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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho, propõe nova tecnologia para tratamento de efluentes gerados 

pelas indústrias de laticínios. Atualmente este tipo de efluente, quando tratado, utiliza 

o processo biológico para reduzir a carga orgânica, contudo, este método, algumas 

vezes, não garante a remoção completa dos compostos orgânicos. Assim, é 

sugerido a utilização de argila bentonitica sódica para a adsorção da lactose como 

tratamento terciário do efluente da indústria de laticínios. A comprovação deste 

evento assim como sua quantificação foi realizada através de duas técnicas 

distintas: análise térmica e difração de raios-X. Os resultados obtidos foram 

positivos, pois comprovou-se não só a adsorção como também a absorção do 

material orgânico, no caso, a lactose na argila avaliada. Verificou-se a capacidade 

da argila bentonitica de Wyoming ab-adsorver até 50% da lactose.  

Assim, este trabalho oferece alternativa para o tratamento terciário do efluente 

das indústrias de laticínios. 

 

 

 

Palavras Chaves: Adsorção. Lactose. Argila bentonitica. Bentonita de Wyoming. 

Análise térmica. Difração de raios-X.  
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ABSTRACT 

 

 

 This work considers new technology for effluent treatment  generated by the 

dairy industries. Currently this type of effluent, when treated, uses the biological 

process to reduce the organic load, however, this method, some times, does not 

guarantee the complete removal of organic composites. Thus, the sodium bentonite 

use is suggested for the adsorption of the lactose as tertiary treatment of the effluent 

one of the dairy industry. The evidence of this event as well as its quantification was 

carried through two distinct techniques: thermal analysis and x-ray diffraction. The 

gotten results had been positive, therefore the adsorption not only proved the 

absorption of the organic material, in the case, the lactose in the evaluated clay. It 

was verified capacity of the Wyoming bentonite of to ab-adsorption up to 50% of the 

lactose. 

 Therefore, this work offers alternative for the tertiary effluent treatment of the 

dairies industries. 

 

 

 

Keywords: Adsorption. Lactose. Bentonite Clay. Wyoming bentonite. Themical 

Análisys. X-ray Diffraction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 POLUIÇÃO 

 

 

Do total de água existente no planeta apenas 3% referem-se à água doce.  

Esta informação já é conhecida há algum tempo e nos faz pensar, com 

preocupação, quanto ao seu gerenciamento atual (CETESB, 2006). 

 Há dois mil anos a população mundial representava 3% do que é hoje, 

enquanto, neste período, a fração de água doce permaneceu constante. As 

descobertas nas áreas da medicina e da tecnologia permitiram tal crescimento 

populacional e fizeram do meio ambiente “o grande patrocinador” desta evolução.  

A conseqüência destes dois mil anos é percebida com notoriedade no solo, ar 

e na água. São os estudos daquelas áreas que já nos permitem discutir o que é 

necessário para remediar a situação e garantir melhoras ambientais nos próximos 

anos. A pesquisa cientifica não tem somente como objetivo o aumento da 

expectativa e qualidade de vida, mas também garantir sua permanência.  

A água doce é fundamental para a continuidade da vida e nota-se que da 

quantidade disponível parte está comprometida devido a superexploração, 

despreocupação com os mananciais, má distribuição, poluição, desmatamento e 

desperdício. Foi o preço pago pelo desenvolvimento. Deve-se ressaltar também que 

a escassez de água afeta diversas atividades econômicas, entre elas a geração de 

energia elétrica. 

É relevante que se dê destaque para estudos e projetos que enfatizem a 

qualidade da água disponível. Esperam-se novas oportunidades de tecnologias que 

auxiliem na recuperação dos recursos hídricos.  
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1.2 OBJETIVO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo verificar em escala de laboratório a 

adsorção de lactose em argila bentonita sódica de Wyoming, tendo como foco sua 

aplicação no tratamento terciário na indústria de laticínios. 

Este tema surgiu a partir do trabalho de mestrado do agora Doutor em 

Engenharia Leandro Cardoso Morais, em que sua dissertação intitulada “Tratamento 

terciário de efluente de indústria de laticínio tendo em vista adsorção de lactose em 

argila organofílica”, descreve a possibilidade da argila de Wyoming  ter bons 

resultados enquanto adsorvente da lactose. 

O objeto de estudo será a argila de Wyoming. Recebe o mesmo nome do 

estado onde tem origem nos Estados Unidos. Neste lugar, antigamente existia mar e 

por isto hoje esta argila é predominantemente sódica. Sendo assim, não será 

necessário enriquece-la ou fazer qualquer tipo de modificação no material.  

O composto a ser avaliado continuará a ser a lactose, por ser o principal 

componente do despejo da indústria de laticínios. 

As avaliações serão feitas através dos ensaios, a saber: Análise térmica,  

difração de raios-X e ensaios de adsorção.  

É importante reafirmar neste item a importância de determinar um tratamento 

adequado para os rejeitos lácteos, uma vez que estes são passivos ambientais e 

causam como impacto a eutrofização do sistema. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 O LEITE  

 

 

Historicamente, acredita-se que o homem passou a consumir leite de origem 

animal há cerca de 20.000 a.C. Este fato foi concluído através de desenhos 

rupestres encontrados na Ásia, nos quais cabras aparecem como objeto da 

alimentação. A peça conhecida como Friso dos ordenhadores, datada de 3100 a.C. 

encontrada em Tell Ubaid (atual Iraque), é o primeiro registro concreto da utilização 

do leite como alimento. Nesta são constatadas a ordenha e também a filtragem do 

leite. Já os etruscos, por volta de 400 a.C. utilizavam o leite de cabras e carneiros 

para fazer diferentes tipos de queijos. Acredita-se que o leite bovino veio ser 

aproveitado somente no século V na Europa após as invasões bárbaras e a queda 

do império romano (PRATIQUE LEITE, 2006).  

Atualmente, é utilizado para dois fins: 1) para alimentação em forma liquida, chamando-
se de leite “in natura” e 2) como matéria-prima industrial, sendo fundamental na produção 
de vários produtos lácteos. 

O leite forma-se a partir dos elementos do sangue. A água passa direto por 

filtração. Os aminoácidos e ácidos graxos, a lactose e alguns minerais passam por 

processos bioquímicos e transformações que ocorrem dentro da mama sintetizando 

a proteína, a gordura, a lactose e minerais do leite.  É necessário um fluxo 

sanguíneo de 400 a 800 litros de plasma para se formar 1 litro de leite (VALSECHI, 

2001). 

O leite já formado é um composto proteínico líquido dividido em duas fases de 

diferentes graus de dispersão. A fase continua consiste de fase aquosa de lactose, 

sais minerais e orgânicos, proteínas, enzimas de compostos aromáticos, hidratos de 

carbono, vitaminas e pigmentos. Já a fase descontinua é constituída por um 

complexo de caseína-fosfato de cálcio, gordura e material celular. Em média, 

considera-se a seguinte composição para o leite: água 87,28%; lactose 4,75%; 

gordura 3,72%; proteína 3,15%; cinzas 0,715%; matéria seca com gordura 8,61% e 

matéria-seca total 12,3% (ULLMANN´S, 1985). 



 4 

A coloração varia de branco-opaco ao branco amarelado. Atribui-se a cor a 

dois pigmentos: a carotina, relacionada á vitamina A dissolve-se na gordura e ao 

lactocromo, solúvel em água, é também conhecido como lactoflavina. 

Os compostos protéicos mais significativos do leite são a caseína, a 

lactoalbumina, a lactoglobulina e a aposolina.  

 

Dentro do grupo dos hidratos de carbono, a lactose é a que se apresenta em 

maior quantidade e pode ser convertida em  acido láctico através da ação de certos 

microorganismos, como bactérias do grupo láctico, havendo também fermentação e 

precipitação da caseína. 

 
Figura 2.1 – Estrutura da Lactose 

Fonte: VOET (1990) 

 

A gordura do leite é representada por glicerídeos e as vitaminas presentes 

são a A, B, B2, C e D. Rica em energia, a gordura serve de transporte para as 

vitaminas lipossolúveis: A, D, E e K. Está sob forma de emulsão.  

As vitaminas (micronutrientes) assim como as enzimas e as hormonas são 

consideradas biocatalizadores. Encontram-se dissolvidas na fase aquosa ou ligadas ás 

proteínas (em especial as caseínas) ou na fase lipídica. O hormônio mais importante no 

leite é a prolactina. Processos de desnatação ou tratamentos térmicos retiram as vitaminas 

do fluído. 

O glóbulo de gordura é rodeado por uma membrana protéica da qual se isolam duas 
frações: uma solúvel e outra insolúvel em solução aquosa. A matéria gorda é constituída 
por cerca de 99,5% de compostos lipídicos e 0,5% de compostos lipossolúveis. Os 
primeiros, subdividem-se em lipídeos simples, complexos e ácidos graxos livres. A fração 
insolúvel são constituídos por colesterol, vários hidrocarbonetos, o grupo das vitaminas 
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lipossolúveis e alguns álcoois. A gordura do leite tem valor comercial, uma vez que é o 
principal constituinte da manteiga, alguns queijos e confecção de sobremesas geladas. 

 Já os sais encontram-se em dissolução (moléculas e íons) ou no estado 

coloidal e apresentam-se através dos fosfatos de cálcio, de sódio, de magnésio e de 

ferro, cloreto de sódio e de potássio, carbonatos, lactados e caseinatos de sódio, 

sulfato e silicato de potássio e fluoreto de cálcio. O cálcio e o fósforo são dois 

elementos fundamentais da estrutura da micela das caseínas, condicionam a 

estabilidade da fase coloidal. Também o magnésio é um elemento muito importante 

que intervêm igualmente como o cálcio na estabilidade da micela. A quantidade de 

nutrientes varia de acordo com a origem do leite, como vaca, cabra, bufada ou 

ovelha (VALSECHI, 2001). 

Existem alguns oligoelementos, componentes necessários no organismo mas 

em pequenas quantidades, presentes em quantidades mínimas ou simples vestígios, 

cujos teores podem variar muito, segundo condições de produção de leite. Os 

principais oligoelementos são: zinco, iodo, ferro, molibdênio, flúor, selênio, cobalto e 

magnésio (VALSECHI, 2001). 

Encontram-se também no leite microrganismos como bactérias, vírus, fungos 

e leveduras. Quando submetidos a processos de pasteurização ou UHT (Ultra Hight 

Temperature) os microorganismos são eliminados e repostos (fermentos) quando o 

leite é utilizado para produção de produtos fermentados como queijos e iogurtes. 

Nestes casos, os microrganismos ajudam a melhorar aroma, sabor e na 

conservação destes produtos. 

A tabela 2.1.1 traz valores médios encontrados nos principais nutrientes dos 

leites comuns. 

 
 

Tabela 2.1.1 - Quantidade média dos principais nutrientes 
dos leites comuns, em 100 gramas 

Leite 
(origem) 

Energia 
(calorias) 

Proteínas 
(gramas) 

Gorduras 
(gramas) 

Carboidratos 
(gramas) 

Vaca 63,0 3,1 3,5 5,0 

Cabra 92,0 3,9 6,2 5,4 

Bufada 115,0 5,2 8,7 4,3 

Ovelha 108,6 5,6 7,0 5,5 

Fonte: (VALSECHI, 2001) 
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2.1.1 A Lactose 

 

 

A lactose pode ser definida como um dissacarídeo (açúcar), sendo constituído 

por uma molécula de glicose e outra de galactose, existindo naturalmente na forma 

de dois isômeros: alfa (α) lactose e beta (β) lactose. Tem a mesma fórmula 

molecular da sacarose e difere-se desta pela configuração molecular, no poder 

edulcorante, na solubilidade e na reatividade química. É menos doce que o açúcar 

da cana e difere-se também por não fermentar tão rapidamente. É encontrada 

somente no leite, principalmente presente no soro, e derivados como queijos, 

iogurtes, leite condensado, creme de leite, manteiga, entre outros. Representa cerca 

de 5% no leite de origem bovina e 4 % em leite caprino. 

É cerca de 10 vezes menos solúvel em água em comparação a sacarose. A 

lactose não está inteiramente em dissolução no leite, pois mesmo sem nenhum 

tratamento térmico prévio cerca de 11% do açúcar encontra-se naturalmente ligado 

ás proteínas. É um açúcar redutor (VALSECHI, 2001). 

É possível transformar a lactose em solução aquosa em outros açúcares, por catálise de H+ 
e especialmente OH-. Na prática isto acontece no leite só em temperaturas muito elevadas, 
como durante a esterilização, onde a lactose se isomeriza dando origem a lactulose e a 
epilactose que são os produtos mais importantes da reação. A um dado valor de pH a 
formação de lactose no leite, nata, etc, é proporcional ao aquecimento do produto e daí o 
teor de lactose ser hoje aproveitado como um critério analítico de apreciação para 
caracterização do tipo de aquecimento (esterilização e UHT). 

A transformação da lactose pelos fermentos láticos pode ser utilizada na confecção de 
importantes produtos láticos fermentados como nata, leitelho, manteiga, leites 
acidificados, queijos frescos e curados e soro. Uma molécula de lactose dá origem a 
quatro moléculas de ácido lático (VALSECHI, 2001). 

A lactose foi descoberta no leite em 1633 por Bartoletti e em 1780 Scheele 

identificou as características do açúcar. A estrutura foi confirmada por síntese em 

1942 por Haskins (ULLMANN´s, 1985). Como matéria-prima a lactose pode ser 

utilizada como ingrediente para alimentos infantis, em formulação de produtos 

farmacêuticos e como matéria-prima para derivados da lactose (Journal of Dairy 

Science, 1995). A tabela 2.1.1.1 revela aplicações da lactose na indútria. 

 
 

Tabela 2.1.1.1 – Aplicações da lactose na indústria 

Uso Exemplos 
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Alimentos Alimentos para crianças, bebidas, produtos 
do leite, doces, sobremesas geladas. 

Matéria-prima para derivados da lactose Lactulose, lactitol, acido lactobiônico, 
galacto-oligosarideos e lactosilureia. 

Formulações farmacêuticas Composição de medicamentos 

Substrato para fermentação Produção de penicilina 

Fonte: (Journal Dairy, 1995) 

 

Para produtores e para a indústria de laticínios a lactose significa, no 

momento do despejo de efluentes,  demanda ambiental uma vez que sua 

composição na rede efluente, em rios, por exemplo, resulta em poluição. Sua 

decomposição no corpo d´água requer alto consumo de oxigênio, fazendo com que 

a DBO deste aumente. As conseqüências são a redução de chances de vida de 

peixes e aumento da vegetação aquática.  

No primeiro trimestre de 2003 o Brasil registrou produção de 3 bilhões e 517 

milhões de litros de leite (PRATIQUE LEITE, 2006). As figuras 2.1.1 e 2.1.2 mostram 

o processamento, a origem e os despejos de indústrias do leite e queijo. 
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Figura 2.1.1 – Fluxograma do processamento, origem, e natureza dos despejos de indústrias 
de laticínios – usinagem do leite 

FONTE: (CAVALCANTI, 1979) 
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Figura 2.1.2 – Fluxograma do processamento, origem, e natureza dos despejos de indústrias 

de laticínios – fabricação do queijo 
FONTE: (CAVALCANTI, 1979) 

 
 

2.1.2 Processo Industrial 

 
 

 São detalhados a baixo algumas etapas relevantes do processamento do 

leite. Determinadas etapas são específicas para o produto que se deseja obter. 

