

concentração de corante e agitação) com Remazol Black B

Ensaio de adsorção com resíduo argiloso tratado quimicamente.  
Planejamento Fatorial (Fatores: ativação ácida, ativação alcalina 

e sem ativação) com Remazol Black B a 10 ppm

Ensaio de adsorção com resíduo argiloso ativado termicamente. 
Planejamento Fatorial (Fatores:massa adsorvente, concentração 

de corante e agitação) com os três corantes a 10 ppm

Ensaio Cinético com os três corantes

Ensaio de Equilíbrio com os três corantes

Modelagem
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O desenvolvimento experimental foi realizado em oito etapas, conforme 

fluxograma apresentado na seção 3.1. Todos os ensaios foram realizados em 

banho finito, utilizando-se erlenmeyers de 125 mL e uma mesa agitadora 

conforme apresentado na  Figura16. 

 

Figura 16 – Experimentos em banho finito 

 

Determinação das concentrações de corantes 

Para a determinação das concentrações dos corantes, antes e após cada 

ensaio adsortivo, foi utilizado um espectrofotômetro UV-Visível. Inicialmente, foi 

determinado um espectro completo para cada corante, utilizando uma solução 

de 50 mg.L-1 ,a fim de se identificar o comprimento de onda do pico de maior 

intensidade, para que se pudesse então realizar uma curva de calibração para 

cada corante. Esta curva foi construída com concentrações variando de 0,1 

mg.L-1 até 11,0 mg.L-1, onde foi obtido um coeficiente de correlação (R2) igual a 

0,9999. 

 

Os parâmetros utilizados foram os seguintes: 

 Comprimento de onda: 597 nm – Remazol Black B 

     514 nm – Remazol Red 

     528 nm – Solophenyl Red 

 Integração: 1 s 

 Ajuste da curva: linear 

 Largura de faixa: 2,0 nm 

 Unidade: mg.L-1 
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1ª  etapa -  avaliação da capacidade de adsorção das terras virgens e do 

resíduo calcinado – 500ºC 

 

Foram pesadas amostras com massas individuais correspondentes a 1,000 g 

do resíduo após queima direta e calcinado (500ºC), de terra diatomácea e de 

argila clarificante virgens e colocadas em contato, separadamente, com 50 mL 

de solução padrão de corante Remazol Black B de 10 mg.L-1 em um 

erlenmeyer de 125 mL. Esta etapa teve por objetivo avaliar a capacidade de 

adsorção deste resíduo, o efeito do tempo (grande escala) e estimar a 

capacidade de adsorção do material virgem. 

 

Os frascos contendo a terra e a solução do corante foram mantidos sob 

agitação a 400 rpm em mesa agitadora por 24 horas e 48 horas, a uma 

temperatura de aproximadamente 25 ºC. As amostras foram então filtradas em 

papel quantitativo (filtração média) e as concentrações residuais do corante 

foram medidas por espectrofotometria UV-visível a 597 nm. 

 

2ª etapa - avaliação da capacidade de adsorção do resíduo calcinado – 500ºC 

Foram pesadas amostras com massas correspondentes a 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g, 

2,5 g, 3,0 g e 3,5 g  da terra calcinada e postas em contato com 50 mL de 

solução do corante Remazol Black B de 10 mg.L-1 em erlenmeyers de 125 mL, 

para avaliação da influência da variação da massa de adsorvente (resíduo). 

Foi verificado que a argila clarificante TONSIL é a responsável pela adsorção 

docorante. 

 

Os frascos contendo o resíduo e a solução do corante foram mantidos sob 

agitação a 400 rpm em mesa agitadora por 2 horas e 4 horas a uma 

temperatura de aproximadamente 25 ºC. As amostras foram então filtradas em 

papel quantitativo (filtração média) e as concentrações residuais do corante 

foram medidas por espectrofotometria UV-visível a 597 nm. 

 

3º etapa – estudo do planejamento experimental fatorial 

Foi utilizado um modelo experimental estatístico fatorial 23 com repetição para 

otimização da capacidade de adsorção do resíduo beneficiado. Em todos os 
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experimentos foram utilizadas soluções autênticas e o resíduo calcinado foi 

preparado em quantidade suficiente para realização dos testes. Foram 

considerados no arranjo estatístico os níveis superior e inferior, 

correspondendo ao dobro da maior massa utilizada no último experimento da 

2ª etapa. Tendo como referência a velocidade de agitação de 400 rpm, foi 

utilizada velocidade entre 300 rpm e 700 rpm, com variação de pH entre 4 e 8. 

A concentração do Remazol Black B (10mg/L) foi a mesma dos experimentos 

anteriores e determinada antes e depois da adsorção, através de 

espectrofotometria a 597 nm. A Tabela 4 apresenta as variáveis e os níveis do 

planejamento estatístico fatorial 23. 

 

Tabela 4 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23 

Níveis 
Variáveis 

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

pH 4,0 6,0 8,0 

Massa (mg) 2,00 4,00 6,00 

Velocidade de agitação (rpm) 300 500 700 

 

4ª etapa – ativação química 

HISARLI (2004) afirma que as propriedades de terras clarificantes são 

acentuadas pela sua ativação química. BARAÚNA (1991) utilizando argilas 

ativadas quimicamente obteve uma melhoria na adsorção para descoloração 

de óleos vegetais. 

 

No presente estudo a acidificação da terra foi feita primeiramente à 

temperatura ambiente, mediante o contato da terra calcinada com soluções de 

HCl 6M e NaOH 5M por um período de 24 horas, sob agitação constante. 

Também foi testada a acidificação com HCl 6M à quente (temperatura de 

90ºC), com agitação, num período de 6 horas. 

A amostra tratada com solução de NaOH 5M, mostrou-se petrificada após a 

secagem em estufa, sendo de difícil quebra. Estes resultados nos levaram a 

não utilizar esta ativação no desenvolvimento deste estudo. 
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A amostra tratada com solução de HCl 6M após secagem em estufa, 

apresentou-se tal qual como foi colocada antes da ativação não precisando ser 

trabalhada para ser usada.  

Vários inconvenientes, nos levam a eliminar o uso deste ácido e desta 

metodologia neste estudo, para a ativação do resíduo. Trata-se de um ácido 

altamente perigoso para a saúde humana, pois desprende muitos vapores 

tóxicos o que só nos permite utilizá-lo com  sistema de exaustão. Estes  

vapores também atacam facilmente todos os equipamentos do laboratório. 

Encontra-se na Tabela 4 uma continuação dos testes utilizando o resíduo 

ativado quimicamente. 

