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RESUMO 

O presente trabalho visa avaliar a argila in natura e após tratamento superficial como adsorvente, quando 

aplicadas no tratamento de efluentes contendo íon cromo hexavalente Cr (VI) e na etapa de clarificação de 

óleo residual. Para isso, foi utilizada amostra de argila coletada no município de Aracruz-ES modificada 

por processos de ativação ácida e tratamento térmico, a fim de melhorar a sua capacidade adsortiva. A 

adsorção do íon cromo e a clarificação do óleo foram analisados por meio de espectrofotômetro UV- Vis. 

Verificaram-se que visualmente e graficamente o óleo usado na fritura teve sua aparência modificada e 

clarificada com o uso desse argilomineral, comprovando que apresentou potencial para sua utilização como 

adsorvente clarificante. Porém, não foi favorável para a remoção de cromo hexavalente nas condições 

avaliadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção, argilas descorantes, espectrofotometria, íons metálicos, clarificação. 

 

1 – INTRODUÇÃO  

Com a preocupação crescente das questões ambientais, o tratamento dos efluentes (principalmente os que 

possuem metais em sua composição), se torna cada vez mais evidente e com maior possibilidade de 

pesquisa. Um dos elementos que está presente nesta rotina de geração de efluentes é o íon cromo 

hexavalente, amplamente utilizado em processos de chapeamento de metal, curtimento de couro, processos 

de pintura. Du e Zhang (2006) esclarecem que o Cr (VI) apresenta maior toxicidade aos seres vivos, devido 

a características de difusão na membrana celular, produzindo radicais livres através de oxidação e causam 

efeitos carcinogênicos e mutagênicos. O Art. 16 da Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) determina o valor máximo de cromo hexavalente que um efluente pode conter para 

o lançamento, sendo este de 0,1 mg/L (BRASIL, 2011). 

De acordo com Costa (2017), o processo de clarificação tem como principal objetivo, remover por adsorção 

substâncias como, pigmentos, principalmente clorofilas, carotenoides, produtos de oxidação, fosfatídeos, 

sabões e metais traços. Por características tanto químicas quanto organolépticas indesejáveis para este tipo 

de alimento, portanto devem ser removidas pelo processo de refino do óleo vegetal.  Além disso, é 

indispensável o tratamento de óleo de cozinha, pois, este é um agravante significativo em relação à poluição 

de mananciais, causando mau cheiro, dificuldades no tratamento de esgoto, bloqueio de luz e oxigênio na 

água e grande emissão de metano na atmosfera, (SILVA, 2017).  

Diante desse cenário, em função dos impactos ambientais negativos do íons metálicos e pigmentos de óleos, 

o presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de uma amostra de argila coletada nos arredores 

de Aracruz quando aplicada, in natura e modificada superficialmente, na remoção de íons cromo 

hexavalente [Cr(VI)] em soluções aquosas e aplicada na clarificação de óleos de fritura. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Segundo Teixeira-Neto & Teixeira-Neto (2009), as argilas têm sido usadas, como adsorventes em processos 

industriais, para a remoção de compostos diversos de efluentes industriais. Sendo assim, a aplicação de 

argilas para adsorção de íons metálicos e clarificantes de óleos tem sido objeto de interesse de estudo em 

virtude de inúmeras vantagens técnicas e econômicas, além da sua disponibilidade abundante. Entretanto, 

com o intuito de melhorar suas propriedades adsortivas, faz-se a modificação superficial das argilas, que 

normalmente promovem o aceleramento da destruição das lamelas, eliminação de impurezas e alterações 

da composição química e estrutural da argila, resultando no aumento da sua capacidade de adsorção. 

As argilas produzidas no Espírito Santo são provenientes de depósitos formados em áreas de inundações 

de rios, as planícies aluviais, e, secundariamente, de camadas de argilitos e siltitos do Grupo Barreiras. Nos 

estudos apresentados por Melo et al. (2002) no município de Aracruz, a camada de 14 m de profundidade 

é considerada o material de excelência da mina, correspondendo a um siltito argiloso esbranquiçado, 

bastante homogêneo, contendo a caulinita como principal mineral da fração argila. Sendo o grupo da 

caulinita, argilominerais constituídos por camadas do tipo 1:1, com uma composição teórica de 46,5 % de 

SiO2, 39,5 % de Al2O3 e 14,0 % de água, não permitindo a substituição na camada tetraédrica, do Si4+ pelo 

Al3+ e nem do Al3+ por outros íons na camada octaédrica (ARAGÃO et al. 2013 apud CAMPOS, 2019). 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO 

3.1 COLETA E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

A argila utilizada como adsorvente, foi cedida pela empresa DLL Extração e Comércio de Argila, localizada 

no Bairro Vila do Riacho, região litorânea do município de Aracruz. A amostra de argila foi previamente 

desagregada em almofariz e padronizada em processo de peneiramento em malha de 100 mesh (0,147 mm). 