- Neutralização ou desacidificação: é realizada quando a nata apresenta acidez elevada. O 
creme muito ácido é espesso e coagula ao ser pasteurizado, proporcionando o 
aparecimento de sabor queimado, além da caseína englobar partículas de gordura e muitos 
microrganismos durante sua precipitação. Com isso, tem-se uma queda de rendimento e 
perde-se em eficiência no tratamento térmico. Nessas condições, o desenvolvimento da 
cultura será anormal, dando como conseqüência uma manteiga oleosa, sem consistência, 
com sabores amargos. Os neutralizantes mais utilizados são: hidróxido de sódio, óxido de 
cálcio, hidróxido de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, 
ou uma mistura deles (VALSECHI, 2001). 

- Pasteurização: tem por finalidade evitar a propagação de doenças infecciosas, diminuir contaminações nas indústrias e 
prevenir possíveis alterações na manteiga. Geralmente é realizada na ausência de ar, mantendo-se o creme de 92 ºC a 95 ºC durante 30 
segundos. Deste modo, há destruição dos microrganismos e enzimas presentes sem alteração das qualidades organolépticas da nata 
(VALSECHI, 2001). 
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- Desodorização: trata-se da retirada de substâncias voláteis indesejáveis que conferem á manteiga sabores e aromas 
estranhos. Normalmente os equipamentos de desodorização estão localizados logo após o pausterizador, estão à vácuo e recebem a 
gordura quente, que desce como uma camada fina por suas paredes, ocorrendo à saída dos voláteis. Após a desodorização, o creme é 
enviado ao refrigerador onde é resfriado rapidamente á temperatura de maturação (VALSECHI, 2001). 

- Inoculação com cultura selecionada: a flora natural eliminada no tratamento 

térmico deve ser substituída por uma cultura, de bactérias láticas, selecionadas. 

Para produção de manteiga costuma-se usar fermento de Strepococcus lactis, S. 

cremoris, S. paracitrovorus, S. citrovorus e S. diacetilactis (VALSECHI, 2001). 
- Maturação: Provoca alteração na estrutura do creme que facilita a batedura, além de permitir a ação do fermento. As 

condições de maturação dependem da composição de matéria-prima, da estação do ano, e das características desejadas no produto final. 
A maturação é feita em tanques especiais de paredes duplas, providos de agitadores. Existem unidades com trocadores de calor (placas) 
(VALSECHI, 2001). 

- Batedura: onde ocorre a formação da manteiga. O creme de leite, já preparado, é 

colocado na batedeira, onde por agitação ocorrem choques dos glóbulos de gordura entre 

si e contra as paredes.  Com isto, os glóbulos de gordura vão se unindo, formando 

aglomerados cada vez maiores, rompendo o equilíbrio das forças de tensão superficial 

existentes entre os componentes do creme (VALSECHI, 2001).  

- Separação do leitelho: após a batedura, os grânulos de gordura sobem à superfície 

e o leitelho ou o soro da manteiga é retirado pela parte inferior da batedeira através de 

uma tela. Costuma ter no máximo 0,6% de gordura. O leitelho fresco tem sabor agradável 

sendo consumido como bebida refrescante. É usado também como alimento para animais 

(VALSECHI, 2001). 

 

2.1.3 O efluente da indústria de laticínios    

 
 

As características dos despejos variam de acordo com o tipo de laticínio 

produzido. Os valores de DBO e DQO, por exemplo, dependem da quantidade de 

oxigênio necessária para a oxidação de diferentes integrantes do leite (gorduras, 

carboidratos, e proteínas). As tabelas a seguir, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 

2.1.3.5 apresentam alguns valores obtidos sobre os despejos do leite. 
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Tabela 2.1.3.1 – Composição média do leite e subprodutos (em 100g) 

Produto Gordura 
(g) 

Proteína 
(g) 

Lactose 
(g) 

Ácido 
Láctico 

Sólidos 
orgânicos totais 

Ca 
(mg) 

P 
(mg) 

Cl 
(mg) 

Leite 
desnatado 0,08 3,5 5,0 - 8,56 121 95 100 

Leite integral 3,0 3,5 4,9 - 13,1 118 93 102 

Creme grosso 40,0 2,2 3,1 - 45,3 75 59 38 

Leite com 
chocolate 3,5 3,4 5,0 - 18,5 111 94 100 

Manteiga 84,3 3,0 4,6 0,1 8,0 121 95 103 

Iogurte 3,0 3,5 4,0 1,1 10,5 143 112 105 

Soro (fresco) 0,3 0,9 4,9 0,2 6,3 51 53 95 

Soro (ácido) 0,08 0,9 4,4 0,7 6,1 96 76 9 

Sorvete 10,0 4,5 6,8 - 41,3 146 115 104 

Fonte: (CAVALCANTI,1979) 

 

 

 

 

Tabela 2.1.3.2 – Valores citados em literatura para DBO de vários produtos de laticínios. 

Produtos Porcentagem de 
sólidos orgânicos 

DBO5 (ppm) faixa de 
variação DBO total (mg/l) 

Leite desnatado 8,2 40000 – 73000 82000 

Leite integral 11,2 84350 – 125000 117000 

Creme – 40% 44,9 399000 449000 
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Leite concentrado (2:1) 26,2 208000 262000 

Sorvete  34 292000 340000 

Manteiga 6,8 55000 - 72000 68000 

Soro (fresco) 6,0 25000 - 120000 60000 

Fonte: (CAVALCANTI, 1979) 

 

 

 

 

 
Tabela 2.1.3.3 – Valores de DBO para vários constituintes do leite e seus despejos. 

Constituintes kg DBO5 / kg do componente      
(média) 

Lactose 0,65 

Glucose 0,66 

Ácido Láctico 0,63 

Gordura do leite 0,89 

Caseína 1,04 

Alginato de sódio 0,36 

Proteína do leite 1,03 

Sabão 1,43 

Alquil-benzeno-sulfonato 0,02 

Carboximetil-celulose 0,03 

Fonte: (CAVALCANTI, 1979). 

 

 

 

 

 
Tabela 2.1.3.4 – Faixas de variação do despejo dos produtos produzidos  

para coeficientes de despejo. 

Produtos Coeficiente de despejo mássico 
(kg/kg de leite processado) 

Coeficiente de DBO5 (kg 
DBO5/1000kg de leite) 

Recebimento do leite 4,6 – 12,5 0,2 – 4,8 

Leite 1,5 – 18,6 1,1 – 22,0 

Manteiga 1,4 – 8,3 0,8 – 2,1  

Queijo 0,3 – 5,1 0,2 – 4,1 

Leite condensado 1,2 – 2,3 1,0 – 1,9 
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Leite em pó 0,8 – 11,5 0,6 –12,3 

Leite, requeijão, sorvete 0,8 – 1,2 0,6 – 0,9 

Vários produtos 1,1 – 6,8 1,3 – 3,2 

Variação  0,3 – 18,6 0,02 – 22,0 

Fonte: (CAVALCANTI, 1979) 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1.3.5 – Valores de literatura para DBO, sólidos e pH de despejos 
Valores para: (mg/l) 

Autor Produto 
DBO 

Sólidos 
Suspenso

s 
 

Sólidos 
Suspenso
s Voláteis 

Sólidos 
Voláteis 
Totais 

Sólidos 
Totais 

pH 

Gauchmen 
(1940) Queijo 13.760 4.500 - - - 8,0 

Hatch (1940) Queijo 775 - - - 1.246 6,7 
McKee (1957) Queijo 1.890 396 560 2.698 4.516 5,7 

Schweizer  Queijo 1000-
2700 - - - 1500-8500 7,1–

7,4 
Sarka e col. 
(1970) Queijo 1.045 306 - 1.391 2.192 8,4 

Gauchmen 
(1940) Manteiga 3.760 - - - 5.300 7,6 

Hatch (1940) Manteiga 1.246 - - - 2.242 7,7 
Morgan (1957) Manteiga 3.030 - 1.360 1.740 - - 
Schweiger 
(1968) Manteiga  250-1700 - - - 700-4000 7,6–

8,3 
Sarka e col. ( 
1970) Manteiga 873 354 - 763 1.158 8,1 

Hatch (1940) Leite condensado 1.291 - - - 2.793 7,8 
Morgan ( 1957) Leite em pó 2.150 - 500 1.199 - - 
De Martin ( 
1946) Secagem de soro 15 24 17 57 156 7,7 

  574 67 44 166 450 - 
  623 6 - 102 135 7,2 
Montagne 
(1940) Leite 545 - - - 797 7,3–

8,1 
Has Further ( 
1949) Leite  1.010 250 230 1.320 1.340 7,9 

Anderson ( 
1968) 

Manteiga, leite 
em pó 3.060 1.322 - - 3.182 4,4 

Walgren ( 1966) Queijo, manteiga 780 - - 1.130 2.300 5,3–
9,2 

Bloodgood ( 
1947) 

Produtos em 
geral 548 - - - 863 8,0 

Lawton (1959) Desconhecido 4.790 1.025 998 3.800 5.450 5,6 
  4.310 1.040 910 4.740 6.490 4,8 
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  1.280 361 303 1.350 2.280 6,8 
  1.241 619 561 1.240 2.653 6,4 

Fonte: (CAVALCANTI, 1979) 
 

 

A tabela 2.1.3.1 apresenta a composição média do leite e de alguns produtos. 

A tabela 2.1.3.2 mostra os valores de DBO dos produtos laticínios mais viscosos, 

enquanto a tabela 2.1.3.3 detalha os valores de DBO para vários componentes do 

leite.  

O “coeficiente de despejo mássico”  é a relação entre as massas do despejo e 

do leite processado ou do produto produzido e auxilia na caracterização do efluente. 

Estes valores são apresentados na tabela 2.1.3.4. 

Os valores de sólidos suspensos voláteis, suspensos totais e sólidos totais, 

juntamente com a DBO e o pH, podem ser vistos na tabela 2.1.3.5. Nota-se que os 

valores de sólidos suspensos são menores (com exceção de um único valor) que os 

valores de DBO. Outra observação é que a maioria dos sólidos suspensos são 

sólidos suspensos voláteis ou de natureza orgânica. O aumento na matéria não 

orgânica nos sólidos totais, poderia refletir a contribuição de materiais não orgânicos 

tanto nos detergentes quanto nos desinfetantes (CAVALCANTI, 1979).  

As operações geradoras de despejos são a lavagem e desinfecção de 

equipamentos (tanques, dornas, centrífugas, pasteurizador-homogenizador, 

tubulações, etc), quebra de embalagens de leite, perda nas enchedeiras e 

lubrificação dos transportadores. Nestas etapas encontram-se no efluente leite, 

materiais sólidos do leite, detergentes, desinfectantes e lubrificantes.  

Na caracterização de despejos láticos é importante considerar o volume, a 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), sólidos suspensos (SS),  os sólidos totais 

(ST), sólidos orgânicos voláteis (SOV), o pH, a temperatura, constituintes 

inorgânicos, e conhecer também os materiais (reagentes) químicos utilizados 

durante o processo industrial (CAVALCANTI, 1979).  

Deve-se ressaltar que os processos variam de indústria para indústria. Apesar 

dos despejos apresentarem características semelhantes há caracterizações 

diferentes. 

O soro  obtido na fabricação de queijo e manteiga, devido à presença de 

proteínas, vitaminas, aminoácidos, sólidos do leite e a sua grande concentração de 

matéria orgânica costuma ser reaproveitado na fabricação de rações para animais 



 15 

ou disposto para concentração e secagem, fermentação, produção de lactose e 

proteínas. Contudo, se tido como efluente geralmente é tratado através de osmose 

reversa, eletrólise ou ultrafiltração (LAGE FILHO, 1986).  

Para a produção de queijo cada dez litros de leite, 1 litro é convertido em 

queijo e nove litros em soro. Em cada litro de soro tem-se em média 50 gramas de 

lactose e 10 gramas de proteínas.  

Cerca de 1000 litros/dia de soro equivale ao poder poluente de 600 

pessoas/dia (DOMINGUES, 2001). 

2.1.4      Estação de tratamento de efluentes 

 

As Estações de Tratamento de Efluentes tradicionais, de acordo com NUNES 

(2001) costumam ser dividas em quatro etapas: 

- Tratamento Preliminar: onde ocorre retenção de material grosseiro, 

flutuantes e até material mineral sedimentável. Utiliza-se para isto grades, 

desarenadores (caixas de areia), caixas de retenção de óleo e gordura e peneiras.  

- Tratamento Primário: consiste na remoção de matéria orgânica em 

suspensão e a DBO pode ser parcialmente removida. Os processos ocorrem através 

de decantação primária, precipitação química, flotação e neutralização.  

- Tratamento Secundário: separa do processo a matéria orgânica dissolvida 

e em suspensão, sendo a DBO removida quase que totalmente. Os procedimentos 

mais conhecidos nesta etapa são os processos de lodos, lagoas de estabilização, 

sistemas anaeróbicos com alta eficiência, lagoas aeradas, filtros biológicos e 

precipitação química com alta eficiência. 

- Tratamento Terciário (avançado): é aplicado quando se pretende obter um 

efluente de alta qualidade, ou a remoção de outras substâncias contidas nas águas 

residuárias. Pode ocorrer através de adsorção de carvão ativo, osmose inversa, 

eletrodiálise, troca iônica, filtros de areia, remoção de nutrientes, oxidação química e 

remoção de organismos patogênicos. 

Costuma-se elaborar o projeto de Estação de Tratamento de Efluentes a partir 

da caracterização do efluente industrial. Com base nisto e outras informações 

adicionais, como área disponível, legislação local, custos entre outros a equipe 

projetista escolhe e dimensiona os equipamentos que melhor atenderão as 

necessidades do solicitante. (NUNES, 2001). 
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Na indústria de laticínios é comum o emprego de processos biológicos para a 

redução da DBO e DQO, devido à grande quantidade de matéria orgânica 

biodegradável presente no efluente.  Contudo, em alguns casos, ainda sobram 

vestígios de lactose no final da Estação de Tratamento de Efluentes. 

Para os despejos das indústrias de laticínios geralmente é utilizado o sistema 

de gradeamento para reter os coágulos de leite. Gorduras em geral são separadas 

do efluente através das caixas de gordura ou equipamentos de flotação. A 

sedimentação é utilizada para a remoção de sólidos suspensos. Já as soluções 

alcalinas utilizadas na limpeza de equipamentos ajudam a manter o pH do efluente 

na faixa desejada para o tratamento biológico. A temperatura dos despejos láticos 

variam de 19 ºC a 43 ºC. 

O tratamento químico costuma utilizar sulfato de alumínio e óxido de cálcio 

para ajudar na formação de flocos e sua precipitação reduz a DBO em cerca de 

85%. Ao término deste processo deve-se retirar e destinar, conforme legislação, o 

lodo gerado.  

O processo de lodo ativado, muito utilizado na indústria de laticínios, consiste 

em manter dentro do tanque de aeração uma concentração elevada de 

microorganismos. Isto é garantido através do retorno do lodo gerado. Esta etapa 

garante remoção de 73% a 99,3% da DBO. Os processos mais utilizados são 

apresentados nas figuras a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1.4.1 Processo convencional do tratamento de efluentes orgânicos. 