 

5ª etapa – estudo do planejamento experimental fatorial com ativação térmica 

 

Tendo em vista que o tratamento químico não proveu resultados satisfatórios 

para todos os corantes, partiu-se para um planejamento experimental, 

conforme Tabela 4, para cada um dos corantes, utilizando-se o resíduo tratado 

termicamente-calcinado 500ºC.  

Durante o estudo do planejamento fatorial, foi verificado que o uso do papel de 

filtro no processo de filtração das amostras, influenciava os resultados, tendo 

em vista que o papel de filtro adsorvia/absorvia o corante da solução em 

estudo. Embora toda a literatura utilizada durante este estudo indica o uso 

constante do papel de filtro, todos os experimento foram repetidos, utilizando o 

sobrenadante das soluções após o processo de centrifugação. 

 

6ª etapa – estudo cinético 

 

Os experimentos de adsorção foram realizados em banho finito em 

recipiente de vidro (pyrex) com capacidade de 50 mL, em agitador mecânico, 

trabalhando a uma velocidade de agitação constante de 350 rpm.  

Os testes de cinética foram realizados fixando-se a massa de 

adsorvente e velocidade de agitação e fazendo-se variar o tempo, de modo a 

se achar as curvas cinéticas da capacidade de adsorção (q) e da concentração 

(C) para duas quantidades diferentes de adsorvente (0,500 g e 1,000 g). 
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Cerca de 50mL de amostras dos corantes a concentração de 10ppm, foram 

deixadas sob agitação e em contato com o resíduo calcinado nas quantidades 

acima citadas, em intervalos de tempo conhecido (0’, 1’, 3’, 5’, 10’, 15’, 20’ e 

30’) sem ajuste de pH. Ao final, todas as amostras foram centrifugadas. Após a 

centrifugação, a quantidade de corante que permaneceu na solução foi 

determinada por espectrofotometria. A diferença da massa de corante inicial e 

a massa que remanesce na solução forneceram a quantidade adsorvida no 

resíduo calcinado 500ºC. 

Todos os experimentos foram realizados à pressão atmosférica e à 

temperatura ambiente, no laboratório climatizado.  

 

7ª etapa – estudo de equilíbrio 

 

A partir dos dados obtidos no estudo cinético, foi realizado o ajuste dos 

dados experimentais, conforme o modelo da isoterma Langmuir-Freundlich, 

para se obter os parâmetros adsortivos. 

 

 

6 - RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 

 

6.1. Caracterização das amostras 

 Foram realizadas análises microscópicas dos materiais, utilizando-se 

um microscópio eletrônico de varredura com EDS para se observar a 

morfologia e possíveis alterações com os tratamentos. As Figuras 17 a 20 

apresentam as microfotografias eletrônicas das terra e resíduos tratados. As 

Figuras 17 e 18 são das terras virgens respectivamente. A figura 19 terra usada 

após queima direta e Figura 20 após o tratamento térmico – calcinação 500ºC. 
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Figura 17 – Microfotografia eletrônica da terra diatomácea (Celite) 

 

  

Figura 18 -Microfotografia eletrônica da terra (Tonsil) 

  

Figura 19 -Microfotografia eletrônica da terra usada após queima direta 
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Figura 20 – Microfotografia eletrônica da terra usada após calcinação 

 

 

Pode-se observar, ao se comparar as Figuras 17 e 18 com a 19, que, após o 

uso e posterior queima, a estrutura do material permanece praticamente 

intacta. Todavia, após a calcinação (Figura 20) parece haver um “alisamento” 

da superfície da terra clarificante –TONSIL. 

 

 

A Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) permitiu avaliar a 

composição do material, apoiada nas imagens obtidas microscopia eletrônica. 

Os resultados, da Tabela 5, evidenciam o aumento do teor de oxigênio para a 

diamotácea, devido aos óxidos da queima e da calcinação. Pode-se também 

constatar a saída do magnésio, após a calcinação da terra clarificante –

TONSIL. 
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Tabela 5 – Resultado da EDS da terra virgem, queimada e calcinada. 

VIRGEM QUEIMADA CALCINADA A 500oC 

CELITE 
 
Elmt   Spect, Element  Atomic  
          Type     %       %     
O  K    ED      24,34    36,12   
Na K   ED        0,64      0,66   
Si K    ED       74,23    62,76   
Ca K   ED        0,79      0,47   
Total            100,00   100,00   
* = <2 Sigma 
 
 
TONSIL 
 
Elmt   Spect.  Element  
Atomic  
          Type        %            %     
C  K     ED        3,29       5,39   
O  K    ED       53,26     65,64   
Mg K   ED         2,06       1,67   
Al K     ED         6,09       4,45   
Si K     ED       28,46      19,98   
K  K     ED        2,40         1,21   
Ca K    ED        0,59        0,29   
Fe K    ED         3,85       1,36   
Total              100,00   100,00   
* = <2 Sigma  

CELITE 
 
Elmt   Spect, Element  Atomic  
           Type       %         %     
O  K    ED     40,73    54,65   
Na K    ED      0,28      0,26   
Si K     ED     58,99    45,09   
 
Total            100,00   100,00   
* = <2 Sigma 
 
 
TONSIL 
 
Elmt   Spect. Element  Atomic  
        Type     %       %     
C  K     ED       1,33     2,47   
O  K     ED    37,00    51,57   
Mg K   ED      1,36     1,25   
Al K     ED     9,67       7,99   
Si K     ED    39,99    31,76   
K  K     ED     3,56     2,03   
Ca K    ED     0,66     0,37   
Fe K    ED     6,43     2,57   
Total         100,00   100,00   
* = <2 Sigma  

CELITE 
 
Elmt   Spect, Element  Atomic  
            Type      %           %     
O  K     ED    57,18    70,07   
Na K    ED      0,42     0,36   
Si K     ED    42,31    29,53   
K  K     ED      0,09      0,05   
Total           100,00   100,00   
* = <2 Sigma 
 
 
TONSIL 
 
Elmt   Spect. Element  Atomic  
        Type     %       %     
C  K     ED     1,98       3,23   
O  K     ED    55,85    68,66   
 
Al K     ED     6,12       4,46   
Si K     ED    30,44    21,32   
K  K     ED     2,04     1,03   
Ca K     ED     0,25    0,12   
Fe K     ED     3,32    1,17   
Total         100,00   100,00   
= <2 Sigma 
 

 

O volume e tamanho dos poros foram calculados através da técnica de BET,  

mediante a qual pode-se observar um aumento significativo na área e volume 

dos poros após a calcinação (Tabela 6). Nos ensaios adsortivos iniciais 

verificou-se uma baixa adsorção do corante Remazol Black B pela diatomácea. 