Como adsorvato foi utilizado a solução sintética de 500 ppm de cromo hexavalente [Cr(VI)] que foi 

preparada no Laboratório de Pesquisa do Departamento de Engenharia Química das Faculdades Integradas 

de Aracruz (FAACZ), a partir da diluição de 1,414g de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 1000 mL de água 

destilada para obter diferentes concentrações do íon Cr(VI):  0.1, 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 ppm. 

Tratamento térmico: A argila in natura foi submetida ao processo de calcinação em mufla marca Quimis, 

modelo Q-318021, à 300, 500, 800 e 1000 ºC pelo período de 24 horas. Em seguida as amostras foram 

reservadas em dessecador com sílica gel para ser utilizada nos ensaios (CAMPOS et al., 2019). As amostras 

foram denominadas de AT300 AT500, AT800 e AT100. 

Ativação Ácida : Foi preparada duas soluções de HCl 1M e 6M (AA1M e AA6M), a amostra de argila in 

natura foi mantida em contato com as soluções ácidas durante 24h em agitação constante. Após esse 

tratamento a argila foi lavada com água a fim de se obter um filtrado com pH em torno de 6. Posteriormente 

o material foi seco em estufa a 60°C por 24h e armazenado em um pesa filtro (SILVA, 2017).  

3.2 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE ADSORÇÃO DO Cr(VI) 

Testes de Adsorção: As soluções serão agitadas em leito fluidizado juntamente com 0,4g das argilas 

ativadas e in natura por tempos pré-definidos, e após será retirada uma amostra de 12,5 mL das soluções de 

dicromato de potássio (K2Cr2O7), as quais serão devidamente filtradas, centrifugadas e diluídas em um 

balão volumétrico até completar 50 mL. A concentração de íons de cromo hexavalente presentes nas 

amostras serão determinadas através do método de análise 3500-Cr (Colorimétrico) do Standard Methods 

for the Examination of Water an Wastewater (1992). Esse método consistiu em transferir a amostra de 

cromo para um béquer de 50 mL, adicionar 1 mL de 1,5-difenilcarbazida e 5 gotas de ácido sulfúrico para 

manter o pH entre 1,0 ± 0,3. A solução ficou em repouso de 5 a 10 minutos para que ocorresse a formação 

completa da cor característica vermelho-violeta. Essa alíquota teve a concentração do Cr(VI) determinada, 

através da leitura da absorbância  realizada no comprimento de onda de 540 nm, utilizando-se cubeta de 

quartzo de caminho óptico de 1,0 cm em um  espectrofotômetro de UV-VIS marca Bioespectro SP, modelo 

SP 220. Após foi determinada uma curva da concentração x absorbância para analisar a eficiência desse 

processo.  

3.3 ANÁLISE DA ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO UV/VIS DE ÓLEOS 

As amostras de óleos foram diluídas nas proporções 1:3 com hexano e medidas na faixa de comprimento 

de onda 300 a 700 nm. Os espectros de UV / VIS foram registrados e a dependência da concentração da 

absorbância no comprimento de onda foi avaliada.  
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Testes de Adsorção: Os testes de capacidade clarificante seguiram o método de (Costa, 2017), foram 

realizados nas amostras de argila in natura (AIN) e ativadas (AA1M, AA6M; AT300 AT500, AT800 e 

AT1000). Para este teste foi utilizado óleo de fritura  coletado no estabelecimento Caldos e Cia em 

Linhares-ES. Em um béquer de 250 mL pesou-se 100 g dos óleos comerciais e 50g do óleo residual, estes 

foram submetidos a uma temperatura de 100ºC, sob agitação magnética por 10 minutos, em um agitador 

magnético com aquecimento. Em um béquer de 50 mL foi pesado 1 g da amostra de argila a ser testada, 

depois o béquer contendo o óleo foi removido do aquecimento e a amostra foi adicionada ao óleo. Uma vez 

decantada, o béquer retornou ao aquecimento e agitação por mais 20 minutos. Após o período estipulado, 

o óleo foi filtrado. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 CLARIFICAÇÃO DO ÓLEO RESIDUAL 

Os óleos residuais são utilizados repetidamente em fritura, tendo degradação causada por reações 

hidrolíticas quanto a rancificação. Essa oxidação é acelerada pela temperatura utilizada, sendo a principal 

responsável pela modificação características físico-químicas dos óleos. Como uma cor escura, demonstrada 

na Figura 1. Após a clarificação do óleo residual com as amostras de argilas argila in natura (AIN) e ativadas 

(AA1M, AA6M; AT300 AT500, AT800 e AT1000), notou-se mudanças na coloração inicial, que foi 

significativamente visivelmente mais clara.  

 
Figura 1: Óleo degradado e amostras após contato com argila. 

Para uma melhor análise, foi realizado o estudo da espectrometria de absorção UV/VIS do óleo em diluições 

1:3 no óleo degradado e nas amostras tratadas. Demonstrado no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Avaliação de Clarificação de Óleo Degradado. 