Fonte: CETESB (1979). 
 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.4.2 – Estabilização por contato do tratamento de efluentes orgânicos. 
Fonte: CETESB (1979) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.4.3 – Mistura completa do tratamento de efluentes orgânicos. 
Fonte: CETESB (1979) 

 

 

 Equipamentos e ou métodos como filtros biológicos, valos de oxidação, 

lagoas de estabilização, irrigação e digestão anaeróbia também são muito utilizadas 

pelos geradores de efluentes de laticínios (MORAIS, 2003). 

 

 
2.2  ARGILAS 

 

 

As argilas são o resultado do intemperismo, da ação hidrotérmica ou do 

depósito de materiais como sedimentos fluviais, marinhos, lacustres ou eólicos. São 

materiais compostos principalmente de sílica e alumínio que compõem partículas 

entre 1µm e 2 µm de diâmetro, constituídas essencialmente por argilominerais, 

matéria orgânica e outras impurezas. Em geral, o termo argila significa material 

natural de textura terrosa e de baixa granulometria que desenvolve plasticidade 

quando misturado à quantidade limitada de água (SOUZA SANTOS, 1989). Existem 
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também as argilas fabricadas industrialmente (sintéticas) que têm por objetivo 

atender a uma demanda especifica de mercado.  

É considerada material cerâmico por ser constituída por elementos metálicos 

e não-metálicos. Estes componentes são unidos com ligações iônicas e ou 

covalentes.  Muitas das fases cerâmicas são cristalinas. Os elétrons são 

compartilhados por covalência ou são transferidos de um átomo para outro no 

regime de ligação iônica; neste último caso, os átomos podem ser ionizados e, 

conseqüentemente transportar carga elétrica. De maneira geral, são também mais 

duros e mais resistentes à alteração química.  As estruturas cristalinas dos 

cerâmicos, comparadas com as dos metais, são relativamente complexas. Esta 

complexidade junto à maior resistência das ligações atômicas torna as reações 

cerâmicas lentas. (VAN VLACK, 1984). 

Caracterizar uma argila é saber a variabilidade de suas propriedades, 

utilizando-se para isto técnicas comuns (como as de medir as propriedades físico-

mecânicas), técnicas mais elaboradas (como as de análise química e troca de 

cátions) e técnicas sofisticadas (como as de microscopia eletrônica de transmissão 

ou de varredura). A caracterização pode ser feita com a argila nos seguintes 

estados:  

a. Bruto/natural: conforme foi retirada da ocorrência, úmida ou após 

secagem. 

b. Após desagregação, cominuição ou moagem, com ou sem separação 

granulométrica em uma ou mais peneiras a seco. 

c. Após separação em meio líquido através de peneiras, floculação e 

secagem. 

d. Após separação fluidodinâmica em ciclones e hidrociclones, com 

floculação e secagem, se necessário. 

Seja qual for o tratamento dado à argila este deve ser bem descrito quanto ao tratamento 
prévio recebido. 

As argilas podem diferir amplamente quer pela composição mineralógica 

qualitativa e quantitativa, quer pelas demais propriedades químicas, físicas, 

mecânicas e tecnológicas (SOUZA SANTOS, 1989).  

Já a classificação das argilas pode ser feita considerando-se suas 

propriedades: a) composição mineralógica dos argilominerais qualitativa e 

quantitativa, e a distribuição granulométrica das partículas; b) a composição 



 19 

mineralógica dos não-argilominerais, qualitativa e quantitativa, e a distribuição 

granulométrica das partículas; c) teor de eletrólitos, quer dos cátions trocáveis, quer 

de sais solúveis, qualitativa e quantitativamente; d) natureza e teor dos componentes 

orgânicos e; e) características texturais da argila, tais como forma dos grãos de 

quartzo, grau de orientação ou paralelismo das partículas dos argilominerais, 

silicificação e outros. No Bureau of Mines dos Estados Unidos verifica-se a 

classificação das argilas em (SOUZA SANTOS, 1989): 

a) caulins;  

b) argilas plásticas para cerâmica branca;  

c) argilas refratárias;  

d) bentonitas;  

e) terras fuller; 

f) argilas diversas. 

 

2.2.1 Propriedades da argila natural 

 

 

Tamanho das partículas. O tamanho das partículas de argila é uma característica 
importante, pois influencia muitas outras propriedades como, por exemplo, plasticidade, 
tensão ou módulo de ruptura à flexão a seco e capacidade de troca de cátions. 

Há vários modos de medir o tamanho das partículas. O microscópio óptico e o 

microscópio eletrônico fornecem valores de tamanhos absolutos, porém é um 

processo tedioso para medir um grande número de partículas com eles. O método 

de difração de raios-X pelo alargamento das linhas de difração é excelente para 

partículas menores que 0,1 mícron, contudo requer trabalho cuidadoso para medir a 

amplitude resultante das linhas do difratograma. O método mais preciso para a 

análise média é o método da sedimentação, onde a velocidade da sedimentação das 

partículas em água é medida e, então, convertida em tamanho de partículas pela lei 

de Stokes. Admite-se que as partículas estão individualizadas pelo defloculante e 

que a velocidade de sedimentação é a mesma velocidade das esferas de diâmetros 

equivalentes. Isso requer uma suspensão diluída e completa defloculação. Tem sido 

mostrado que as partículas de argila em forma de placas sedimentam quase com a 

mesma velocidade que uma esfera tendo um diâmetro igual à largura da placa. A 

sedimentação estática torna-se tão lenta, quando as partículas alcançam o tamanho 
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de um mícron, ou inferior, que as correntes térmicas e os movimentos brownianos 

tendem a introduzir sérios erros. As medidas abaixo desse tamanho são feitas em 

um campo de força centrífuga.  

Há muitos métodos para expressar os resultados da distribuição do tamanho 

das partículas, sendo o método mais conveniente para argilas o de expressar a 

porcentagem ponderal das partículas de diâmetro equivalente inferior a um tamanho 

em função o logaritmo do tamanho. 

Deve-se lembrar que a porção mais ativa da argila está na fração mais fina 

(especialmente abaixo de 1 mícron) devido à enorme área específica. A medida de 

tamanho de partículas que não atinge a fração mais fina da escala tem pouco 

significado na avaliação de argila do ponto de vista de reatividade química que 

depende diretamente da área especifica (expressa em m2/g de argila) (NORTON, 

1973). 

Forma das partículas. Bem pouco era conhecido sobre a exata forma das partículas das 
argilas até 1940. Então, o microscópio eletrônico possibilitou a obtenção dessa informação 
por visualização direta. Por exemplo, as haloisitas são geralmente tubulares, às vezes, com 
aspecto de “folhas de repolho”. As partículas de ilitas são geralmente ripiformes. As 
partículas de esmectitas são geralmente lamelares e de perfil irregular, de espessura 
variável com o grau de defloculação, podendo ser observadas lâminas com espessura de 
dez angstroms em esmectitas sódicas.    

Capacidade de toca de cátions. Quando um argilomineral com estrutura cristalina 
equilibrada tiver alguns íons substituídos por outros de diferentes valências (por exemplo, 
Al3+ substituído pelo Mg2+), haverá uma deficiência de carga no retículo cristalino total. 
Essa deficiência é equilibrada por cátions adsorvidos na superfície do cristal do 
argilomineral. Todavia essa não é a única maneira pela qual  íons podem ser adsorvidos, 
pois uma estrutura equilibrada como a da caulinita pode adsorver um pequeno número de 
íons: admite-se que tal adsorção seja devida a ligações quebradas nas bordas e arestas do 
cristal.  

Minerais acessórios: as argilas naturais contêm muitos tipos de material cristalino, e todos 
aqueles que não são argilominerais são conhecidos como minerais acessórios. Os mais 
comuns são quartzo, feldspatos, micas e minerais de ferro, titânio e manganês. 

Matéria orgânica. Toda argila contém alguma matéria orgânica. A matéria orgânica está 
em forma de linhito, ceras e derivados do ácido húmico. Têm grande influência nas 
propriedades plásticas e de secagem das argilas. A capacidade de troca de cátions da 
matéria orgânica é lenta; geralmente são necessários vários meses para sua remoção.  

Cor. A cor da argila é de pouca importância em cerâmica, pelo fato de ser destruída ou 
alterada pelo tratamento térmico. No entanto, para a indústria do papel, a cor é de grande 
importância, devendo ser medida precisamente por meio de espectrofotômetros de 
reflexão. 

Composição química. O conhecimento da composição química de argilas fornece 
informações para a avaliação de seus usos específicos. No entanto, essa informação deve 
ser usada em combinação com as propriedades físicas para uma completa avaliação do seu 
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emprego em uso tecnológico. Observa-se que, em geral, quanto menos pura é a argila, 
mais baixa é a quantidade de água combinada. Quanto menor a quantidade de fundentes 
(CaO + MgO + K2O + Na2O + Fe2O3), mais baixa será a temperatura de maturação pela 
queima na indústria (NORTON, 1973).  

 

 

2.2.1.1 Propriedades Plásticas 

 

 

As argilas de granulometrias mais finas são geralmente plásticas, porém 

argilas, mesmo de granulometria grosseira, contendo pequena quantidade de 

esmectita ou de matéria orgânica rica em ácido húmico podem ser plásticas. Por 

outro lado, folhelhos argilosos, argilitos e argilas tipo flint somente após moagem fina 

adquirem essa propriedade. Argilas contendo apreciáveis quantidades de minerais 

acessórios como, por exemplo, areia, diminuem a plasticidade. É usual a medida de 

Atterberg para determinar a porcentagem mínima de água para o sistema argila + 

água formar uma massa plástica. Isto permite a avaliação da natureza de solos. 

Através duma série de testes e ensaios é possível definir o limite de liquidez e o 

limite de plasticidade de um solo. Apesar da sua natureza fundamentalmente 

empírica, estes valores são de grande importância em aplicações de mecânica dos 

solos, tais como a determinação do índice de plasticidade e a actividade. 

 

 

 

 

 

2.2.1.2      Propriedades das Argilas Secas 

 

 

Retração de secagem. Essa propriedade é medida determinando-se a mudança de 
comprimento ou volume quando a argila é seca a 105 ºC – 110 ºC. Tal propriedade é 
importante na conformação ou moldagem de peças grandes, pois uma grande retração 
necessita de secagem lenta para evitar trincas e se obterem as dimensões desejadas.  
Geralmente, as argilas plásticas de granulometria fina têm retração mais elevada. 

Tensão ou módulo de ruptura à flexão no estado seco. Essa propriedade é importante para 
facilitar o manuseio da peça cerâmica entre o secador e o forno. As argilas de 
granulometria fina, principalmente aquelas contendo esmectita e matéria orgânica húmica, 
são as mais fortes. Os cátions trocáveis também influem, principalmente o cálcio. 
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2.2.1.3 Efeitos do Calor em Argilas 

 

 

As esmectitas são decompostas entre 600 ºC e 800ºC com formação final de 

mulita e vidro, em temperatura acima de 1000 ºC. 

A evaporação proveniente de uma superfície livre de água provêm da 

velocidade de evaporação de uma superfície livre é dependente da temperatura do 

ar, da velocidade do ar, do teor de água do ar e da temperatura da água. Esses 

fatores são bem conhecidos e encontram-se em tratados sobre secagem (NORTON, 

1973). 

 

 

2.2.1.4 Propriedades dos Corpos Cerâmicos 

 

 

É oportuno apresentar uma tabela das propriedades físico-mecânicas de corpos cerâmicos 
usuais para comparação. Contudo, apenas alguns corpos típicos serão apresentados e nem 
todas as propriedades são conhecidas. 

 Propriedades mecânicas. A tabela 2.2.1.4.1 apresenta lista de alguns corpos 

cerâmicos para os quais a resistência mecânica (flexão, compressão, tração) é 

importante, junto com algumas outras propriedades mecânicas. A superioridade de 

alumina sinterizada é evidente (NORTON, 1973).  

 

 

Tabela 2.2.1.4.1 - Propriedades de alguns corpos cerâmicos típicos 
 Corpo cerâmico 

Propriedade em 
temperatura 
ambiente 

Louça 
de pó 
de 
pedra 

Porcelana 
de esteatita 

Porcelana 
de mulita 

Porcelana 
de zirconita 

Porcelana  
de titânia 

Alumina 
sinterizada 

Resistência a 
compressão, 
lbf/pol2 

75000 100000 100000 120000 - 400000 

Resistência a 
flexão, lbf/pol2 10000 16000 26000 30000 - 50000 

Módulo de 
elasticidade (M) 
milhões de lbf/pol2 

12 14 15 25 52 - 



 23 

Coeficiente de 
dilatação por oC 

4 x 10-6 9 x 10-6 5 x 10-6 5 x 10-6 7 x 10-6 6 x 10-6 

Condutividade 
térmica, K 
(unidades cgs) 

0,006 0,008 0,007 0,01 - 0,03 

Constante 
dielétrica K - 6 6 9 100 6 

Fator de perda - 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 

 

 

• Propriedades térmicas: em alguns casos, as propriedades térmicas dos corpos 

cerâmicos são muitos importantes, especialmente no caso dos refratários. Na 

tabela 2.2.1.4.1 são também mostradas algumas propriedades térmicas de 

alguns corpos típicos. 

• Propriedades elétricas: na tabela 2.2.1.4.1 são apresentadas algumas 

propriedades elétricas de alguns corpos cerâmicos usados como isolantes. As 

propriedades notáveis dos corpos contendo titânio são evidentes. 

• Propriedades químicas: a estabilidade (resistência a corrosão, abrasão e às 

deformações mecânicas) dos corpos cerâmicos é de grande importância na 

industria química, especialmente em certas condições em que há combustão. 

• Propriedades ópticas: calor e translucidez são características importantes em 

porcelana fina. São poucas as medidas publicadas sobre essas propriedades 

(NORTON, 1973). 

2.2.1.5     Transformações Térmicas em Cristais com Inversões 

 

 

 Muitos cristais de interesse cerâmico podem ocorrer em várias formas 

alotropicas, as quais se invertem de uma para outra, com a mudança de 

temperatura. São conhecidos dois tipos de inversão: um é o tipo reversível onde é 

necessário um pequeno rearranjo atômico, e o outro é o irreversível, tipo lento, que 

requer um rearranjo considerável dos átomos. Como essas inversões são 

geralmente, acompanhadas por considerável mudança de volume, elas são de 

grande interesse em cerâmica.  

 A sílica em suas diversas formas têm sido estudada pelos geofísicos e 

ceramistas. Há, pelo menos, seis formas cristalinas de sílica, todas compostas por 

reticulado tridimensional de tetraedros de silício-oxigênio compartilhando os vértices, 
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de forma que cada átomo de oxigênio é compartilhado por um átomo de silício para 

dar fórmula SiO2. 

 A forma mais densa de sílica é o quartzo, a qual inverte reversivelmente a 573 

ºC para a forma alta. Uma estrutura mais porosa é tridimita com inversões a 117 ºC 

e 163 ºC. Um tipo intermediário de empacotamento é a cristalobalita com inversão a 

cerca de 250 ºC. Em todas as inversões reversíveis, há uma leve rotação dos 

tetraedros, mas não há quebra das ligações Si-O. 