Tal fato pode ser explicado pelo seu baixo volume de poros e baixa área 

superficial. 

 

Tabela 6 – Resultados da área superficial e do tamanho dos poros (BET). 

Amostra 
Área Superficial 

(m2.g-1) 

Volume dos Poros 

(cc.g-1) 

Terra Diatomácea  -
Celite 

2,974 e+0 8,689 e-4 

Argila Clarificante -
Tonsil 

1,368 e+2 5,962 e-2 

Resíduo Beneficiado 4,603 e+1 1,414 e-2 

Resíduo Calcinado 5,539 e+1 2,341 e-2 
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Através da difração de raios-X pode-se observar os picos da argila clarificante 

(TONSIL), da diatomácea (CELITE 503) e do resíduo após calcinação(Figuras 

21, 22 e 23). Pode-se constatar que a calcinação não provocou grandes 

alterações no material o que garante a característica adsortiva do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Difratograma de raios- X da  CELITE 503  
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Figura 22 – Difratograma de raios-X da terra TONSIL OPTIMUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Difratograma de raios-X do resíduo após calcinação: terra filtrante 

usada 
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6.2. Estudo de remoção dos corantes pelo resíduo estudado 

 

6.2.1. Estudo Inicial - 1ª etapa 

 

Nesta fase inicial do trabalho, procurou-se verificar a viabilidade do resíduo de 

filtragem de óleo como adsorvente e o efeito do tempo (larga escala) na 

adsorção. A Tabela 7 apresenta os resultados para o tempo de 24 horas de 

contato e a Tabela 8, para o tempo de 48 horas de contato, entre o corante 

Remazol Black B e o resíduo. 

 
 
 
Tabela 7 - Remoção do corante Remazol Black B por adsorção em resíduo 
argiloso calcinado. C0 = 10 mg.L-1; t = 24 horas; Velocidade de agitação = 400 
rpm; m = 1,0000 g. 
 

Ensaio 
Tipo de 
argila 

Exp 1 Exp 2 Média 
Erro 
(%) 

q 
(mg.g-1) 

Remoção 
(%) 

1 Argila 
clarificante -

Tonsil 

4,7107 4,7529 4,7328 0,892 0,2634 52,7 

2 Terra 
diatomácea 

9,9663 9,9772 9,9717 0,109 0,0014 0,3 

3 Resíduo 
calciado 

7,758   7,758 100,000 0,1121 22,4 

 

 
Tabela 8 - Remoção do corante Remazol Black B por adsorção em resíduo 
argiloso calcinado. C0 = 10 mg.L-1; t = 48 horas; Velocidade de agitação = 400 
rpm; m = 1,0000 g. 
 

Ensaio 
Tipo de 
argila 

Exp 1 Exp 2 Média 
Erro 
(%) 

q 
(mg.g-1) 

Remoção 
(%) 

1 Argila 
clarificante -

Tonsil 

4,4545 4,4896 4,4720 0,785 0,2764 55,3 

2 Terra 
diatomácea 

8,7059 8,7691 8,7375 0,723 0,0631 12,6 

3 Resíduo 
calciado 

7,3332 7,4105 7,3718 1,049 0,1314 26,3 

 

Os resultados permitiram observar que o principal componente da terra de 

filtragem (Composta por diatomácea e terra füller na proporção 1:2) é 
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responsável pela adsorção e que o tempo exerce influência apenas para a 

diatomácea.  

 

Para o resíduo calcinado, obteve-se uma remoção máxima de 26,3 %, com 

uma capacidade de adsorção de 0,1314 mg.g-1 para o corante Remazol Black 

B. 

 

6.2.2. Remoção de corante por adsorção em resíduo argiloso calcinado - 

2ª etapa  

 

Nesta etapa buscou-se avaliar o efeito da massa na capacidade de adsorção 

do corante Remazol Black B. Para tanto foi utilizada uma solução a 10 ppm e 

deixou-se em contato com o resíduo durante duas horas à uma velocidade de 

agitação de 400 rpm. Os resultados estão apresentados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 – Efeito da massa na adsorção do corante Remazol Black B em 
resíduo argiloso calcinado. C0 = 10 mg.L-1; t = 2 h; Velocidade de agitação = 
400 rpm. 
 

Ensaio 
Massa 
resíduo 

(g) 
Exp 1 Exp 2 Média 

Erro 
(%) 

q 
(mg.g-1) 

Remoção 
(%) 

1 0,5044 8,6173 8,5892 8,6032 0,327 0,1385 14,0 
2 1,0099 7,492 7,4568 7,4744 0,471 0,1250 25,3 
3 1,5014 6,5356 6,5143 6,5249 0,326 0,1157 34,8 
4 2,0067 5,8356 5,8391 5,8373 0,060 0,1037 41,6 
5 2,5020 5,5824 5,6035 5,5929 0,377 0,0881 44,1 
6 2,9989 4,872 4,8474 4,8597 0,506 0,0857 51,4 

 

Os resultados desta etapa mostraram que a terra de filtragem de óleo, após o 

seu beneficiamento apresentou um valor máximo de capacidade de adsorção 

de 0,1385 mg.g-1 para a massa de 0,5044 g. Como era de se esperar, a maior 

remoção foi obtida com a maior massa (em torno de 0,50 g), mas o que 

interessa realmente é a capacidade de adsorção do material. 

 

6.2.3. Planejamento experimental fatorial e ativação química -  3ª e 4ª etapas 

 

A partir do planejamento experimental fatorial 23, com duplicata no ponto 

central foi possível maximizar o processo adsortivo. Nesse primeiro estudo foi 
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utilizado apenas o corante Remazol Black B e o resíduo calcinado. Tendo esse 

resultado, aproveitou-se o planejamento para se avaliar o tratamento químico, 

com ácido e com álcali. A Tabela 4 e 10 apresentam a matriz do planejamento 

experimental.com os resultados obtidos das variáveis respostas: quantidade 

adsorvida e remoção, para terra beneficiada na adsorção do corante Remazol 

Black B . 

 

TABELA 4 – Variáveis e níveis estudados no planejamento fatorial 23 

 
 

 

 
 

 
 
TABELA 10 – Matriz de planejamento para um fatorial 23 aplicado ao                        
estudo de remoção de corantes em efluentes têxteis 

 

Ensaio pH Massa Velocidade 

de agitação 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

0 

0 

 

 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos com o planejamento fatorial para 

o Remazol Black e as variáveis respostas: quantidade adsorvida e remoção, 

para o resíduo calcinado na adsorção do corante Remazol Black B . 

