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RESUMO 

Uma argila csmcctítica cMcica representativa da cobertura sedimentar da mina de gipsita São Jorge, locali ;mda no 
município de Ouricuri-PE, pertencente ;I Fonnação Santana da bacia sedimentar do Araripc. foi ativada por soluções 
aquosas contendo Is<% c 20<% cm peso de úcido clorídrico P.A. cm relação à massa de argila. O ensaios foram processados 
durante uma hora . à temperatura de 90 "C sob a agitação de 400 RPM. Uma alíquota de da amostra. ativada nas condições 
referidas. foi submetida a ataque por solução aquosa contendo 12% de cloreto férrico cm relação ;!massa da argila. sob 
agitação de 400 RPM , à tcmpcrtura de 90 "C durante duas horas . O estudo teve como objctivo comparar o poder adsortivo 
da argila, para pigmentos existentes cm óleo de soja, nas diferentes condições experimentais. Em todas as situações as 
leituras das cores vermelha Lovibond do óleo antes c após descaramento revelaram diferenças significativas. O melhor 
descaramento foi verificado quando foi utilizada a argila atacada apenas pelo úcido, situação cm que o descaramento foi 
equivalente ao produzido pela argila-padnlo Tonsil. 

Palavras-chaves: argila, csmcctita . adsorção, descaramento 

I. INTRODUÇÃO 

O refino de óleos vegetais c minerais utili:~.a , hú mais de um século, argilas descorantes (Kalichcvsky & Kobc. l <J5(>) . 

O tmtamcnto úcido é requerido quando se pretende desenvolver o poder dcscorante de argilas que m1o têm capacidade 
adsortiva natural (Rich, I %4, Andcrson I %2. Souza Santos. l 989). Os íons alumínio da cstmtura cristalina das argilas 
(Fig. I) permutados pelos íons hidrogênio do {Jcido compreende o que se costuma definir como ativação ácida. Isso 
favorece a criação de uma rede de cargas negativas na cstmtura reticular do argilomincral c cria a propriedade de adsorção 
da argila úcido-ativada (Souza Santos I !JR!J, Khcok & Lim l 982). 

As camadas de gipsita da região do Araripc-PE são recobertas por espessas camadas de argilas. As argilas foram 
consideradas por Baraúna ( l 99 I) como sendo pertencentes ao gmpo das csmectitas, tendo o dlcio como cútion 
trocúvcl predominante (Fig.2). Ativadas com ácido clorídrico em concentração apropriada essas argilas desenvolveram 
propriedades adsortivas que as credenciaram como agente descomntc de óleo de soja, comportando-se de forma 
equivalente à argila comercial de origem mexicana, Tonsil , que é largamente utilizada pela indústria oleífcra nacional. 
Estudos mais detalhados sobre as argilas do Ara ripe foram reali zados por Baraúna. Sotml Santos c Araújo ( l 994 ). Baraúna 
c Souza Santos ( 1996) utilizaram técnicas estatísticas para otimizar o poder descorantc dessas argilas. 

Hymorc (1996) demonstrou que argilas csmcctíticas cálcicas ;kido-ativadas revelaram considcr{JVcl aumento no poder 
adsortivo para pigmentos orgânicos existentes cm óleos vegetais. quando tratadas com cloreto férrico com teor não 
superior a 12<%. O desempenho da argila ativada com cloreto férrico. como aditivo. foi comparúvcl ao produzido pelo 
adsorvcntc comerciaL terra fulcr. 
O presente trabalho teve como objctivo comparar o poder dcscorantc da argila csmcctítica da mina São Jorge. tratada com 
12% de cloreto férrico . após ativação com {Jcido clorídrico cm conccnt rações distintas, com a capacidade de descaramento 
dessa mesma argila, produ;.ida apenas pela ativação com o mesmo úcido c nas mesmas concentrações. cm todos os casos 
utili zando como elemento de descaramento o óleo de soja. 
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Figura 1 - Estrutura cristalina da esmectita 

Figura 2 - Vista panorâmica da frente-de-lavra da mina São Jorge - Ouricuri - PE, mostrando a camada de gipsita 
(a) e o capeamento de argilas esmectíticas (b). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi utilizada uma amostra composta representativa de toda a jazida de argilas esmectíticas da mina São Jorge, Ouricuri
PE, referenciada como SJ-C-A. Com essa finalidade foi realizada uma composição ponderai proporcional a partir de 
amostras extraídas de testemunhos de quatro furos de sondagem rotativa e de dois perfis de frente-de-lavra, obedecendo 
o critério de mudança textura! e de cor. Como referência, utilizou-se uma argila ativada comercial de origem mexicana 
denominada Tonsil. Foi utilizado ácido clorídrico P.A. e cloreto férrico anidro comercial. 