 Por outro lado, quando o quartzo é mantido acima de 870 ºC por um longo 

tempo, transforma-se lentamente em tridimita, a qual, por sua vez, muda para 

cristalobalita acima de 1470 ºC. Essas mudanças requerem um maior rearranjo da 

estrutura, com algumas ligações sendo quebradas e outras se formando. Isso é um 

processo relativamente lento e irreversível. Impurezas de átomos que tendem a 

distorcer o reticulado cristalino da sílica aceleram grandemente a transformação 

(NORTON, 1973). 

 

 

 

 

 

2.2.2 Os argilominerais 

 

 

Os argilominerais são os minerais constituintes das argilas, geralmente 

cristalinos; formados basicamente por silicatos de alumínio hidratados, contendo 

também outros elementos como magnésio, ferro, cálcio, sódio, potássio, lítio e 

outros. A Association Internacional pour l´Etude des Argiles (AIPEA) tem a seguinte 

definição: “Argilominerais cristalinos são silicatos hidratados de reticulado ou rede 

cristalina em camadas (lamelar) ou de estrutura fibrosa, constituída por folhas, 

planos ou camadas continuas de tetraedros SiO4, ordenados em forma hexagonal, 

condensados com folhas ou camadas octaédricas; os argilominerais são 

essencialmente constituídos por partículas de pequenas dimensões” (SOUZA 

SANTOS, 1989). 
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Existem cerca de 45 argilominerais cristalograficamente diferentes entre si, 

tendo cada um nome próprio e são estudados em grupos (Ramos Vianna, 2005). 

Segue abaixo classificação simplificada: 

a) Amorfos: grupo dos alofanos 

b) Cristalinos 

b.1.)   Tipos de camadas/lamelar (1:1). 

- equidimensional: caulinita 

- alongada: haloisita 

b.2.)   Tipos de três camadas/lamelar (2:1) 

- Com retículo cristalino expansivo: 

- equidimensional: esmectita e vermiculita 

- alongado: saponita e nontronita 

- Com reticulo cristalino não expansivo: ilita 

b.3.)   Camadas mistas regulares: clorita 

b.4.)   Tipos estruturais em cadeia: paligorsquita e sepolita. 

 

A Association Internacional pour l´Etude des Argiles (AIPEA) recomenda o 

uso dos seguintes termos: plano, folha e camada (plano de átomos; uma folha 

tetraédrica ou octaédrica; uma camada 1:1 ou 2:1). Estes termos se referem a 

empilhamentos cada vez mais espessos. As camadas também podem estar 

separadas entre si por vários materiais intercalados, tais como cátions, cátions 

hidratados, moléculas orgânicas, e grupos e folhas octaédricos de hidróxidos. Os 

termos “unidade” ou “unidade estrutural” são recomendados para a descrição de um 

conjunto estrutural que contém uma ou mais unidades de fórmulas químicas 

(SOUZA SANTOS, 1989). 

A nomenclatura 1:1 e 2:1 se prende ao número de camadas de tetraedros 

SiO4 e de octaedros de hidróxidos, respectivamente, que entram na constituição da 

cela unitária da estrutura cristalina do argilomineral. 

A maioria dos argilominerais tem estrutura lamelar e existem subdivisões que 

são feitas em função de propriedades estruturais como: a) a distância interplanar 

basal que é cerca de 7 Å nos minerais 1:1, de 10 Å nos minerais 2:1 na forma de 

anidra e de 14 Å nos argilominerais  na forma hidratada; b) no grau de substituição 

na camada octaédrica da cela unitária: têm-se os argilominerais dioctaédricos e 

trioctaédricos; dioctaédricos são aqueles em que cerca de duas das três posições na 
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camada octaédrica da metade da célula unitária são ocupadas por cátions; 

trioctaédricos são aqueles em que cerca de três das três posições na camada 

octaédrica da metade da célula unitária são ocupadas por cátions; c) na 

possibilidade das camadas basais se expandirem pela introdução de moléculas 

polares, como as da água, glicerol ou etilenoglicol, aumentando a distância 

interplanar basal, isto é, aumentando a distância entre as camadas que definem a 

estrutura cristalina lamelar do argilomineral; d) no tipo e arranjo ao longo dos eixos 

cristalográficos que definem as espécies minerais de um mesmo grupo. Assim, tem-

se dentro dos argilominerais lamelares os seguintes grupos principais:  

- Grupo da caulinita ou da candita; 

- Grupo da montmorilonita ou dos montmorilonóides ou da esmectita; 

- Grupo da vermiculita; 

- Grupo das micas hidratadas ou hidromicas; 

- Grupo das cloritas; 

- Grupo dos argilominerais de camadas mistas ou interestratificadas; 

- Grupo das serpentinas; 

- Grupo da paligorsquita-sepiolita; 

- Grupo do talco-pirofilita. 

 

Nesta lista não foram incluídos os géis silicoaluminosos; alofano e imogolita, por não 
terem emprego industrial. 

Para este estudo é importante saber sobre o grupo esmectita. Sua estrutura é constituída 
por duas folhas de silicato tetraédrico, com uma folha central octaédrica, unidas entre si 
por oxigênios comuns as folhas (camadas 2:1). Entre as camadas estruturais existem 
moléculas de água com arranjos orientados e regulares, coordenando cátions trocáveis que 
podem dar lugares a certas moléculas orgânicas. A ligação entre as camadas é devida à 
força de van der Walls. O espaçamento entre as camadas estruturais adjacentes pode 
variar de 1 a 1,75 nm. Devido a essas características, as esmectitas, em geral, têm 
propriedade de adsorção que as tornam valiosas para certos usos industriais (GOMES, 
1986 apud RAMOS VIANNA, 2005). 

Bentonita é qualquer argila que é composta, essencialmente, por um argilomineral 
esmectítico e cujas propriedades físicas são ditadas por esse argilomineral (RAMOS 
VIANNA, 2005). 

As bentonitas naturais possuem carga elétrica negativa em sua estrutura, a qual é 
compensada pela presença de cátions trocáveis em sua superfície. Na natureza esses 
cátions trocáveis são metais alcalinos e alcalinos terrosos como Na+ e Ca+2. A hidratação 
desses cátions trocáveis metálicos concede a natureza hidrofílica da superfície do mineral. 
Na presença de água, as superfícies minerais não são boas sorventes para compostos 



 27 

orgânicos solúveis em água, os quais não podem competir com alta polaridade da água, 
para serem sorvidos pela superfície da argila.  

 

 

2.2.2.1     Análises dos argilominerais 

 

 

Quanto à identificação dos argilominerais na argila esta é relativamente 

simples quando a amostra é pura, ou seja, quando contém apenas um argilomineral. 

Já as misturas de argilominerais de vários grupos geralmente apresentam 

dificuldades, quer pela possibilidade de interferência nos diversos métodos de 

identificação, quer pelo fato de determinados argilominerais não serem detectáveis 

abaixo de certo teor na amostra, teor esse que varia com o argilomineral e com o 

método de ensaio. Geralmente, são utilizados como métodos de estudos a análise 

química, a determinação da capacidade de troca de cátions, a análise térmica 

diferencial, a microscopia eletrônica, a difração de raios-X e a espectroscopia no 

infravermelho. No caso de argilominerais bastante puros, um único método pode ser 

suficiente para a identificação unívoca do argilomineral presente, por exemplo, a 

difração de raios-X; no caso de misturas, o emprego de todos os métodos é 

recomendável, pois cada um pode fornecer um dado, cujo conjunto a composição 

mineralógica pode ser determinada com maior precisão. De modo geral, a 

classificação ou identificação dos grupos descritos no item anterior pode ser obtida 

pelo emprego da difração de raios-X a partir do valor medido para distância 

interplanar basal do argilomineral, separando em suspensão aquosa como a “fração 

argila”, e orientado por secagens desta em uma lâmina de vidro. O uso da difração 

de raios-X com registro gráfico (difratograma de raios-X), combinado com as 

propriedades específicas de expansão da distância interplanar basal pela adição de 

substâncias orgânicas, como etilenoglicol e de transformações térmicas de cada 

argilomineral, permite uma diferenciação satisfatória dentro dos grupos de mesma 

distância interplanar basal ou dentro de um mesmo grupo; contudo, interferências 

devidas a reações entre si de diferentes argilominerais em temperaturas elevadas 

podem ocorrer; neste caso, o emprego de outros métodos é aconselhável; existem 

casos em que a análise química é indispensável na classificação dentro do grupo 

(SOUZA SANTOS, 1989). 



 28 

A identificação dos silicatos em camadas e fibrosos pode ser feita a partir da 

distância interplanar basal, medida em espécime orientado por secagem ou 

prensagem sobre o suporte para difração de raios-X pelo método do pó. Têm-se 

então os seguintes grupos: a) grupos de 7 Å; b) minerais de 9,3 Å; c) grupos dos 10-

11 Å; d) grupo dos 12-15 Å; e) argilominerais de grande distância interplanar basal; f) 

misturas dos grupos. A figura 2.2.2.1 ilustra os principais espaçamentos basais. 

No caso dos grupos dos 7 Å têm-se o grupo da caulinita e o grupo das 

septecloritas. A distinção entre os dois grupos é feita a partir do valor da interferência 

correspondente aos planos (060) que é de 1,48-1,49 Å para o grupo da caulinita é de 

1,52-1,56 Å para as septecloritas (Whittaker e Zussman, 1956). A distinção de cada 

espécie mineralógica dentro do grupo da caulinita é feita pelo exame do resto do 

diagrama de difração de raios-X, por microscopia eletrônica e pelo aquecimento a 

1100 ºC. No grupo das septecloritas, a identificação das espécies mineralógicas é 

feita por análise química ou pelo aquecimento a 1100 ºC, seguida da identificação 

das fases cristalinas formadas por difração de raios-X. 

Os minerais de 9,3 Å são pirofilita, talco e minesotaíta, que se diferenciam a 

partir da interferência do plano (060) que é de 1,49 Å para a pirofilita, 1,54 Å para o 

talco e de 1,57 Å para a minesotaíta, que se diferencia também pelo alto teor de 

ferro. O resto do diagrama de difração deve ser examinado com cuidado porque o 

espaçamento basal desses minerais pode ser confundido com o de algumas zeólitas 

lamelares; a medida da capacidade de troca de cátions resolve o problema, pois é 

da ordem de 100 a 200 miliequivalentes por 100 g no caso das zeólitas e de 1 a 2 

miliequivalentes no caso da pirofilita e do talco (SOUZA SANTOS, 1989). 

Os minerais do grupo com distância basal de 10-11 Å podem ser facilmente 

identificados; apresenta-se um pico agudo de 10 Å tem-se as micas bem 

cristalizadas;  apresentam um pico abaulado entre 10 e 11 Å, tem-se as micas 

hidratadas (ilitas), haloisita-10 Å e o mineral fibroso paligorsquita ou atapulgita; a 

identificação dessas diversas espécies mineralógicas é feita com base nas 

distâncias interplanares dos planos (060) e da composição química. 

 

 

 

 

 



 29 
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Figura 2.2.2.1 - Esquema da distância interplanar basal dos principais argilominerais 
Fonte: (SOUZA SANTOS, 1989). 

 

 

No grupo dos minerais de 12-14 Å, a diferenciação é feita com base na 

expansibilidade das camadas basais com tratamento com etilenoglicol ou glicerol: as 

cloritas e vermiculitas e a sepiolita não apresentam variação na distância interplanar 

basal nem dão origem a novo pico a 17-18 Å; as esmectitas perdem o pico de 

interferência a 14 Å e dão novo pico a 17 Å com etilenoglicol ou a 17,7 Å com 

glicerol; se aparecer um novo pico a 15-16 Å, trata-se de um argilomineral de 

camadas mistas ou interestratificadas, com predominância de camadas de 

esmectitas. A diferenciação entre clorita e vermiculita é feita pelo aquecimento a 550 

ºC e fazendo a difração de raios-X: as cloritas apresentam uma intensificação do 

pico a 14 Å, enquanto as vermiculitas perdem o pico a 14 Å e apresentam uma 

banda a 9 Å no caso da vermiculitas trioctaédricas e de 10-11 Å nas vermiculitas 

dioctaédricas. 

A identificação dos argilominerais esmectíticos é feita pelo valor do 

espaçamento do plano (060) que permite a diferenciação em esmectitas 

dietrioctaédricas e pela análise química que identifica as espécies mineralógicas 

como extremos ou membros de uma determinada série de argilominerais. A partir 

desses dados é possível organizar um esquema para a identificação de misturas de 

argilominerais, pelo menos nos grupos, a partir da distância interplanar basal e do 

plano (060), se for detectável, do efeito do aquecimento em diversas temperaturas e 

da expansibilidade das camadas com etilenoglicol ou glicerol (Walker, 1958); análise 

química, a capacidade de troca de cátions, a microscopia eletrônica e a análise 

térmica diferencial funcionam como complemento e em casos particulares, permitem  

a identificação dos argilominerais individuais presentes na mistura (SOUZA 

SANTOS, 1989). 
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2.3 ARGILA BENTONITICA    

 
 

 O nome “bentonita” foi dado em função do depósito descoberto em folhelhos 

argilosos do Fort Benton, Wyoming (EUA). Todos os tipos de bentonita têm algum ou 

vários argilominerais do grupo da esmectita. Nos Estados Unidos consideram-se 

bentonitas as esmectitas que são provenientes da alteração in situ de cinzas 

vulcânicas (ROSS e SHANNON, apud SOUZA SANTOS). 

 É uma argila de granulação muito fina, composta por minerais do grupo 

esmectita. A maioria dos depósitos é considerada como tendo sido formada pela 

alteração das partículas vítreas da cinza vulcânica ácida. São caracterizadas por um 

brilho semelhante ao de ceras ou pérolas e por um tato untuoso. 

 Os argilominerais do grupo montmorilonítico (esmectita) são constituídos por 

duas folhas de silicato tetraédricas, com uma folha central octaédrica, unidas entre si 

por oxigênios comuns as folhas. As folhas são continuas nas direções dos eixos a e 

b e estão empilhadas ao acaso umas sobre as outras na direção c, em alguns tipos, 

com alguma ordem do que em outros. A grande característica da estrutura da 

esmectita é que água e outras moléculas polares, tais como certas moléculas 

orgânicas, podem entrar entre as camadas causando a expansão da argila na  

direção c. Pode haver substituições isomórficas em porcentagem moderada (até 

cerca de 15%) do alumínio por silício nas posições tetraédricas e a população das 

posições octaédricas pode ser alumínio, ferro, magnésio e outros, isoladamente ou 

em combinação (GRIM, 1962). Todas as posições octaédricas podem ser 

preenchidas (formas trioctaédricas – saponita, sauconita, hectorita) ou somente dois 

terços delas podem estar preenchidas (formas dioctaédricas – montmorilonita, 

beidelita, nontronita, volconscoíta). A população das posições catiônicas é tal que as 

camadas estão desequilibradas eletricamente com uma deficiência de cargas 

positivas de cerca de 0,66 cátion monovalente por cela unitária, deficiência essa que 

é equilibrada principalmente por cátions hidratados entre as camadas estruturais. Os 

cátions neutralizantes não estão fixados irreversivelmente e podem ser trocados por 

outros cátions. As camadas sucessivas estão ligadas frouxamente entre si e as 

camadas de água ou de moléculas polares, de espessuras variáveis, podem entrar 

entre elas, chegando a separá-las totalmente, deixando-as livres, quando as 

distâncias interplanares ficam superiores a 40 Å. Quando argilominerais 
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montmoriloníticos anidros são colocados em água ou em ambientes úmidos, os 

cátions trocáveis se hidratam, entra água e o espaçamento basal aumenta: nessas 

condições os cátions interlamelares são suscetíveis de serem trocados por outros 

cátions por reação química estequiométrica. A espessura entre camadas ou 

interlamelar, varia com a natureza do cátion interlamelar, da quantidade de água 

disponível ou de outras moléculas polares sem alterar os valores das reflexões 

cristalinas hk. Assim, o argilomineral natural não tem distância interplanar basal 

d(001) fixo, como tem a caulinita. A fórmula teórica do grupo esmectita é 

Al4Si8O20(OH)4.nH2O (n = água interlamelar), mas os argilominerais naturais sempre 

diferem dessa composição  devido a substituições isomórficas no reticulado 

cristalino e nos cátions trocáveis. Desta forma, uma esmectita natural policatiônica 

pode ter uma fórmula estrutural entre extremos dos minerais típicos – por exemplo, 

pode-se classificar um dado argilomineral como membro de série esmectita-beidelita 

ou nontronita-beidelita (SOUZA SANTOS, 1989). A composição teórica sem o 

material interlamelar é SiO2  66,7 %, Al2O3  28,3 %,  H2O  5 % (GRIM, 1962). 