Níveis 
Variáveis 

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

pH 4,0 6,0 8,0 

Massa (mg) 2,00 4,00 6,00 

Velocidade de agitação (rpm) 300 500 700 
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Os resultados obtidos para o resíduo calcinado indicaram que a maior remoção 

é obtida com maior massa, menor agitação e menor pH. Todavia, para a 

capacidade de adsorção, a sua maximização foi obtida com valores inferiores 

das variáveis de entrada: pH, massa e velocidade de agitação.  

 

O resíduo ativado quimicamente com álcali não apresentou remoção do 

corante, motivo pelo qual os resultados correspondentes de ensaios de 

adsorção foram descartados. Os resultados da adsorção do resíduo ativado 

quimicamente com ácido, como pode ser visto na Tabela 11 (ensaios de 12 a 

17) não sugerem aumento na capacidade de adsorção do resíduo assim 

tratado. O tratamento ácido aplicado ao resíduo promoveu interações com o 

corante. Durante a realização desses experimentos, foi constatado que o papel 

utilizado na filtração das soluções adsorvia parte do corante, gerando um erro 

na determinação da concentração final da solução. Para tanto se fez 

necessário repetir o estudo fatorial utilizando-se a centrifugação como processo 

separador.  

 

Os resultados dos experimentos com os corantes Remazol Red e Solophenil 

Red usando terra ativada com HCl 6M a frio e a quente indicaram que a 

ativação ácida, nesses casos, não foi favorável, uma vez que a faixa de 

absorbância (comprimento de onda) mudou, refletindo uma alternância de cor 

dos corantes, do vermelho para o laranja, devido à interferência do ácido 

clorídrico em excesso no meio. Portanto, descartou-se a alternativa de uso do 

resíduo ácido-ativado para adsorver os corantes vermelhos. 
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Tabela 11 – Matriz do planejamento fatorial com resíduo calcinado utilizando o 
corante Remazol Black B. Co = 10 mg.L-1 e t  = 10 minutos. 
 

Resíduo ativado quimicamente (HCl) ensaios 12 a 17. 

 

Em relação aos experimentos de adsorção do Corante Remazol Black B, 

observou-se que: 

a) com o uso da terra ativada com HCl 6M a frio: o corante apresentou 

uma coloração amarelada ao término do experimento; 

b) com o uso da terra ativada com NaOH 5M a frio: houve uma 

mudança na faixa de absorbância, refletida pelos resultados no 

espectrofotômetro com “alcance alto”, acima do limite máximo 

tolerável o que corresponde ao resultado do experimento nº15 

sendo eliminado da tabela. 

 

Portanto, fica claro a eficiência do resíduo na remoção de cor de águas, após o 

seu beneficiamento e ativação ácida, não obstante o fato de terem sido 

verificadas interferências cromáticas em relação aos corantes Remazol Red e 

Solophenyl Red e de baixas faixas de pH da solução ao final do processo. 

 

Mesmo com o ótimo percentual de redução de cor para o corante Remazol 

black, descartamos os testes com ativação ácida e realizamos todos os 

experimentos considerando apenas o beneficiamento por queima e eliminação 

de matéria orgânica a 500ºC (tratamento térmico). 
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6.2.4. Tratamento térmico - 5ª etapa 

 

Nesta etapa, buscou-se avaliar o efeito do tratamento térmico no resíduo de 

filtração (adsorvente). Conforme fora apresentado na seção 3.3.2., testou-se as 

ativações química (ácida e básica) e a térmica. 

 

6.2.4.1 Estudo da adsorção do corante Remazol Black B pelo adsorvente, 
tratado termicamente (500º C)  

 

Os resultados dos experimentos realizados mediante estruturação do 

planejamento fatorial, utilizando como adsorvente o resíduo tratado 

termicamente a 500 ºC por 4 horas, estão sumarizados nas Tabelas 12. 

 
Tabela 12 – Experimentos com Remazol Black B com resíduo calcinado  
C0 = 10 mg.L-1 e t = 10 minutos  
 

pHinicial M (g) w (rpm) pH final % remoção q (mg.g-1) 
2,001 3,80 51,51% 0,1280 

4,01 
2,000 

300 
3,82 51,30% 0,1275 

2,000 4,38 51,57% 0,1267 
8,05 

2,000 
300 

4,99 49,60% 0,1218 
6,000 3,82 80,17% 0,0664 

4,01 
6,000 

300 
3,87 80,14% 0,0664 

6,000 5,27 79,27% 0,0649 
8,05 

6,000 
300 

5,24 78,73% 0,0645 
2,000 4,67 49,36% 0,1226 

4,01 
2,000 

700 
4,02 50,21% 0,1247 

2,000 5,59 48,13% 0,1182 
8,05 

2,000 
700 

5,76 48,49% 0,1191 
6,000 4,43 79,11% 0,0655 

4,01 
6,000 

700 
4,89 78,09% 0,0647 

6,000 6,49 83,38% 0,0683 
8,05 

6,000 
700 

5,46 84,10% 0,0689 
4,000 85,33% 0,1022 

6,07 
4,000 

500 6,25 
85,48% 0,1023 

4,000 83,31% 0,0997 
6,07 

4,000 
500 3,46 

84,20% 0,1008 
4,000 84,82% 0,1015 

6,07 
4,001 

500 5,84 
84,56% 0,1012 
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A variável mais importante para efeito de análise da adsorção é a capacidade 

de adsorção do adsorvente, mesmo que o percentual de remoção seja maior 

em outras situações. 

Pela análise dos resultados dos testes realizados, pode-se concluir que as 

melhores condições para adsorção do corante, onde são verificados os 

maiores valores de q (capacidade de adsorção), são aquelas em que a menor 

massa de adsorvente (2,00 g) foi utilizada. A velocidade de agitação não 

interferiu de maneira significativa na capacidade de adsorção, uma vez que 

ensaios  realizados com agitação a 300 rpm e 700 rpm resultaram em valores 

de capacidade de adsorção (q) bastante próximos.  

 

6.2.4.2 Estudo da adsorção do corante Remazol Red pelo adsorvente, tratado 
termicamente (500º C). 

 
Assim como feito para o corante Remazol Black B, foi realizado o planejamento  

fatorial de modo a se determinar as condições ótimas para a adsorção do 

corante Remazol Red pela terra calcinada (Tabela 13). 