Os valores negativos de absorbância representados no gráfico 1 indicam uma queda na coloração do óleo 

usado, confirmando a avaliação visual feita anteriormente. Porém, as leituras de adsorção feita no óleo 

tratado com argila AT300 não mostraram valores confiáveis, por isso não foram plotados. O pico de 

adsorção está em torno de 400nm a 500nm pelo fato de ser a faixa de adsorção dos pigmentos que dão cor 

ao óleo, como por exemplo a clorofila. Isso se dá pelo fato destes tipos de ativação promoverem a destruição 

das lamelas, eliminando as impurezas e alterando composições químicas e estrutural da argila, resultando 

em um aumento de sua área superficial (LENARDA, 2007). 

A modificação por ativação térmica para a argila estudada teve melhor desempenho na temperatura de 

800ºC, proporcionando um melhor desempenho da adsorção dos pigmentos presentes no óleo residual em 

relação à argila in natura e a tratada a 500ºC, devido aos efeitos da temperatura ideal que pode ter provocado 

mudanças na estrutura cristalina e composição química do argilomineral. Porém, na temperatura de 1000ºC 

sua capacidade clarificante foi diminuindo, apontando um limite térmico para ativação da amostra de argila.  
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Relacionado ao comportamento do gráfico, o tratamento ácido promoveu melhor área superficial específica, 

com prováveis sítios de Lewis e Brönsted distribuídos pelas superfícies dos cristais de argila, responsáveis 

pela remoção das moléculas promovedoras de pigmentos dos óleos, como citado por Patricio et.al. (2014). 

4.2 ADSORÇÃO DE ÍONS CROMO HEXAVALENTE 

Para avaliar a capacidade de adsorção das argilas in natura e ativadas foram realizados testes em leito 

fluidizado, a partir de soluções com pH neutro, variando a concentração inicial de cromo hexavalente em 

solução entre 0,1 ppm e 50 ppm. 

Foi elaborada uma curva de calibração, a qual proporcionou um R² = 0,9987, e foi utilizada para calcular 

as concentrações obtidas após as agitações promovidas, rendendo, por fim, os valores de porcentagem de 

remoção, conforme explicitados na Tabela 1. 

Tabela 1: Adsorção de íons Cr(VI). 

 

A partir dos dados obtidos dos testes em leito fluidizado, foram confeccionados gráficos de tendência de 

remoção, em função da concentração inicial (Ci), para os dois tempos estudados. 

 
      Gráfico 2: Tendência de remoção da Ci em 60 min.              Gráfico 3: Tendência de remoção da Ci em 30 min. 

 

Notou-se um comportamento não favorável à adsorção dos íons Cr(VI), com muitas variações ao longo das 

leituras no espectrofotômetro. Importante ressaltar que em valores de concentrações mais elevadas, em 

razão da baixa adsorção, não foi possível fazer leituras conclusivas sobre a concentração final. 

A adsorção de ânions de cromo hexavalente por frações naturais de argila caulinita resultou em um valor 

de percentual de remoção (R%) de 26,56 %, considerando pouco significativo e que pode ser atribuído à 

carga de superfície da argila ser totalmente negativa e a natureza aniônica do adsorbato. A baixa capacidade 

de adsorção de cromo hexavalente por argilas esmectita e caulim “in natura” também foi observada por 

Krishna et al. (2001) (Miranda, 2014). Barnes et al (1990) apud Cabral (2008) observaram também que as 

bentonitas eram melhores adsorventes que as caulinitas para a adsorção desse íon, orientando assim o 

resultado não favorável de remoção.  

A eficiência de remoção de cromo, neste estudo, pode ser influenciada por fatores como concentração 

inicial de cromo e pela interação entre eles e o meio, não havendo influência do fator agitação mecânica e 

tipos de ativação, uma vez que a in natura apresentou maior remoção de íons cromo. Para o caso de Cr(VI), 

o tratamento da argila eficaz para adsorção deveria ser algo que promovesse uma ativação aniônica, pois a 

remoção do Cr(VI) por troca aniônica é favorecida.  
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5 – CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto a remoção de íons Cr(VI), nas condições estudadas, o processo não se mostrou favorável, 

corroborando com os resultados encontrados em outros estudos utilizando argilas caulinitas. Destaca-se que 

o processo pode ser influenciado por vários fatores, mas o principal está ligado à superfície da argila, onde 

a adsorção poderia ser potencializada por uma ativação aniônica, uma vez que as ativações ácida e térmica 

promovem um aumento na capacidade de troca catiônica.  

Por outro lado, no processo de clarificação do óleo degradado a argila teve uma boa resposta, como, por 

avaliação visual é possível perceber que as argilas AA6M, AA1M e AT800 tiveram maior clarificação, isso 

se prova na avaliação por espectrofotometria onde estas mostram um valor de absorbância menor que as 

demais. E a argila in natura também mostrou-se como um bom material adsorvente de pigmentos. Além 

disso, o odor característico do óleo de fritura foi consideravelmente amenizado. Comprovando a 

aplicabilidade dessa argila proveniente do município de Aracruz-ES no descoramento do óleo residual, 

podendo contribuir na redução de custos e na sua utilização como argilomineral clarificante nos processos 

industriais para purificação. 
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