 A ligação frouxa entre as camadas e o elevado grau de substituição 

isomórfica torna fácil a clivagem em meio líquido das partículas de argilominerais 

esmectíticas; há uma tendência muito grande (especialmente quando cátions 

saturantes são Na+, K+, Li+, NH4
+) à separação das camadas estruturais em meio 

aquoso, podendo ir até a monocamada estrutural de 10 Å, observável por 

microscopia eletrônica. 

 Desses fatos, resulta que as partículas de esmectitas em geral são de 

pequeno diâmetro e extremamente finas; por isso não tem sentido medir a 

distribuição granulométrica de uma esmectita sódica, uma vez que variações de 

concentração da fase dispersa e do eletrólito dispersante provocam uma separação 

ou uma agregação das camadas estruturais; esta é uma diferença fundamental com 

a caulinita: enquanto é possível isolar um cristal ou uma partícula  ou  uma “micela” 

coloidal de caulinita, no caso das esmectitas têm-se sempre agregados de 

espessura variável, com um mínimo de até 10 Å, das camadas unitárias estruturais 

em função  dos eletrólitos do meio; o cristal mínimo de esmectita é na realidade, a 

camada unitária 2:1. 
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 É típico somente das esmectíticas a capacidade de expansão ou inchamento 

entre as camadas. De uma maneira geral, existem dois tipos de bentonitas segundo 

conceituação norte-americana: bentonitas que incham e bentonitas que não incham. 

Bentonitas que incham: São caracterizadas por sua propriedade específica de 

inchar até vinte vezes o volume da argila seca, quando imersas em água; uma vez 

colocada em água e expandida, a argila entra em suspensão formando 

espontaneamente um gel tixotrópico, permanecendo em suspensão estável por 

meses. Esse é um ensaio que é específico para identificar esse tipo de argila, pois 

nenhuma outra apresenta essa propriedade. A cor das bentonitas na natureza varia 

da branca ao creme, sendo geralmente creme-esverdeada; cores cinza, azul, verde 

e rosa também podem ser encontradas. Analisada quimicamente, as bentonitas 

apresentam teores apreciáveis de metais alcalinos e alcalinos-terrosos; o sódio é o 

cátion trocável predominante na bentonita de Wyoming. Essas bentonitas sódicas 

formaram-se pela alteração in situ de cinzas vulcânicas ácidas depositadas em 

ambiente lacustre, rico principalmente em sais sódicos. As bentonitas sódicas 

possuem maior número de usos individuais e diversos do que qualquer outro tipo de 

argila; são usadas em cerâmica, em metalurgia, indústrias químicas, de petróleo e 

farmacêuticas. A maior produção de bentonita sódica provém de Wyoming, Dakota 

do Sul e Montana, nos Estados Unidos, no Canadá há depósitos semelhantes em  

Saskatchewan, próximo a Dakota do Norte e Montana. No Brasil, não se conhece 

até o presente depósito de bentonita essencialmente sódica; a esmectita de Boa 

Vista (PB) é policatiônica, contendo porcentagem apreciável de sódio trocável. 

Bentonitas que não incham: são idênticas em composição mineralógica as 

bentonitas que incham, diferindo nos cátions trocáveis, que são predominantemente 

cálcio e magnésio neste tipo que não incham ou em grau elevado de magnésio ou 

ferro em substituição isomórfica a folha octaédrica. A troca de sódio por cálcio ou 

magnésio em uma bentonita sódica destrói a propriedade de inchar e dispersar 

espontaneamente em água, além da tixotropia; a argila sedimenta e permanece 

precipitada ou “floculada”, não formando géis tixotrópicos (isto é, não mais 

defloculam espontaneamente em água). Se o cálcio e o magnésio forem trocados 

totalmente pelo sódio, a propriedade de inchamento e de dispersão espontânea em 

água é adquirida se o magnésio e o ferro em substituição isomórfica forem em baixa 

proporção. Muito embora haja usos que são comuns a ambos tipos de bentonitas, 

existe um uso que é específico do tipo que não incha e que parece ser conseqüência 
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de ser cálcio o cátion trocável: por tratamento com ácidos inorgânicos concentrados, 

as bentonitas que não incham produzem “argilas descorantes ativadas”, que são 

utilizadas no descoramento ou branqueamento de óleos minerais, vegetais e 

animais; as bentonitas sódicas não respondem satisfatoriamente a esse tratamento 

ácido, pois são decompostas totalmente pelo tratamento com ácidos inorgânicos 

fortes. As bentonitas cálcicas são exploradas comercialmente nos estados de 

Mississipi, Texas e Arizona nos Estados Unidos. Ocorrem também na Alemanha, 

União Soviética, França, Japão, Canadá, México, Itália e China. 

 É importante chamar atenção novamente para as condições a que uma argila 

deve satisfazer para que possa receber o nome de bentonita. Geologicamente, 

bentonita é uma argila esmectitica formada pela alteração in situ de cinzas 

vulcânicas ácidas (50% de SiO2). 

 Argilas bentoníticas compostas essencialmente por esmectitas propriamente 

dita têm amplo uso industrial na preparação de fluídos de perfuração, como ligantes 

das areias de fundição, na preparação de argilas descorantes de óleos, na 

manufatura de catalizadores na indústria de petróleo, na aglomeração de minérios 

de ferro e manganês, e de outros produtos, e em outros usos. É bem conhecido o 

fato de certas bentonitas possuírem, naturalmente, a propriedade descorante. Em 

outros casos, a propriedade de descoramento pode ser aumentada por tratamento 

ácido. Algumas bentonitas produzidas na área de Wyoming são exportadas para o 

mundo todo como componentes tixotrópicos de fluídos de perfuração porque formam 

uma camada de cobertura muito fina e impermeável nas paredes dos poços. As 

propriedades das bentonitas usadas como ligantes nos moldes das areias de 

fundição variam grandemente. Nos Estados Unidos as bentonitas produzidas na 

área do Mississipi e em Wyoming para processos de fundição têm propriedades 

ligantes bem distintas.  A causa de tal variação nas propriedades pode ser também 

parcialmente dependente da presença de componentes não-montmoriloníticos na 

bentonita. Assim, a presença de cristobalita, a qual não é facilmente detectável, 

exceto por difração de raios X, pode reduzir substancialmente as propriedades 

desejadas (SOUZA SANTOS, 1989). 

  As bentonitas têm demonstrado ótima eficiência na remoção de vários 

contaminantes orgânicos da água podendo ser usadas no tratamento de águas 

contaminadas, sendo ainda indicada para revestimentos de reservatórios de 

disposição de resíduos (SHENG e BOYD, 1998 apud RAMOS VIANNA, 2005), 
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tratamento de efluentes (LIN e JUANG, 2002 apud RAMOS VIANNA, 2005), 

derramamento controlado em tanques de óleo ou gasolina, em revestimentos de 

aterros e em barreiras de contenção (RAMOS VIANNA, 2005). 

 

 

2.3.1 Argilas organofílicas 

 

 

 As argilas organofílicas são obtidas a partir de argilas esmectíticas sódicas 

(com alto grau de inchamento em água) e sais quartenários de amônio. As argilas 

esmectíticas sódicas são hidrofóbicas, adsorvendo água na forma de esferas de 

hidratação dos cátions Na+ intercalados. A quantidade de água pode solvatar esses 

cátions de sódio presentes entre as camadas 2:1 é tal que se pode provocar a 

separação dessas camadas, que antes da dispersão da argila estavam empilhadas 

formando aglomerados. A separação desses aglomerados fornece dispersões 

aquosas em que as partículas se encontram altamente delaminadas e que propiciam 

as propriedades reológicas.  

 Os sais quartenários de amônio são os responsáveis pela transformação das 

argilas esmectíticas sódicas de altamente hidrofílicas a altamente hidrofóbicas 

(VALENZUELA DÍAZ, 1994) e conseqüentemente, em argilas organofílicas se os 

cátions inorgânicos trocáveis forem substituídos por cátions orgânicos, como os 

quartenários de amônio da forma [(CH3)3NR]+ ou [(CH3)2NRR’]+ (SHENG; BOYD, 

1998 apud MORAIS, 2003). 

 Os sais quartenários utilizados na obtenção de argilas possuem  um ou dois 

grupos de hidrocarbonetos de cadeia longa (geralmente derivados de ácidos graxos) 

ligados diretamente ao átomo de nitrogênio  que é onde se situa a parte catiônica da 

molécula. Ao adicionar os sais quartenários as dispersões aquosas de esmectitas 

sódicas, esses cátions orgânicos substituem os cátions de sódio que são facilmente 

trocáveis; assim os cátions quaternários de amônio, com longas cadeias de 

hidrocarbonetos “livres” se acomodam  entre as camadas 2:1 do argilomineral e 

sobre a superfície do mesmo, tornando-o organofílico. 

 Esses compostos não são tóxicos, são biodegradáveis e tensoativos ou 

sufactantes. O seu uso maior nos Estados Unidos é como amaciante de tecidos, 
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depois na fabricação de argilas organofílicas e por último como agente germicida. 

Existem também outras aplicações como a obtenção de emulsões asfalticas 

baseadas em água, para a pavimentação de estradas, compostos para 

condicionamento de cabelo (condicionadores) e estabilização de solos. 

 Os métodos de preparação dos sais quaternários de amônio são muitos e 

variados, dependendo da estrutura do composto final. A reação mais utilizada 

industrialmente é entre aminas e agentes alquilizantes. As aminas de cadeia longa 

são produzidas industrialmente a partir de ácidos com comprimentos diferentes de 

cadeia alquidica, por tratamento com amônia, seguida de hidrogenação catalítica do 

nitrilo obtido, obtendo-se amina primária, secundária ou terciária, segundo o ajuste 

das condições de reação. 

  A amina quaternária é obtida pela adição de grupos metil ou benzil, as 

condições de conversão determinam se as aminas quaternárias mono, bi ou 

trialquilicas são produzidas. Dada a variabilidade dos possíveis radicais ligados ao 

nitrogênio pode-se obter um grande número de sais quaternários de amônio. No 

Brasil os principais sais produzidos são o: cloreto de alquil-trimetil-amônio, com 

radical  graxo de sebo (para amaciante de roupas), cloreto de alquil-benzil-dimetil-

amônio, com radicais graxos de sebo ou óleo de babaçu (para germicidas e argilas 

organofílicas) e cloreto de trimetil-hexadecil-amônio (para cosméticos) 

(VALENZUELA DÍAZ, 1994). 

 A argila é mais freqüentemente denominada organofílica a partir da 

preparação através de bentonita sódica ou de paligorsquita tratadas com sais de 

aminas alifáticas, os produtos obtidos a partir de aminas com C12 ou mais carbonos 

em cadeia linear incham e formam géis em hidrocarbonetos líquidos, o cátion amino 

substitui os cátions inorgânico na superfície dos cristais da esmectita e paligorsquita 

e são intercalados entre as camadas 2:1 da esmectita policatiônica ou sódica, essas 

argilas organofílicas á base de aminas quaternárias representam um grande 

interesse industrial (SOUZA SANTOS, 1992).      

 Um estudo feito por ZHANG (et al,1993) sobre sorção e desorção de argilas 

montmoriloniticas sódicas e potássicas, utilizando os seguintes sais quaternários de 

amônio: nonil-trimetil-amonio, dodecil-trimetil-amonio e hexadecil-trimetil-amônio. 

Mais de 99% de todos os três cátions orgânicos usados foram sorvidos pela 

esmectitas, quando adicionados em quantidades menores que 70% da capacidade 

de troca cátions. A sorção dos cátions orgânicos envolveu dois tipos de reações: a 
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reação de troca e a adsorção de aminas nos sítios não trocados. Durante o inicio do 

processo de sorção, a reação de troca de cátions predominou, e quanto mais cátions 

quaternários de amônio foram sorvidos na superfície, o grau de adsorção nos sítios 

não trocados também aumentou. Porém, a interação envolvendo cadeias alquidicas 

com menos de 12 carbonos, não foi forte o suficiente para contribuir na adsorção 

dos sítios não trocados, pois só o hexadecil-trimetil-amonio foi significativamente 

adsorvido além da capacidade de troca de cátions. A reação de troca é quase 

completa, quando o cátion de troca é o sódio, sendo muito mais difícil à troca com o 

cátion potássio. As reações de troca envolvendo os três cátions quaternários de 

amônio foram essencialmente, irreversíveis na presença de soluções 0,1 molar de 

cloreto de sódio e cloreto de potássio. Isso é um bom indicador, no uso de argilas 

organofilicas como sorventes de poluentes orgânicos.  

 

 

2.4 ADSORÇÃO E ABSORÇÃO 

 

 

 Um pó possui uma área específica que é a soma das áreas externas de cada 

partícula constituinte do pó dividida pelo somatório das massas de partículas e 

referida a unidade de massa; assim a área especifica é expressa em área por 

unidade de massa (m2/g ou por cm2/g de pó). Se as partículas do pó são isométricas 

ou isodiamétricas (esferas ou cúbicos) a área específica AE (cm2/g) é a densidade 

real ou massa específica da partícula de diâmetro Φ (cm), da esfera ou do lado do 

cubo. Dependendo da natureza do átomo ou íons que constituem a superfície 

externa da partícula, esses átomos ou íons fixos das superfícies podem atrair 

átomos, íons, moléculas do meio que envolve a partícula. O pó no vácuo tem a 

superfície “livre”, contudo, imergindo-o em um fluído a superfície do sólido pode ficar 

recoberta por uma monocamada fixa de moléculas, como por exemplo, H2O ou O2; 

vários tipos de forças podem existir para gerar essas camadas (MORAIS, 2003). 

“Adsorção” é definida como a adesão de um componente (adsorbato) do 

fluído (meio) sobre a superfície de um sólido (adsorvente). Verifica-se também que a 

concentração deste componente é maior  sobre o sólido do que no fluído. 
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 A “absorção” ocorre quando o fluído entra no interior do volume do sólido, ou 

seja, quando atravessa os capilares do sólido poroso. Depois disto, é possível haver 

a adsorção e este evento nomea-se como “ab-adsorção” ou “sorção”.  