 
 
Tabela 13 – Experimento de adsorção do Remazol Red com resíduo calcinado 
(C0 = 10 mg.L-1e t = 10 minutos). 

 
pHinicial m (g) w (rpm) pH final % remoção q (mg.g-1) 

2,0006 48,45% 0,1205 
4,07 

2,0003 
300 6,45 

54,58% 0,1358 
2,0004 52,55% 0,1323 

8,04 
2,0006 

300 6,67 
47,12% 0,1186 

6,0004 81,10% 0,0673 
4,07 

6,0003 
300 6,44 

78,99% 0,0655 
6,0002 82,73% 0,0694 

8,04 
6,0000 

300 6,76 
85,71% 0,0719 

2,0000 56,30% 0,1401 
4,07 

2,0006 
700 6,45 

58,86% 0,1464 
2,0001 44,35% 0,1117 

8,04 
2,0009 

700 6,60 
40,81% 0,1027 

6,0005 85,72% 0,0711 
4,07 

6,0001 
700 6,48 

84,34% 0,0699 
6,0002 85,16% 0,0715 

8,04 
6,0003 

700 6,40 
87,54% 0,0735 

4,0040 52,65% 0,0641 
6,03 

4,0036 
500 6,15 

40,16% 0,0489 
4,0025 76,33% 0,0929 

6,03 
4,0008 

500 6,34 
78,44% 0,0955 

4,0090 80,99% 0,0984 
6,03 

4,0047 
500 6,50 

78,44% 0,0954 
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Observou-se que, a exemplo do experimento anterior, a melhor condição para 

adsorção está diretamente relacionada com a massa de 2g do adsorvente, 

evidenciada pela melhor capacidade de adsorção, não obstante o percentual 

de remoção ser menor. 

 
6.2.4.3. Estudo da adsorção do corante Solophenil Red pelo adsorvente tratado 

termicamente ( 500º C) 
 
O planejamento fatorial estruturado para o estudo da adsorção dos corantes 

Remazol Black B e Remazol Red, com estabelecimento  de  tempo de 

residência  de 10 min, variação de massa de adsorvente, de pH e de 

velocidade de agitação, aplicado ao estudo da adsorção do corante Solophenil 

Red (Tabela 14), indicou  que a maior capacidade de adsorção pôde ser 

conseguida quando a menor massa de adsorvente (2g) foi utilizada. 

Considerando-se os valores das capacidades de adsorção dos três corantes 

estudados, os relativos ao corante Solophenil Red traduzem, por serem mais 

elevados, que esse corante foi o mais facilmente adsorvido.  

 

Tabela 14 – Experimento de adsorção do Solophenyl Red com resíduo 
calcinado (C0 = 10 mg.L-1e t = 10 minutos). 

 
pHinicial m (g) w (rpm) pH final % remoção q (mg.g-1) 

(mg/gmg.g-1) 2,0060 92,19% 0,2270 
4,04 

2,0046 
300 6,42 

93,64% 0,2307 
2,0000 94,94% 0,2350 

8,05 
2,0002 

300 6,3 
83,02% 0,2055 

6,0019 97,50% 0,0802 
4,04 

6,0045 
300 6,33 

94,97% 0,0781 
6,0001 94,03% 0,0776 

8,05 
6,0005 

300 6,36 
92,75% 0,0765 

2,0043 96,87% 0,2387 
4,04 

2,0060 
700 6,46 

86,46% 0,2129 
2,0006 95,48% 0,2363 

8,05 
2,0005 

700 6,32 
93,99% 0,2326 

6,0031 97,08% 0,0799 
4,04 

6,0056 
700 6,4 

91,45% 0,0752 
6,0037 98,58% 0,0813 

8,05 
6,0012 

700 6,43 
97,38% 0,0803 

4,0003 98,76% 0,1234 
6,05 

4,0006 
500 6,45 

98,43% 0,1230 
4,0006 96,99% 0,1212 

6,05 
4,0005 

500 6,46 
97,94% 0,1224 

4,0005 90,97% 0,1137 
6,05 

4,0003 
500 6,48 

99,29% 0,1241 
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É importante observar que os valores de q, obtidos a partir dos processos 

adsortivos que envolveram os três corantes foram altos para determinadas 

combinações de níveis do planejamento fatorial que considerou constante a 

massa (2 g) do adsorvente, (pH = 4,0, w = 300 rpm; pH = 8,0, w = 300 rpm; pH 

= 4,0 e w = 700 rpm; pH = 8,0 e w = 700 rpm). Para todas as combinações 

citadas, pode-se afirmar, portanto, que a massa do adsorvente correspondeu 

ao fator que apresentou maior influência na capacidade de adsorção em todos 

os processos estudados, favorecendo reduções cromáticas de até 96,87 %, 

para o caso do corante Solophenyl Red . 

 

6.3 Estudo Cinético  

 

Buscou-se aqui, realizar uma avaliação da cinética de adsorção dos diferentes 

corantes no resíduo. Este permitirá encontrar os tempos de equilíbrio, 

necessários para o estudo de equilíbrio. 

 

6.3.1. Cinética de adsorção para o corante Remazol Black B 

O estudo prévio da variação da concentração em função do tempo de agitação, 

possibilitou verificar o tempo necessário para que o material adsorvesse mais 

corante.  

 

Para cada faixa de tempo foram realizadas quatro leituras de concentração no 

espectrofotômetro. O gráfico foi então obtido pela média aritmética dos valores 

da capacidade de adsorção das quatro leituras realizadas. Também foram 

verificados os erros percentuais de cada medida de concentração. Por esse 

estudo, pode-se verificar que em um tempo de 10 min ocorreu o valor máximo 

da capacidade de adsorção nessas condições, corroborando com os estudos 

de CRINI (2006) realizados para o corante Azul Básico 9.  A partir desse 

momento a dessorção passou a prevalecer (Figura 24). 
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Figura 24 – Primeira avaliação cinética para o Remazol Black B. 

 
 

 

Foi observada uma adsorção muito rápida do corante pelo resíduo, como pode 

ser constatada pela Figura 25, que apresenta a variação da capacidade de 

adsorção em função do tempo. 
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Figura 25 – Cinética de adsorção do corante Remazol Black B, com pH e 
agitação fixados, utilizando 0,5 g (●) e 1,0 g (■) de terra. Dados obtidos para 
uma concentração inicial de Remazol Black de 10,073 mg.L-1. 
 

 

 

mg.g-1 
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Para um melhor ajuste da curva de 1,0 g, a ser utilizada no estudo de 

equilíbrio, refez-se o estudo acima em triplicata (Figura 26), ou seja, com três 

amostras para cada tempo. O mesmo havia sido realizado em duplicata. 

 

 

 
 

Figura 26 - Cinética de adsorção do corante Remazol Black B, com pH e 
agitação fixados, utilizando 1,0 g (♦)de terra. Dados obtidos para uma 
concentração inicial de Remazol Red de 10,1245 mg.L-. 