O óleo utilizado nos ensaios de descoramento foi o de soja. A amostra do óleo foi representativa da fase de semi
refinamento, (antecedente à fase de clarificação industrial) e fornecida pela unidade industrial da Bunge Alimentos S.A, 
localizada no Complexo Industrial e Portuário de Suape, Ipojuca-PE. 
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Duas alíquotas da amostra da argila. SJ-H I c SJ-H2, foram ativadas. individualmente. por soluções aquosa de ácido 
clorídrico contendo. respectivamente. 1 5'X. c 20'X. de ácido cloridrico cm relação <i massa de argila seca (umidade da 
argila foi calculada com base na temperatura de )00" C). Em ambos os casos as soluções argila/ácido foram aquecidas 
a uma temperatura de 90" C c agitada a 400 RPM. durante uma hora. As duas alíquotas foram. postcriom1cntc, lavadas 
com água dcionizada. com auxílio de filtração a vácuo cm funil de Büclmcr. até que o filtrado atingisse pH igual a quatro. 
Após serem filtradas. as alíquotas foram secas a 120" C, até atingir peso constante. Postcrionncntc. parte de cada uma 
dessas alíquotas foi colocada cm contato com uma solução aquosa contendo 12% de FcCI, cm relação à massa de argila 
c referenciadas como SJ-H 1-C c SJ-H2-C. As soluções. assim preparadas. permaneceram cm contato, por duas horas. sob 
agitação constante de 400 rpm c a uma temperatura de 90" C, As alíquotas foram secas a 120 "C, até peso constante. As 
argilas ativadas com úcido clorídrico c ativadas com úcido clorídrico c tratadas com cloreto férrico. foram utili zadas no 
descaramento do óleo de soja. 

Os ensaios de descaramento foram realizados pelo método do contato. seguindo os procedimentos da A.O.C.S. -
Amcrican O ii Chemst 's Society ( 1985), usando I 'Yo de argila em relação ao óleo: a solução argila/óleo foi aquecida a uma 
temperatura de 90 "C sob agitação constante ( 150 rpm) durante vinte minutos: o óleo foi extraído por filtração a vácuo 
cm funil de Büchncr: as cores do óleo foram medidas cm tintômctro Lovibond clctrônico. com escala de conversão de 
cores automi1tica c leitura digitaL utili;.ando cubeta de I polegada. A argila-padrão Tonsil e a argila sem tratamento foram 
submetidas ús mesmas condições de descaramento . 

A ativação ácida. o tratamento da argila úcido-ativada com o sal e os descaramentos do óleo de soja foram realizados 
cm balão de fundo redondo com capacidade para 500 mi, instalado cm manta aquecedora. A agitação das soluções foi 
controlada por agitador contendo indicador digital de velocidade. O monitoramcnto da tempcratur<l foi rc<1lizado por 
um medidor c controlador microproccssado. utili;ando uma tcrmorrcsistência Pt 100. Os resultados dos descaramentos 
encontram-se sumaril.ados no Tabela L 

Tabela I - Resultados dos descaramentos produ;.idos cm óleo de soja pela argila csmcctítica da mina São Jorge 
sem tratamento. ativada com HCI , ativada com HCI e tratada com FcCI , c pela argila comerci<1l Tonsil. 

CONDIÇÃO 
COR 

AMOSTRA VERMELHA 
EXPERIMENTAL 

(LOVIBOND) 
SJ-N Sem tratamento (natural) 3,3 

SJ-Hl Ativação com 15°ft, de HCI 3,1 
SJ-H2 Ativação com 20% de HCI 1,8 

Ativação com 15% de HCI 
SJ-Hl-C c tratamento com 12% de 3,2 

FcCI, 
Ativação com 20% de HCI 

SJ-H2-C c tratamento com 12% de 3,2 
FcCI 

Tons ii - 1,2 
Óleo Scmi-•·cfinado - 3,5 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De maneira geral. as argilas ativadas com ácido clorídrico c tratadas com cloreto férrico (SJ-H 1-C c SJ-H2-C). revelaram 
entre si . redução pouco significativa dos valores da cor vermelha do óleo de soj<1. As argilas <11ÍV<1das <1pen<1s com ácido 
clorídrico (SJ-H I c SJ-H2) apresentaram variação considerável na redução da cor vermelha. A argila <1tiv<1da comm<~ior 
teor de ácido apresentou melhor dcscoramento.A argila sem tratamento (natural) pmticamcntc não apresentou poder 
dcscorantc 
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4. CONCLUSÕES 

As seguintes conclusões podem ser tiradas dos resultados do estudo: 

1- O teor de ácido cloridrico influenciou o poder descorantc das argilas. 
2 -A dependência da quantidade do ácido na extensão da melhoria do descoramcnto ficou comprovada pela obtenção de 
um melhor desempenho quando o teor de ácido na argila <ícido-ativada foi de 20%. 
3- A adição de FeCI

3 
nas argilas ácido-ativadas piorou consideravelmente o desempenho das argilas quanto ao 

descoramento do óleo de soja e independeu do teor de ácido utilizado na ativação. 
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