 

 

2.4.1 Equação de Freundlich 

 

 

 Tendo-se a argila como o adsorvente (S) imersa em uma solução com o  

adsorbato (A) deixa-se este sistema em repouso por algumas horas (24 horas, 

tempo de contato ou de residência) até o processo de adsorção terminar. Retira-se a 

solução remanescente por separação (filtração, drenagem, vácuo, etc.). Depois de 

eliminar o solvente da solução adsorvida por evaporação, fica-se com o adsorvente 

recoberto inicialmente contendo a solução adsorvida em seus poros. Caso a 

superfície de S esteja “limpa” nota-se que não houve a adsorção.  

Eliminando-se o solvente, pode-se ter produzido uma argila ou argilomineral 

recoberto por uma monocamada ou policamada do adsorbato por interações fracas 

ou fortes. Esse material sólido pode ter adquirido propriedades tecnológicas muito 

superiores as das argilas sem recobrimento, tendo assim um grande número de 

usos industriais  (RAMOS VIANA, 2001 apud MORAIS, 2003). 

 A quantidade de adsorbato (mg) aderido por unidade de adsorvente em (g) 

pode ser verificada pela equação proposta  atualmente por (SHARMASARKAR  et 

al., 2000) em que a equação de Freundlich é dada da seguinte maneira: x/m = Kf x 

Ce
l/n, onde Kf é a constante que indica a capacidade de adsorção (L/mg); l/n é uma 

constante adimensional relacionada com o formato da isoterma e Ce é a 

concentração da solução no equilíbrio em mg/L (MORAIS, 2003). 

 A curva e a equação de Freundlich descrevem a adsorção física ou a 

adsorção de van der Waals, nesse caso o adsorbato é fixado na superfície do 

adsorvente por forças fracas, assim, (A) pode ser eliminado da superfície (S) com 

relativa facilidade. Isto é chamado de desorção. É importante que o solvente não 

interaja com a superfície do sólido adsorvente, pois se isto ocorrer é necessário que 

outro solvente seja escolhido para a substância (SOUZA SANTOS, 1992 apud 

MORAIS, 2003). 



 39 

 Argilas em que os cristais estão recobertos por material orgânico são 

chamadas de “organic clays” (SOUZA SANTOS, 1968 apud MORAIS, 2003).     

 

 

2.4.2 Adsorção de compostos aromáticos em argilas de Wyoming 

 

  

A natureza do cátion trocável pode alterar profundamente a adsorção de um composto 
orgânico. As esmectitas sódicas adsorvem um grande número de compostos orgânicos, 
mas não são capazes de adsorver moléculas aromáticas como a do benzeno. A eficiência 
na adsorção de moléculas pode ser aumentada pelo uso de radicais orgânicos que ligam a 
água menos fortemente provocando um ambiente mais oleofílico ente as camadas 2:1 do 
argilomineral. O problema criado nesse caso é o da dificuldade de encontrar-se cátions 
orgânicos que mantenham as camadas 2:1 suficientemente distanciadas para permitir a 
entrada de moléculas orgânicas grandes, sem reduzir a área especifica do argilomineral 
exposto ao meio ambiente. As propriedades relacionadas com a carga elétrica dos 
argilominerais também tem importância afetando o grau de adsorção atingido (PHILEN, 
1971 apud BÜCHLER, 1987). A carga elétrica da cela unitária do argilomineral, quer ela 
seja devida a substituição das camadas octaédricas ou tetraédricas, define a densidade da 
carga elétrica. Esse fato pode influir na adsorção de moléculas polares e não polares. Por 
exemplo: argilominerais com substituições tetraédricas tendem a reagir com bases fracas 
com mais intensidade do que aquelas com substituições predominantemente octaédricas. 
A carga elétrica global de uma cela unitária é controlada pelo grau de substituição 
isomórfica e isso pode ser modificado pela migração de cátions de lítio ou magnésio 
anidro nos espaços das camadas octaédricas provocando mudanças na distribuição de 
cargas elétricas, na área especifica e características de inchamento em água de argila 
(ISAACSON, 1983; SCWARTZ, 1967, apud BÜCHLER, 1987). 

Os compostos aromáticos podem ter moléculas polares e as ramificações  podem ter 
considerável efeito na natureza do produto. Espécies aniônicas vão apresentar um 
problema devido à carga negativa da superfície do silicato, levando a uma repulsão. As 
espécies catiônicas orgânicas são mais fáceis de serem adsorvidas. Essa tendência pode 
ser controlada pelo ajuste de pH, que pode regular a carga elétrica superficial da argila 
(LAMBERT, 1967 apud BÜCHLER, 1987).  

Além das reações de adsorção as esmectitas podem catalizar reações entre 

moléculas aromáticas (BÜCHLER, 1987 apud MORAIS, 2003). 

Em sistemas de vários componentes, isto é, quando vários produtos 

orgânicos estão na solução a ser adsorvida, podem surgir problemas, pois existem 

adsorções que vão competir pela adsorção simultânea, ocasionando redução da 

adsorção quando comparada com um sistema isolado (BÜCHLER, 1987 apud 

MORAIS, 2003). 
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2.4.3 Adsorção de açúcares 

 

 

 Segundo GREENLAND (1956) cada molécula de açúcar forma complexos 

esmectita-substância orgânica, tendo-se dois ou três espaçamentos basais 

diferentes, sendo que cada espaçamento basal é característico do açúcar usado. 

Deve-se salientar que quando mais de um tipo de complexo se forma, dois conjuntos 

de espaçamentos basais acontecem, mostrando assim que dentro de um único 

cristal de esmectita, cada tipo é individualizado para cada camada 2:1 e não 

estratificado ao acaso ou de maneira organizada. Os difratogramas de raios X, 

através da intensidade relativa pelo método de Fourier, são capazes de mostrar a 

quantidade relativa de um ou mais tipos de camada de complexo. Admite-se que  

quantidades iguais de cada tipo dá origem a dois conjuntos de reflexões de igual 

intensidade e também que a intensidade de ordem mais alta varia do mesmo modo 

que um sistema de tipo único. O grau de adsorção vai até a formação de uma 

camada dupla de açúcar no espaçamento basal, mesmo a concentração de açúcar 

aumentando até vinte por cento. Os cátions presentes entre as camadas são de 

fundamental importância. Com a glicose, por exemplo, a adsorção cresce na 

seguinte ordem de cátions substituídos: potássio, cálcio, magnésio, hidrogênio ácido 

e sódio em  condições comparáveis de concentração e esmectita. Essa ordem 

corresponde ao poder de polarização dos cátions, com exceção do hidrogênio e 

potássio, e de acordo com o comportamento dos compostos não-iônicos nas 

superfícies dos argilominerais em que a interação cátion-dipolo é o fator 

predominante. A posição do hidrogênio na seqüência de cátions pode ser atribuída à 

presença de quantidades substanciais de cátions de alumínio liberados pela 

estrutura do argilomineral e que migram para os locais de troca. A adsorção 

apresentada pela esmectita sódica é atribuída ao elevado grau de dispersão em 

água desse material, dando lugar à separação entre as camadas e 

conseqüentemente facilitando a intercalação de moléculas de sacarídeos entre as 

camadas 2:1 no espaçamento basal do argilomineral (MORAIS, 2003). 
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 A adsorção depende tanto da concentração do açúcar como da natureza do 

cátion presente entre as camadas. Esses fatores devem ser constantes e iguais 

entre si para que possam ser comparados quanto à afinidade dos compostos 

orgânicos pela superfície da esmectita. Admitindo-se que sacarídeos que levam a 

um complexo de dupla camada a partir de soluções mais diluídas são os mais 

fortemente adsorvidos, enquanto que açúcares que necessitam de elevada 

concentrações iniciais para formar o complexo, são retidos de maneira fraca, então 

pode-se agrupar alguns compostos orgânicos na ordem decrescente de afinidade, 

ou seja, de energia de adsorção, da seguinte maneira: 2,4,6 trimetilglicose, ácido 

ascórbico, lactose, maltose, sacarose, galactose e glicose. Esses compostos 

orgânicos foram ensaiados por GREENLAND (1956), a uma concentração de 1% em 

solução aquosa, enquanto que a concentração da suspensão em água de esmectita 

cálcica era de 2,5% (MORAIS, 2003). 

 Para BÜCHLER (1987) as glicoses metiladas são fortemente adsorvidas em 

comparação a açúcares não substituídos. Glicoses carboxiladas ou substituídas por 

aminogrupos mostram adsorção maior do que açúcares não substituídos; 

dissacarídeos mostram maior afinidade pela esmectita cálcica em suspensão 

aquosa do que os monossacarídeos (MORAIS, 2003). 

 A tabela 2.5.1 compara valores dos espaçamentos basais das esmectitas 

cálcicas com a espessura molar mínima dos sacarídeos intercalados (BÜCHLER, 

1987 apud MORAIS, 2003). 
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Tabela 2.4.3.1 – Complexos da esmectita cálcica com alguns açúcares e 
 compostos correlatos listados na ordem decrescente de  

energia de afinidade para adsorção. 

 Espaçamento basal (nm) 

Composto Camada simples Camada dupla 

Espessura 

molecular (nm) 

2,4,6 trimetilglicose 0,51 0,92 0,53 

4,6 dimetilglicose 0,56 1,09 0,53 

arabinose - 0,90 - 

ácido ascórbico - 0,83 - 

fucose - 0,94 - 

n-acetil glucosamina - 0,81 - 

celobiose 0,50 0,88 0,51 

lactose 0,48 0,87 0,53 

maltose 0,54 0,93 0,54 

melibiose 0,53 0,88 0,53 

galacturonalactona 0,58 0,85 - 

rafinose 0,58 0,91 - 

ramnose 0,64 1,28 0,59 

sacarose 0,56 0,91 0,56 
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alfa-metilglucosídeo 0,58 - 0,57 

sorbose 0,53 - 0,52 

eritritol 0,52 0,91 - 

galactose 0,58 - 0,53 

heptulose 0,62 - - 

i-inositol 0,49 - - 

xilose 0,47 0,96 0,48 

glicose 0,48 0,93 0,47 

manose 0,67 1,04 0,59 

manitol 0,50 - - 

Fonte: GREENLAND (1956) apud MORAIS (2003). 

 

 

 Os valores das espessuras moleculares mínimas são deduzidos a partir das 

dimensões dos anéis de pironose e furanose encontrados nos cristais de alguns 

açúcares usando os valores dos raios atômicos de van der Waals propostos por 

LINUS PAULING (1958) apud BÜCHLER (1987), com hidrogênio (H+, próton) igual a 

0,12nm, para uma estimativa do tamanho dos grupos ao redor dos anéis. Há uma 

boa concordância entre o valor do espaçamento basal e a espessura mínima das 

moléculas adsorvidas. Isto reforça a teoria de que o menor espaçamento  para 

qualquer complexo pode ser atribuído a uma única camada de açúcar presente no 

espaçamento basal 2:1, com as moléculas dispondo-se de forma tão achatada 

quanto possível entre folhas silicato da camada 2:1 opostas da esmectita. Somente 

nos casos da rhamnose e da 4, 6 dimetilglicose e celobiose não são muito 

diferentes, sendo da mesma ordem de grandeza da espessura molecular. Uma vez 

que, em outros aspectos, suas dimensões são muito diferentes, essa observação  é 

uma forte evidencia da configuração achatada das moléculas intercaladas (MORAIS, 

2003). 
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 Estudos químicos realizados por GREENLAND (1956) sobre complexos 

gerados pelos açúcares comprovam que as informações obtidas através da difração 

de raios X de que os derivados metilados são adsorvidos com maior intensidade do 

que os açúcares não substituídos ou açúcares contendo outras substituições tais 

como o grupo carbonila ou radicais amina. Muitos fatores podem contribuir para a 

forte adsorção da glicose metilada em comparação com a glicose. 

 Realizando ensaios com esmectita sódica e cálcica, MITRA (1957), apud 

BÜCHLER, apud MORAIS (2003) notou que a adsorção da glicose era menor na 

esmectita cálcica. Isto reflete na importância do grau de dispersão da argila. O 

material sendo sódico é capaz de adsorver mais açúcar por sua área especifica. Os 

resultados da adsorção para o sistema cálcico obedecem com elevado percentual de 

correlação a isoterma de Freundlich  já citado no item 2.3.1 deste documento.    

 

 

2.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

 

Este método foi criado por Debye e Scherrer em 1916. Na Química, a difração 

de raios-X pode determinar informações sobre as características da estrutura de um 

composto. A difração de raios-X fornece resultados mais precisos que o 

infravermelho. Estas informações são geradas pelo fenômeno físico da difração e 

também da interferência, ou seja, quando os raios incidem sobre um cristal, ocorre a 

penetração do raio na rede cristalina, a partir disso, ocorrem várias difrações e 

também interferências construtivas e destrutivas. Os raios-X interagem com os 

elétrons da rede cristalina e são difratados.  

Em vez de um único cristal com orientação definida em relação ao feixe de 

raios-X utiliza-se uma pequena quantidade de amostra em pó, cerca de 100 mg, 

finamente divididos e orientados ao acaso. A técnica permite a identificação de 

materiais com relação às suas características cristalinas, como por exemplo, o 

isomorfismo ao longo de uma série e a determinação da pureza em uma amostra. 

 Um cristal contém planos de átomos e estes planos influenciam as 

propriedades e o comportamento de um material. Assim, é vantajoso identificar 

vários planos no domínio dos cristais. 



 45 

 Os planos cristalinos mais facilmente visualizados são aqueles dispostos no 

contorno da célula unitária, porém há muitos outros planos. Alguns são indexados 

como (010), (110) e (111), onde os números no interior dos parênteses (hkl) são 

denominados índices de Miller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1 – Índices de Miller. O plano (112) 
corta os três eixos segundo as distâncias 1,1e ½. 

Fonte: VAN VLACK (1984). 
 

 

2.5.1 Índice de Miller 

 
 

O plano mais escuro da figura acima intercepta os eixos x e y em 1a e 1b, 

respectivamente e o eixo z em 0,5c. Os índices de Miller são simplesmente os 

recíprocos dessas interseções: (112). O plano de tonalidade mais clara na mesma 

figura é o (111), já que ele intercepta os eixos segundo 1a, 1b e 1c, na seqüência x, 

y, z. A interseção negativa é facilmente representada com uma barra superior sobre 

o numeral (VAN VLACK, 1984). 

 

 

2.5.2 Análise da difração de raios-X 
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Todas as discussões feitas a respeito de estruturas cristalinas são passíveis 

de verificação experimental através da difração de raios-X. Quando ondas 

eletromagnéticas de alta freqüência são selecionadas para alcançar um 

comprimento de onda menor que o espaçamento interplanar dos cristais, elas são 

difratadas de acordo com as leis físicas muito exatas. Os ângulos de difração 

permitem descrever a estrutura dos cristais com alto grau de precisão e segurança. 

Pode-se determinar espaçamentos interplanares e raios atômicos em argilas com a 

precisão necessária. 

 Tendo todos os planos paralelos à mesma notação (hkl), vários planos 

admitem um outro (110) que passa diretamente pela origem. Se medida a distância 

da origem ao plano como resultado será encontrada a distância interplanar, d.  

 O procedimento mais comum para a realização de análises por difração de 

raios-X emprega feixe de raios-X que é dirigido ao pó. Como existem várias 

partículas de pó possuindo essencialmente todas as orientações possíveis, o feixe 

difratado emerge como um cone de radiação de ângulo 2θ em relação ao feixe 

inicial.   