 

 

6.3.2. Cinética de adsorção para o corante Remazol Red 

O estudo da cinética realizado para o corante Remazol Red (RR) foi realizado 

de forma semelhante ao do Remazol Black B, fixando-se a massa em 1,0 g  e  

0,5 g, fazendo-se variar o tempo de contato da solução de corante com o 

adsorvente, verificando-se a variação de concentração e calculando-se a 

capacidade de adsorção para cada ponto (Figura 27). 
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Figura 27 - Cinética de adsorção do corante Remazol Red, com pH e agitação 
fixados, utilizando 0,5 g (■) e 1,0 g (♦) de terra. Dados obtidos para uma 
concentração inicial de Remazol Red de 10,021 mg.L-1. 
 

 

Para os experimentos realizados com 0,5 g de terra, foi verificado que o maior 

valor de q ocorre num intervalo de tempo de 10 minutos, onde foi obtido q = 

0,2115 mg.g-1. Para os experimentos realizados com 1,0 g  de terra, o maior 

valor de q ocorre a 25 minutos, tendo-se q = 0,1758 mg.g-1 (Figura 24). 

 
 

6.3.3. Cinética de adsorção para o corante Solophenil Red 

De semelhante modo ao corante Remazol Red, foi realizada a cinética de 

adsorção do corante solophenil Red. 

 

Nos experimentos com 0,5 g de terra, foi observado que o maior valor de q 

permanece praticamente constante, ou seja, o tempo de equilíbrio é menor que 

1 minuto. O valor da capacidade de adsorção para esta massa foi cerca de 

0,500 mg.g-1. Para os experimentos realizados com 1,0 g  de terra, o maior 

valor de q ocorre a 30 minutos (Figura 28). 
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Figura 28 - Cinética de adsorção do corante Solophenil Red, com pH e 
agitação fixados, utilizando 0,5 g (♦) e 1,0 g (■) de terra. Dados obtidos para 
uma concentração inicial de Solophenil Red de 10,118 mg.L-1 . 
 
 
6.4. Estudo de Equilíbrio - 7ª Etapa 
 

A partir dos dados cinéticos, foram realizados ensaios de equilíbrio para os três 

corantes, a diferentes valores de pH, objetivando-se obter as capacidades 

máximas de adsorção. Foram utilizadas as terras tratadas termicamente, uma 

vez que o estudo da ativação mostrou ser este o melhor tratamento. 

 
 
6.4.1. Experimentos de Equilíbrio para o Corante Remazol Black B 
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Figura 29 – Testes de equilíbrio para o Remazol Black B, com pH = 6,5(♦), pH 
= 4,0(■) e pH = 8,0(▲), agitação de 350 rpm e tempo fixado em 20 minutos. 

 

 
 

 



 70 

Pode-se verificar que para pH = 8,0, foram obtidos os melhores resultados de q 

(a curva correspondente a essa faixa de pH está acima das demais – Figura 

25): q = 0,3963 mg.g-1 (pH = 8,0); q = 0,3713 mg.g-1 (para pH = 4,0); q = 

0,3213 mg.g-1 (pH = 6,5); todos verificados para uma concentração inicial em 

torno de 50 mg.L-1. Aplicando a isoterma de Langmuir e linearizando o gráfico, 

pode-se obter as capacidades máximas de adsorção. 
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Figura 30 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o 
modelo de Langmuir para o corante Remazol Black B, com pH = 6,5(♦), pH = 
8,0(▲) e pH=4,0 (■). 
 

De acordo com as equações das retas para cada faixa de pH, foi possível 

calcular os valores de qmax: qmax = 0,2647 mg.g-1 (pH = 6,5); qmax = 0,9768 

mg.g-1 (pH = 4,0); qmax = 0,6262mg/g 0,6262 mg.g-1 (pH = 8,0). 

 
 
6.4.2. Experimentos de Equilíbrio para o Corante Remazol Red 
 

Foi verificado um comportamento diferente do corante Remazol Black B, pois a 

curva correspondente a pH = 6,0 (neutro) se localiza acima das 

correspondentes a pH igual a 4,0 e 8,0, que estão bastante próximas, como 

mostra a Figura 31. 
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Figura 31 – Testes de equilíbrio para o Remazol Red, com pH = 6,0(●), pH = 
4,0(■) e pH = 8,0(▲), agitação de 350 rpm e tempo fixado em 20 minutos. 
 

 
 

Para pH igual a 6,0, foi obtido q = 0,7298 mg.g-1 , enquanto que para pH = 4,0, 

o valor da quantidade adsorvida foi de 0,6536 mg.g-1, e para o nível de pH igual 

a 8,0, obteve-se q = 0,6217 mg/g. Todos os resultados foram obtidos para uma 

concentração inicial em torno de 50 mg/L. Aplicando-se o modelo da isoterma 

de Langmuir e linearizando os resultados (Figura 32), pode-se calcular as 

capacidades máximas para cada pH. 

 

De acordo com as equações das retas para cada faixa de pH, foi possível 

calcular os valores de qmax: qmax = 0,9602 mg.g-1 (pH = 6,0); qmax = 6,8775 

mg.g-1 (pH = 4,0); qmax = 2,3668 mg.g-1 (pH = 8,0). 
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Figura 32 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o 
modelo de Langmuir para o corante Remazol Red, com pH = 6,5 (♦), pH = 8,0 
(▲) e pH = 4,0 (■). 

 

 
 
6.4.3. Experimentos de equilíbrio para o corante Solophenil Red 
 

Os resultados mostraram que os valores de q não dependem do pH da 

solução, uma vez que as três curvas estão sobrepostas numa reta. Os maiores 

valores de q obtidos foram: q = 2,4225 mg.g-1 (pH = 6,0); q = 2,4138 mg.g-1 (pH 

= 4,0) e q = 2,4044 mg.g-1 (pH = 8,0). Foi então aplicado o modelo Langmuir-

Freundlich, cuja linearização é apresentada na Figura 33. 

 

 
Figura 33 – Testes de equilíbrio para o Solophenil Red, com pH = 6,0; pH = 4,0 
e pH = 8,0; agitação de 350 rpm e tempo fixado em 20 minutos. 

 
De acordo com as equações das retas para cada faixa de pH, foi possível 

calcular os valores de qmax: qmax = 0,6132 mg.g-1 (pH = 6,5); qmax = 0,6128 

mg.g-1 (pH = 4,0); qmax = 0,6114 mg.g-1 (pH = 8,0). 
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Figura 34 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o 
modelo de Langmuir para o corante Solophenil Red, com pH = 6,5 (♦), pH = 8,0 
(▲) e pH = 4,0 (■). 

 
De acordo com as equações das retas para cada faixa de pH, foi possível 

calcular os valores de qmax: qmax = -3,1075mg.g-1 (pH = 6,5); qmax = -1,3264 

mg.g-1 (pH = 4,0); qmax = -123.457 mg.g-1 (pH = 8,0). 

 

Pelo fato dos valores de qmax terem sido negativos, é possível que o modelo de 

Langmuir não se aplique ao processo de adsorção do corante Solophenil Red. 

Foi realizada então uma nova linearização (Figura 35) usando a Isoterma de 

Langmuir-Freundlich de modo a se obter novas retas e novos valores de qmax. 
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Figura 35 – Curvas de equilíbrio com parâmetros linearizados segundo o 
modelo de Langmuir-Freundlich para o corante Solophenil Red, com pH = 6,5 
(♦), pH = 8,0 (▲) e pH = 4,0 (■). 
 

De acordo com as equações das retas para cada faixa de pH, foi possível 

calcular os valores de qmax:  

qmax = 0,6132 mg.g-1 (pH = 6,5); qmax = 0,6128 mg.g-1 (pH = 4,0); qmax =  0,6114 

mg.g-1 (pH = 8,0). 

 

6.5. MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROCESSO 

 
Com o objetivo de obter uma função que descreva o comportamento do 

processo em leito fixo do resíduo calcinado na adsorção dos corantes a partir 

dos dados experimentais, foi realizada a modelagem a partir da isoterma de 

Langmuir para se calcular o valor do qmáx. 
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Tomando: y = ax + b (equação de uma reta), temos que: 
Aq

y
1

= , 
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x
1

= , 
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tga

1
== α

 (1), sat

Aq
b

1
=  (2) 

 
 
 

Utilizando o programa Excel, foram linearizados os gráficos das figuras 28, 30 e 

32, de modo a se obter o valor de b e a correlação linear  (R2)  em cada reta 
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para cada faixa de pH estudada e com o valor de b, obter o valor de qmax 

através da expressão (2). 

Nos processos de adsorção, normalmente prima-se por escolher equações que 

tenham a característica de ser facilmente linearizáveis  e conseqüentemente 

estimar os parâmetros graficamente. Os modelos comumente empregados são 

Langmuir, Freundlich e Temkin.  

A teoria de Langmuir fundamenta-se no fato da adsorção ocorrer em sítios com 

recobrimento em monocamadas e afinidade iônica independente da  

quantidade de material adsorvido. O modelo de Freundlich considera a não 

uniformidade das superfícies reais.  

Percebe-se que o modelo de Langmuir foi o melhor modelo de linearização 

para os corante Remazol Black  e Remazol Red com fatores de linearização 

bem próximos a 1 (R~0,98 para o Remazol Black B) e (R~ 0,99 para o 

Remazol Red). Porém, apresentou limitações para o corante Solphneyl Red, 

sendo necessário utilizar o modelo Langmuir Freundlich em uma nova 

linearização, o que comprova a adsorção em multicamadas para este corante, 

tendo R~0,97. 

Abaixo seguem os resultados dos coeficientes de correlação linear obtido a 

partir das equações utilizadas para cada corante e indicam que os modelos de 

Langmuir e Langmuir Freundlich apresentaram-se capazes de quantificar a o 

corante adsorvido pelo resíduo calcinado em estudo. 

 

6.5.1.Equações da reta para o corante Remazol Black B: 
 
pH = 6,5: y = 44,564x + 3,7784 e  R2 =0,9871  
pH = 4,0: y = 62,203x + 1,0238 e  R2 =0,9803 

pH = 8,0: y = 37,856x + 1,5968 e  R2 =0,9845 
 

 

De acordo com as equações mostradas acima, foi possível calcular os 

valores de qmax em cada valor de pH e resultados já mostrados graficamente na 

Figura 26: 

 
pH = 6,5: qmax = 0,2647 mg.g-1 
pH = 4,0: qmax = 0,9768 mg.g-1 
pH = 8,0: qmax = 0,6262 mg.g-1 
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6.5.2. Equações da reta para o corante Remazol Red: 
 
pH = 6,0: y = 35,046x + 1,0415 e  R2 =0,9984 
pH = 4,0: y = 54,995x + 0,1454 e  R2 =0,9432 
pH = 8,0; y = 50,413x + 0,4225 e  R2 =0,9978 
 
 

 

 

De acordo com as equações mostradas acima, foi possível calcular os valores 

de qmax em cada valor de pH mostrados graficamente na Figura 28: 

 

pH = 6,0: qmax = 0,9602 mg.g-1 
pH = 4,0: qmax = 6,8775 mg.g-1 

pH = 8,0: qmax = 2,3668 mg.g-1 
 

 
 

 

6.5.3. Equações da reta para o corante Solphenyl: 
 
pH = 6,5: y = 24,921x – 0,3218 e  R2 =0,9981 
pH = 4,0: y = 30,152x – 0,7539 e  R2 =0,9926 
pH = 8,0: y = 20,162x – 0,0081 e  R2 =1,0000 
 

De acordo com as equações mostradas acima, foi possível calcular os 
valores de qmax em cada valor de pH mostrados graficamente na figura 30: 
 
pH = 6,5: qmax = -3,1075 mg.g-1 
pH = 4,0: qmax = -1,3264 mg.g-1 
pH = 8,0: qmax = -123,457 mg.g-1 
 
 
Tomando a isoterma de Langmuir-Freundlich: 
 

n

AA

n

AA

sat

A

A

Ck

Ck

q

q

+
=
1  (Isoterma de Langmuir-Freundlich de ordem n) 
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Supondo sistema de 2ª ordem: 
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Foi realizada então uma nova linearização de modo a se obter novas 

retas e novos valores de qmax.  

 

 

 
 
6.5.4. Equações da reta para o corante Solphenyl Red após Langmuir-
Freundlich: 
 
 
pH = 6,5: y = 24,915x + 1,6307 e  R2 =0,9599 
pH = 4,0: y = 28,827x + 1,6319 e  R2 =0,9753 
pH = 8,0: y = 19,141x + 1,6357 e  R2 =0,9437 
 
 Valores de qmax calculados: 
 
pH = 6,5: qmax = 0,6132 mg.g-1 
pH = 4,0: qmax =  0,6128 mg.g-1 
pH = 8,0: qmax =  0,6114 mg.g-1 
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6.6. QUADRO COMPARATIVO 

 

A Tabela 15 apresenta um resumo comparativo de diversos adsorventes 

utilizados na remoção de corantes têxteis. Ao se analisar os resultados obtidos 

em relação à capacidade de adsorção do resíduo, constata-se o potencial  

desses apenas para a remoção do corante Remazol Red em pH 4,0, uma vez 

que para os outros corantes a sua capacidade de adsorção foi muito baixa.  