 O cone de difração atinge a tira de filme em dois lugares; cada um deles está 

a 2θ do segmento reto de incidência sobre o espécime. Há um cone separado (ou 

par de linhas de difração) para cada valor dhkl de espaçamentos interplanares. Em 

conseqüência, as linhas de difração podem ser medidas e os espaçamentos –d 

calculados.  

 

 

 

 

2.6 ANÁLISES TÉRMICAS 

 

 

 As análises térmicas têm sido ferramentas importantes no estudo da 

caracterização de rejeitos e matérias-primas presentes em processos industriais. 
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Consistem basicamente em medir a variação e/ou propriedade de uma amostra à 

medida que a mesma é submetida a um processo térmico. As análises mais usuais 

são a análise termogravimétrica (TG), análise termogravimétrica derivativa (DTG), 

análise térmica diferencial (DTA), calorimetria exploratória diferencial (DSC). 

 A análise termogravimétrica mede e registra a perda ou ganho de massa de 

uma amostra em função da temperatura em que está submetida, em um processo 

térmico ou em função de tempo de análise. 

A análise térmica diferencial (DTA) identifica rápida e qualitativamente as 

transformações térmicas características de matérias-primas e produtos cerâmicos, 

através dos respectivos picos observados nas curvas DTA. O acoplamento de 

computadores a equipamentos de termogravimetria (TG) possibilita a obtenção de 

curvas termogravimetria derivativa (DTG) por software, cujos picos permitem melhor 

identificar e quantificar as transformações observadas nas curvas TG. Este fato 

permite o desenvolvimento de métodos quantitativos rápidos e mais precisos de 

controle de qualidade de matérias-primas e produtos cerâmicos do que visto em 

curvas DTA. (DWECK et. al., 2006).  

É importante destacar a diferença dos conceitos differential e derivative, por 

exemplo, Differential Thermal Analysis (DTA) é a diferença da temperatura entre a 

amostra e a referência; enquanto Derivative Thermogravimetry é a medição da taxa 

de perda de massa (dm/dt) em relação à temperatura, obtida derivando-se 

matematicamente a curva TG em relação ao tempo. 

Um sistema de análise térmica possui fatores que são fundamentais para seu 

perfeito funcionamento e fornecimento de dados, sendo eles: 

- a amostra: deve-se conhecer a composição e a natureza química, para que 

eventuais reações prejudiciais ao forno e suas peças possam ser evitadas. A 

quantidade de massa da amostra deve tal que as variações dos parâmetros durante 

as análises sejam captadas – dentro da sensibilidade do equipamento. Os valores 

mássicos considerados bons para análise térmica ficam entre 05 mg e 15 mg em 

equipamentos modernos. 

- o cadinho: o material do cadinho deve ser escolhido, pois este não deve 

interagir com a amostra. Há no mercado materiais diversos como alumina, sílica, 

platina e alumínio. O material escolhido influi também na condutividade térmica e 
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assim pode alterar o tempo de resposta do processo. A forma geométrica deste deve 

ser avaliada uma vez que deve permitir a difusão de gases reagentes para a 

amostra e saída dos gases produzidos.  

- Taxa de calor: a transferência de calor entre o forno e as diferentes partes 

da amostra não acontece instantaneamente. Dependerá da condução, conveccção 

e/ou radiação que pode ocorrer com o equipamento. A taxa de 0 (zero) ºC/min é 

utilizada para se obter curvas isotérmicas. A taxa comumente usada para queima de 

amostra é de 10 ºC/min (HAINES, 1995). 

- Atmosfera: o gás a ser utilizado como gás de corrente ou ambiente pode 

alterar o tipo de reações e transformações.  

- Forno: deve ter a temperatura uniforme para assim ter-se um maior controle 

sobre o processo e também para que a estrutura do forno possa estar protegida. O 

sistema de controle deve ter a capacidade de resposta rápida para picos de calor 

e/ou resfriamento.  

- Software: ajuda a controlar o sistema do forno. Regula a taxa de calor 

(oC/min) e armazena os dados coletados durante o aquecimento da amostra e 

processa dos dados de análise.   

      

 

2.7 TOC (TOTAL ORGANICS CARBON / CARBONO ORGÂNICO TOTAL) 

 

 

A baixo, segue instruções de como realizar análise através do TOC (Carbono 

Orgânico Total).  
Para obter as isotermas de adsorção é pesado 0,5 g de argila bentonita, sem purificação, em frasco de 35 ml, adicionando-se em seguida 
25 ml de solução aquosa de lactose (substância orgânica), com concentrações que variam de 200 mg/l a 1000 mg/l. Os frascos devem 
ser fechados em seguida agitados. Se possível deve-se realizar em duplicata os experimentos e deixá-los por 24 horas em repouso a 
temperatura de 30º. 

 O mesmo experimento deve ser feito com carvão ativado no lugar da argila.  

 Após o período sugerido os frascos devem ser centrifugados por uma hora 

com rotação de 3000 rpm. Há disponível no Departamento de Engenharia Química 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo centrifuga BIO-ENG, modelo 

BE-4004. 
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 Os sobrenadantes podem ser analisados pelo método do carbono orgânico 

total (TOC), deste modo será possível obter as concentrações de equilíbrio das 

substâncias orgânicas. Também deve ser analisado pelo mesmo método, as 

suspensões antes de serem adicionadas às argilas, mantidas também na mesma 

temperatura dos experimentos. 

 A adsorção da lactose pela argila é medida pela diferença entre a 

concentração inicial e a de equilíbrio, multiplicada pelo volume da solução utilizada e 

dividida pela massa da argila. O mesmo é válido para o carvão ativado (MORAIS, 

2003). 

De propriedade do Departamento de Engenharia Química da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo o equipamento para medição de 

concentração de substância orgânica é da marca Shimadzu, modelo TOC-5000A.  

Esse aparelho utiliza calor, ar sintético detector de infravermelho não 

dispersivo e ácido fosfórico para medir o carbono inorgânico e carbono total. O 

aparelho é calibrado com solução de concentração conhecida de carbono orgânico e 

o resultado é fornecido em miligramas por litro. 

A medida do carbono inorgânico (IC) tem o seguinte procedimento: 

a. O porta amostra é selecionado e o ar sintético arrasta a amostra que é 

succionada pela seringa; 

b. Seleciona-se o porta carbono inorgânico para a amostra ir para o vaso 

reacional que contem H3PO4, obtendo-se CO2; 

c. O ar sintético arrastará o CO2 para um filtro membrana com o objetivo 

de reter qualquer sólido remanescente que poderia danificar o detector 

de infravermelho não dispersivo; 

d. O CO2 absorve o infravermelho e este registrará um gráfico com picos 

em que a área corresponde à quantidade de carbono inorgânico em 

miligramas por litro (mg/l ou ppm); 

e. Recomenda-se realização de três medidas para obtenção de uma 

média; 

 

A medida do carbono total (TC) tem o seguinte procedimento: 

a. O porta amostra é selecionado e o ar sintético arrasta a amostra que é 

succionada pela seringa; 
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b. Seleciona-se o porta carbono total para a amostra ir para o forno a 650 

ºC, carbonizando-a a CO2; 

c. O ar sintético arrasta o CO2 formado para o filtro de halogênio, pois a 

presença de halogênios danificará o detector de infravermelho não 

dispersivo; 

d. O CO2 absorve o infravermelho e este registrará um gráfico com picos, 

onde a área dará a quantidade de carbono total em miligramas por litro 

(mg/l ou ppm); 

e. A concentração de TOC é obtida pela diferença entre a concentração 

de carbono total e a de carbono inorgânico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.1 - Esquema de funcionamento do aparelho TOC 5000A  
(FONTE: MORAIS, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 ARGILA BENTONITA 

 

 

 O estado norte-americano de Wyoming é o maior fornecedor mundial de 

bentonitas sódicas naturais e por esta razão elas são utilizadas como referência na 

maioria dos trabalhos de pesquisa sobre usos industriais de argila esmectíticas 

sódicas (VALENZUELA DÍAZ, 1994). A argila usada neste trabalho é a bentonita de 

Wyoming (comercial), argila predominantemente sódica.  

Os ensaios consistiram em preparar as seguintes amostras: 

1º Etapa: Em um béquer de 500 mL adicionou-se 12 g de argila de Wyoming 

e também 47 g de água destilada. Houve homogeneização com uma espátula e em 

seguida repouso da amostra por 24 horas. Este procedimento foi repetido mais 4 

vezes. 

2º Etapa: Com os béquers identificados por A, B, C, D e E adicionou-se a 

quantidade de lactose indicada na tabela 3.1.1 a suspensão já preparada na primeira 

etapa (59 g) e completou-se o valor de 264 g com água destilada. Foi feita 

homogeneização com uma espátula, em seguida agitação por vinte minutos e 

repouso por vinte e quatro horas em todas as amostras. Após este período houve 

nova agitação por cinco minutos. A amostra foi seca à 60 ºC, moída em peneiras 

ABNT nº 200. 

 

 

Tabela 3.1.1 – Quantidade de lactose a ser adicionada após  
1º etapa do preparo da suspensão 

Amostra A B C D E 

Quantidade de 
lactose (g) 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

 
 

 

Os valores da lactose utilizados representam concentrações de 1000 (amostra A), 800 (B), 
600 (C), 400 (D) e 200 (E) ppm.  É importante salientar que a água foi completada na 
segunda etapa até atingir o total de 264 g de solução (MORAIS, 2003).  
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3.2  LACTOSE 

 

 

A lactose monohidratada utilizada neste trabalho foi adquirida em frasco de 

500 g pela Ecibra Reagentes Analíticos. O seu aspecto é de flocos brancos. Consta 

nas especificações do produto: 

Impurezas máximas em porcentagem: 

• Substâncias insolúveis: 0,005 

• Resíduos após ignição: 0,03 

• Dextrose: 0,05 

• Sacarose: 0,05 

• Chumbo (Pb): 0,0005 

• Zinco (Zn): 0,0005 

• Cromo (Cr): 0,0005 

• Ferro (Fé): 0,0005 

 

A lactose se apresenta como α-lactose monohidratada e também como β-lactose. Na tabela 
3.2.1 estão as respectivas propriedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2.1 – Propriedades físicas da lactose 

Propriedades α-lactose 
monohidratada β-lactose 

Densidade (293K), g/cm3 1,54 1,59 

Entalpia de dissolução (J/g) -50,24 -9,62 
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Entalpia de combustão (J/g) -16,10 -16,50 

Calor específico (298K), J/K.g 1,251 1,193 

Entropia (298K), J/K.mol 415 386 

Entropia de formação (298K), J/K.mol -2453 -2248 

Entalpia de formação (298K), J/K.mol -2481 -2233 

Energia livre de Gibbs (298K), J/K.mol -1750 -1564 

Solubilidade em água, g/100g a 20 ºC ~8g ~50g 

Fonte: Ullmann´s (1985) 

 

 

A lactose monohidratada é insolúvel em metanol, etanol e éter dietil. (ULLMANN´S, 
1985). 

 

 

 3.3     ANÁLISE TÉRMICA 

 

 

As análises térmicas foram realizadas em equipamento simultâneo de 

termogravimetria (TG) e de calorimetria exploratória diferencial (DSC) da TA 

Instruments, modelo Q600 do Departamento de Engenharia Química da EPUSP. Utilizou-

se cadinho de platina, gás (ar) de arraste com vazão de 100 ml/min e razão de 

aquecimento de 10 ºC/min no intervalo de 25 ºC a 1000 ºC.  

 

 

 
3.4 INCHAMENTO DE ARGILA 

 

 

O teste de inchamento de argila foi baseado no “Standard test Method for 

Swell Index of Clay Mineral Component of Geosynthetic Clay Liners” (ASTM D 5890-
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95) que tem como objetivo verificar sua característica de expansão. O líquido 

utilizado é a água e a argila é a bentonita de Wyoming. A avaliação consiste em uma 

análise experimental em que 1,00 g da argila seca e finamente moída em peneira 

ABNT nº 200 (abertura de 0,075 mm) adicionada à proveta de 100 ml em que há 40 

ml de água destilada. A argila deve ser colocada aos poucos para que vá 

sedimentando na proveta. Quando toda a amostra de argila estiver sedimentada 

deve-se lavar o material utilizado dentro da proveta com água destilada e completar 

assim o volume de 50 ml.  Cobre-se a proveta com papel alumínio.  

O sistema deve ser deixado em repouso por vinte e quatro horas à 

temperatura ambiente. Transcorrido este tempo mede-se o volume do sedimento.  

Realizou-se agitação mecânica por cinco minutos, com bastão de vidro, 

repouso por mais 24h e fez-se nova observação quanto ao inchamento da argila. 

Isto é possível verificando o aumento em ml/g. Todos valores constatados foram 

anotados.  

 

 

3.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

 

Para a difração de raios-X foi utilizada amostra de bentonita de Wyoming seca 

à 60 oC e passante em malha ABNT no 200 (abertura de 0,075 mm). As amostras 

foram ensaiadas pelo método do pó que consiste em colocar a amostra no aparelho 

de difração de raios-X na forma de pó e sem orientação preferencial.  O aparelho 

utilizado foi o de marca Philips X´PERT MPD do Laboratório de Matérias-Primas 

Particuladas e Sólidos Não-Metálicos (LMPSol) do Departamento de Engenharia 

Metalúrgica e Materiais da EPUSP. Foi utilizada radiação K-α do cobre, com passo 

de 0,040º (2θ) 2 tempos por passo de 0,500 s.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 ANÁLISE TÉRMICA 
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Os primeiros gráficos gerados representam à análise de cada componente 

individualmente. 

A figura 4.1.1 representa a lactose durante processo de queima. Nota-se que 

a partir de 100ºC há perda considerável de água de hidratação da lactose, 

comprovada pelo primeiro pico da curva de DTG e correspondente pico endotérmico 

na curva DSC. Entre as temperaturas 161ºC e 210oC ocorre a cristalização da 

lactose anidra, caracterizada por pequeno pico exotérmico na curva DSC. Entre 

210oC e 230oC ocorre a fusão do produto, evidenciada pelo pico endotérmico da 

curva DSC, com mínimo a 220oC, temperatura de fusão teórica da lactose. Observa-

se um segundo pico DTG, indicativo do início da decomposição da amostra durante 

a fusão entre 220 e 259oC, continuando pela curva DTG o processo de 

decomposição da amostra em três etapas com grande perda de massa: entre as 

temperaturas de 259ºC e 341ºC, entre 350ºC e 400oC e entre 400oC a 600ºC, 

quando a amostra foi totalmente destruída. Nota-se pela curva DSC e respectivos 

picos, que estas três etapas são exotérmicas, evidenciando a queima da lactose, 

durante as mesmas. 
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Figura 4.1.1 – Análise das curvas TG, DTG e DTA da amostra  

de alfa-lactose-monohidratada seca à 60 ºC 
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  Nota-se, na análise da curva TG da figura 4.1.2, a perda de água livre já no 

início do processo de queima que ocorre a 30ºC e vai até a temperatura de 150ºC. 