 

Tabela 15 - Parâmetros de adsorção de corantes em diversos adsorventes. 

ADSORVENTE 
q 

(mg.g-1) 
t 

(min) 
CORANTE REFERÊNCIA 

Carvão de casca de 
eucalipto 

90 
- Remazol Black B MORAIS, L. C. 

et al.,1999 
Mesocarpo de coco 

verde 
2,93 

90  Remazol Black B LEAL, C. C. A. , 
2003 

Carvão de casca de 
coco 

11,04 
<400 Remazol Vermelho 

RG 

BONAN, A. A.  et al., 
2002 

Serragem 2,19 
400 Remazol Vermelho 

RG 

BONAN, A. A.  et al., 
2002 

Microesfera de 
quitosana 

30,4 (pH 2) 
5,69 (pH 9,5) 

480 Remazol Brilliant 

Orange 3R 

KIMURA I. Y. et al., 
2000 

Alumina 20,48 
55  Monoclorotriazina 

amarelo 

ZANOTTA, P. A.  et 
al., 2000 

Salvinia sp 133 
360 Rodamina B FINCATO, et al., 

2000 

Carvão 0,68 
20 Monoclorotriazina 

Amarelo 

ZANOTTA, P. A.  et 
al., 2000 

Carvão 0,38 
25 Monoclorotriazina 

Vermelho 

ZANOTTA, P. A.  et 
al., 2000 

Carvão comercial 1111 - Remazol Black B AL-DEGS et al.,2000 

Carvão comercial 434 
- Remazol Golden 

Yellow 

AL-DEGS et al.,2000 

Carvão comercial 400  Remazol Red AL-DEGS et al.,2000 

Terra de Filtro Usada 
(cake) 

0,98 (pH 4,0); 
0,26 (pH 6,5); 
0,63 (pH 8,0) 

<5 Remazol Black B Presente estudo 

Terra de Filtro Usada 
(cake) 

6,88 (pH 4,0) 
0,96 (pH 6,0) 
2,37 (pH 8,0) 

<5 
Remazol Red RB 

133 
Presente estudo 

Terra de Filtro Usada 
(cake) 

0,61 (pH 4,0) 
0,61 (pH 6,5); 
0,61 (pH 8,0) 

<5 Solophenyl Red 3BL Presente estudo 
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7. CONCLUSÕES & SUGESTÕES 

 

7.1. CONCLUSÕES 

 

Nas condições desenvolvidas neste trabalho, o processo da adsorção dos 

corantes Remazol Black B, Remzol Red e Solophenyl Red, utilizando o resíduo 

argiloso – “cake-terra filtrante usada”  proveniente da indústria de laminação de 

alumínio, após beneficiamento e calcinação, se mostrou muito satisfatório, 

principalmente para o Remazol Red, que apresentou o melhor qmáx e pode 

constituir em uma alternativa de baixo custo para tratamento de efluentes de 

lavanderias industriais. 

 

A maior parte dos adsorventes utilizados para remoção de cor tem sido os 

carvões ativados, o que eleva o custo do tratamento. 

 

 O resíduo – terra de filtro suja após calcinação a 500ºC, não apresenta 

uma capacidade de adsorção alta quando comparado com os outros 

adsorventes, principalmente os comerciais, mas conseguiu remover em torno 

de 99% de corante numa concentração de 10 mg/L, em um tempo (<5min) 

muito curto quando comparado com outros adsorventes (90 min para o carvão 

de casca de eucalipto). Isto faz com que seja uma alternativa bastante viável, 

uma vez que é um resíduo abundante da indústria de laminação à frio.  

 

 De uma só vez, tenta-se resolver o problema de remoção da cor do 

efluente e o reaproveitamento do resíduo, podendo sempre que possível e de 

forma adequada, usar “cake” como combustível para gerar energia dentro do 

próprio processo. 

Os resultados demonstraram que a quantidade de resíduo utilizada influencia 

diretamente na adsorção do corante.  

 

As quantidades estudadas entre 2 e 6g e a ativação química do resíduo 

mostraram-se eficientes, com alto percentual de remoção do corante, porém a 

modificação na cor final da solução não se mostrou como uma boa alternativa, 

sendo, portanto, a ativação térmica a melhor opção.  
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Embora não tenha sido realizado experimento em leito fixo, devido à baixa 

granulometria do resíduo, os experimentos em banho finito permitiram observar 

que a capacidade de adsorção demonstrada pela terra é muitas vezes maior 

que o mesocarpo de coco e o carvão e que os tempos de adsorção são muito 

menores que qualquer outro adsorvente utilizado (Tabela 15). 

 

Considerando os resultados satisfatórios de remoção de corante, a grande 

disponibilidade do resíduo gerado na indústria do alumínio e que a cinética de 

adsorção se dá em tempos bem menores (<5 min) que o de qualquer outro 

adsorvente já estudado conforme os resultados da Tabela 15 , pode-se concluir 

que a proposta deste trabalho, apresenta-se como uma alternativa viável e 

bastante promissora em substituição aos métodos físico-químicos utilizados 

que tem custos elevados. 

 

Considerando o desenvolvimento sustentável, pode-se aplicar o resíduo como 

fonte energética no processo das lavanderias (caldeiras), como adsorvente e 

finalmente aplicá-lo ao final em olarias na fabricação de tijolos. 

 

7.2. SUGESTÕES 

 

Avaliar a capacidade de adsorção/dessorção de outros corantes pelo resíduo 

estudado; 

 

Avaliar a utilização do processo de adsorção com o resíduo para tratamento de 

outros tipos de efluentes industriais na redução de metais, DBO, DQO, etc; 

 

Avaliar a utilização do resíduo como fonte energética, visto o grande poder 

calorífico do mesmo, podendo substituir as fontes de energia utilizadas nas 

caldeiras; 

 

Avaliar a utilização do resíduo após seu uso como adsorvente, como integrante 

da indústria de cerâmica (tijolos). Isso já foi viabilizado pela Alcoa, porém 

sendo seu uso descontinuado devido ao teor de óleo mineral presente no 
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resíduo gerando problemas para o co-processador. A indústria cerâmica obteve 

como resultado um tijolo de maior resistência e economia de energia  no seu 

processo durante a queima do tijolo (NOVAES, 2000). 
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9. ANEXOS 
 
 
1-Caracterização do resíduo, conforme ABNT 1004.  
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2.0-FISPQ Terra diatomácea 
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3.0-FISPQ Terra  – Tonsil  
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4.0 – FISPQ Óleo de laminação 
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5.0 – Tabelas dos Experimentos Cinéticos 
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