Este fato é confirmado pela curva DTG. Entre 150ºC e 450ºC há perda de apenas 

0,46% da massa inicial, essa perda pode se tratar da decomposição de material 

orgânico e ou água presente na amostra. A desidroxilação ocorre entre 450ºC e 

670ºC, de acordo com a curva DTG. À 1000ºC tem-se a composição da bentonita 

sódica calcinada, que representa 94,06% da massa inicial de bentonita. 
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Figura 4.1.2 – Análise das curvas TG, DTG e DTA da amostra  
de Bentonita de Wyoming seca à 60 ºC 

 
 

 A figura 4.1.3 mostra o comportamento de amostra de bentonita sódica com 

lactose adsorvida, extraída da solução aquosa a 800 ppm e seca a 60oC. 

Posteriormente, as curvas referentes a esta amostra receberão o nome de “amostra 

B”. É possível perceber semelhança com a figura mostrada anteriormente, contudo 

os valores obtidos são diferentes.   Durante o primeiro pico DTG, que ocorre 

simultâneo ao pico DSC endotérmico, mostra presença de 94,44% e representa a 
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liberação de água adsorvida entre as temperaturas de 23ºC a 200ºC. No intervalo de 

200ºC a 450ºC, ocorre a decomposição e queima de parte da lactose anidra 

adsorvida, caracterizada por pico DSC exotérmico, representando desta vez, cerca 

de 93,44% da massa inicial, conforme dados da curva TG. Na curva DTG nota-se 

pico na curva entre as temperaturas de 450ºC e 800ºC, que mostra a decomposição 

da parte residual de lactose junto com a desidroxilação da bentonita. Neste caso há 

um efeito resultante endotérmico, caracterizado pelo respectivo pico DSC. Neste 

intervalo a perda de massa de 4,28% em base à massa inicial, representa a massa 

de lactose residual decomposta mais a água proveniente da desidroxilação da 

estrutura da bentonita. 
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Figura 4.1.3 – Análise das curvas TG, DTG e DTA da Bentonita de Wyoming e  
alfa-lactose-monohidratada adsorvida (caso 800 ppm), seca a 60 ºC. 

 

 

  A figura 4.1.4 mostra o comportamento da solução aquosa de bentonita 

sódica extraída da solução aquosa a 600 ppm e seca a 60oC. Posteriormente, as 

curvas referentes a esta amostra receberão o nome de “amostra C”. Mostrou-se 

semelhante à amostra de 800 ppm, contudo seus valores são diferentes, se 

comparados.  De acordo com as curvas DSC e DTG a perda inicial de massa trata-

se da água livre presente na amostra e significa 94,52% entre as temperaturas de 
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20ºC a 200ºC. Entre as temperaturas de 200ºC e 450ºC ocorre, de acordo com pico 

DSC exotérmico, a presença de 93,40% da massa inicial indicado pela curva TG.  A 

faixa que compreende as temperaturas de 450ºC a 800ºC nota-se no pico na curva 

DTG que representa a decomposição da parte residual de lactose junto com a 

desidroxilação da bentonita. Este fato é caracterizado efeito resultante endotérmico 

demonstrado pelo respectivo pico DSC. Neste intervalo a perda de massa de 4,28% 

em base à massa inicial, representa a massa de lactose residual decomposta mais a 

água proveniente da desidroxilação da estrutura da bentonita. 
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Figura 4.1.4 – Análise das curvas TG, DTG e DTA da Bentonita de Wyoming e  
alfa-lactose-monohidratada (caso 600 ppm) seca a 60 ºC. 

 

 

 A figura 4.1.5 mostra o comportamento da solução aquosa de bentonita 

sódica extraída da solução aquosa a 400 ppm e seca à 60oC. Posteriormente, as 

curvas referentes a esta amostra receberão o nome de “amostra D”.  De acordo com 

o primeiro pico da curva DTG e correspondente pico endotérmico DSC, entre as 

temperaturas 40ºC e 200º C há 98,02% de massa em relação ao seu valor inicial, 

conforme curva TG. A massa perdida neste intervalo corresponde à liberação de 

água adsorvida. A faixa de 200ºC a 450ºC, verifica-se a decomposição e queima de 
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parte da lactose anidra adsorvida, caracterizada por pico DSC exotérmico, 

apresentando cerca de 97,16% da massa inicial, conforme dados da curva TG. 

Assim como nos dois gráficos anteriores, é possível verificar na curva DTG pico na 

curva entre as temperaturas de 450ºC e 800ºC. Nesta observa-se a decomposição 

da parte residual de lactose junto com a desidroxilação da bentonita. Comum aos 

dois casos anteriores há efeito resultante endotérmico, caracterizado pelo respectivo 

pico DSC. Nesta faixa a perda de massa de 4,28% em base à massa inicial, 

representa a massa de lactose residual decomposta mais a água proveniente da 

desidroxilação da estrutura da bentonita.  

0.5

1.0

1.5

2.0

H
ea

t F
lo

w
 (

W
/g

)

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

D
er

iv
. W

ei
gh

t (
%

/m
in

)
92

94

96

98

100

W
ei

gh
t (

%
)

0 200 400 600 800 1000
Temperature (°C)Exo Up Universal V4.1D TA Instruments

 
Figura 4.1.5 – Análise das curvas TG, DTG e DTA da Bentonita de Wyoming e  

alfa-lactose-monohidratada (caso 400 ppm) seca à 60 ºC. 
 

 
 Ressalta-se neste ponto que por falha do software do equipamento de análise 

térmica os gráficos gerados para as amostras referentes a soluções aquosas de 

bentonita com 1000 ppm e 200 ppm de lactose apresentaram resultados 

inadequados e as análises não puderam ser refeitas a tempo da conclusão deste 

trabalho. 

 

 



 61 

4.2 ANÁLISE TÉRMICA COMPARATIVA 

 

 

 A composição da bentonita com qualquer quantidade de lactose adsorvida 

após calcinada a 1000oC ,  é a mesma que o caso da bentonita original calcinada a 

1000oC. Neste tópico as curvas da bentonita sódica serão comparadas em base 

calcinada. Cada amostra de solução aquosa de Bentonita com determinada 

concentração de lactose será comparada com a amostra de bentonita de Wyoming. 

Deste modo, será possível quantificar a lactose adsorvida pela argila. 
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Figura 4.2.1 – Curvas TG e DTG em base calcinada das amostras bentonita de Wyoming e 

bentonita com lactose adsorvida (caso 800 ppm)  
 

 

 De acordo com a figura 4.2.1 a quantidade de água adsorvida em base 

calcinada no caso da amostra B, que se despreende até 200oC, é bem maior que a 

do caso da bentonita também seca a  60oC. Este fato é comprovado comparando-se 

o primeiro pico da curva DTG de cada amostra. Enquanto a amostra de Bentonita de 

Wyoming libera 0,9% da massa inicial a amostra B libera 6,2%.  
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Ainda em base calcinada, as curvas TG mostram que a queima da parte 

orgânica da lactose (lactose anidra) no caso da amostra B ocorre entre 200oC e 

800oC. A amostra residual nesta faixa é maior para a amostra B do que para a 

Bentonita de Wyoming, o que evidencia que a lactose foi efetivamente adsorvida e 

absorvida na estrutura da Bentonita de Wyoming. Se estivesse apenas sido 

adsorvida, de acordo com a figura 4.1.2, a lactose teria encerrado sua decomposição 

a 600ºC. 

Ocorre também entre as temperaturas de 400ºC e 800ºC a desidroxilação da 

argila, fato que permite as perdas de massa neste intervalo representados 

principalmente pelas curvas de DTG.  

Percebe-se que a quantidade de lactose adsorvida é dada pela diferença das 

perdas de massa  nesta faixa de temperatura, ou seja: 

 

(106,2 – 100,2) – (105,4 – 100,2) = 0,8% 

 

Este resultado é tido em relação à base calcinada. 

Como a massa calcinada de bentonita, conforme figura 4.1.2 representa 

94,06% da massa inicial de bentonita, deduz-se que houve adsorção de (0,8 x 

0,9406)= 0,7525%  de lactose anidra em base à massa de bentonita inicial utilizada 

o que significa 7,525mg de lactose anidra por g de bentonita. 
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Figura 4.2.2 - Curvas TG e DTG em base calcinada das amostras bentonita de Wyoming e 

solução aquosa de bentonita com lactose (caso 600 ppm) 
 

 

 O caso da figura 4.2.2 segue o mesmo raciocínio da figura anterior. A água 

adsorvida pela amostra C é perdida antes de atingir 200ºC, fato notado pela grande 

diferença entre os picos das curvas DTG das amostras. Entre as temperaturas de 

200ºC e 800ºC verifica-se, através dos pequenos picos das curvas DTG, a perda de 

material orgânico. A desidroxilação da bentonita sódica ocorre entre 400ºC e 800ºC 

e este evento permite que a matéria orgânica absorvida seja então decomposta.  

Como estas curvas estão em base calcinada, pode-se calcular a quantidade de 

lactose adsorvida entre as temperaturas de 200ºC a 800ºC: 

 

(106,1 – 100,2) – (105,4 – 100,2) = 0,7 % 

 

A massa calcinada de bentonita, conforme figura 4.1.2, representa 94,06% da 

massa inicial de bentonita, deduz-se que houve adsorção de (0,7 x 0,9406)= 

0,6584%  de lactose anidra em base à massa de bentonita inicial utilizada o que 

significa 6,584mg de lactose anidra por g de bentonita. 
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Figura 4.2.3 - Curvas TG e DTG em base calcinada das amostras bentonita de Wyoming e 

solução aquosa de bentonita com lactose (caso 400 ppm) 
 

 

 Há perda significativa de água adsorvida, verificada na figura 4.2.3, pela 

amostra D na faixa de 46ºC a 200ºC. A diferença é notada pela variação de picos da 

curva DTG. Entre as temperaturas de 200ºC e 800ºC verifica-se a perda de material 

orgânico, contudo, em comparação as figuras 4.2.1 e 4.2.2, percebe-se que as 

perdas são menores. A desidroxilação da bentonita de Wyoming ocorre no intervalo 

de 400ºC a 800ºC e assim o material orgânico absorvido é também decomposto. A 

partir de 800ºC praticamente já não há mais variação de massa. 

  Estando as curvas em base calcinada é possível então obter a quantidade de 

lactose adsorvida: 

 

(105,8 – 100,2) – (105,4 – 100,2) = 0,4% 

 

    Conforme figura 4.1.2, a massa calcinada de bentonita, representa 94,06% 

da massa inicial de bentonita, portanto, houve adsorção de (0,4 x 0,9406)= 0,3762%  
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de lactose anidra em base à massa de bentonita inicial utilizada o que significa 

3,762mg de lactose anidra por g de bentonita. 

A tabela 4.2.1 informa os valores obtidos com os cálculos feitos para todos 

os gráficos e ainda revela a quantidade percentual de lactose adsorvida na bentonita 

de Wyoming. 

 

 

Tabela 4.2.1 – Valores em massa (g) de lactose adsorvida  

Amostra 

Total de 
lactose 
presente na 
amostra (g) 

Quantidade 
adsorvida (g de 
lactose / g de 
bentonita)*10-3 

Total 
adsorvido 

(g) 

% 
adsorvida 

B 0,20 7,525 0,0903 45,15 

C 0,15 6,584 0,07901 52,7 

D 0,10 3,762 0,04514 45,1 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Curva de Equilíbrio 

 

 

A Figura 4.3.1 apresenta a curva de equilíbrio do sistema que mostra a 

concentração de lactose na argila adsorvente (x/m) em função da concentração de 

lactose na solução resultante em equilíbrio (Ce) aquela fase sólida. Esta se 

apresenta como uma função polinomial do segundo grau com um bom coeficiente de 

correlação. Nota-se que, embora os valores de x/m aumentem à medida que Ce  

aumenta, em função também de ter partido de uma solução inicial de maior 

concentração de lactose, a relação (x/m)/ Ce,  que  representa o coeficiente de 

distribuição de lactose nas duas fases, diminui com o aumento de Ce. Este 

comportamento provavelmente explica porque para o caso B a eficiência de 

adsorção diminui em relação ao caso C.  
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Figura 4.2.1.1 – Curva de equilíbrio do sistema  

 

 

 

 

4.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

 

 Observa-se na figura 4.3.1 a curva de difração de raios-X da Bentonita de 

Wyoming preparada em suspensão com água, seca à 60ºC e moída em peneira nº 

200. A amostra apresentou pico d001 a 11,3 Å, valor dentro da faixa encontrada 

usualmente nas bentonitas de Wyoming (SOUZA SANTOS, 1992).  

As figuras 4.3.2 a 4.2.6 têm-se as curvas difração de raios-X das amostras A, 

B, C, D e E respectivamente, também secas à 60ºC e moídas em peneiras nº 200. 

Estas amostras possuem concentrações de lactose já determinadas no item 3.1 

deste trabalho.  Essa análise evidencia que a lactose intercalou entre as camadas da 

argila, fato caracterizado pelo espaçamento basal, considerando-se o primeiro pico 

de cada figura como referência. Pode-se ver espaçamento de cerca de 11,5Å em 

todas ilustrações, fato que pode caracterizar a intercalação da lactose no espaço 

interlamelar do argilomineral.  
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Na Tabela 4.3.1, são apresentados os valores obtidos no pico d001 de cada 

difratograma e a sua relação em Angstrons.  
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Figura 4.3.1 – Curva de Difração de raios-X da Bentonita de Wyoming 
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Figura 4.3.2 – Curva de Difração de raios-X da amostra de bentonita de Wyoming 
com alfa-lactose-monohidratada (caso 1000 ppm) 
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Figura 4.3.3 Curva de Difração de raios-X da amostra de bentonita de Wyoming  

com alfa-lactose-monohidratada (caso 800 ppm) 
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Figura 4.3.4 – Curva de Difração de raios-X da amostra de bentonita de Wyoming  

com alfa-lactose-monohidratada (caso 600 ppm) 
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Figura 4.3.5 – Curva de Difração de raios-X da amostra de bentonita de Wyoming  

com alfa-lactose-monohidratada (caso 400 ppm) 
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Figura 4.3.6 – Curva de Difração de raios-X da amostra de bentonita de Wyoming  

com alfa-lactose-monohidratada (caso 200 ppm) 
 

 

 

 

Tabela 4.3.1 – Relação de valores obtidos  
com as amostras analisadas  
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Amostras 2θ Angstron 

BW 7,85 11,29 

E 7,97 1,10 

D 7,67 11,57 

C 7,67 11,57 

B 7,41 11,98 

A 6,87 12,90 

 

 

 

 

 

 

4.4 INCHAMENTO DA ARGILA 

 

A argila bentonita foi caracterizada pelo teste de inchamento de argilas e 

alguns valores foram observados e apresentados na tabela 4.1.1. Foi realizado 

ensaios com e sem agitação manual. 

 

Tabela 4.4.1 – Inchamento da argila bentonita de Wyoming 

Líquido 
Inchamento 

sem agitação 
(ml/g) 

Inchamento 
com agitação 

(ml/g) 

Água 3 4 

 

A difração de raios-x também verifica a adsorção da água na bentonita e com a análise 
térmica é possível quantificar este evento. 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 
 

 

- A lactose e a argila bentonitica podem ser caracterizadas pelas curvas TG, DTG e 

DSC obtidas através da análise térmica; 

 

- As curvas TG e DTG apresentam a fusão e cristalização da lactose, demonstrando 

também a decomposição, pirólise e queima; 

 

- A identificação e configuração da presença de lactose, adsorvida pela argila 

bentonitica, de uma suspensão aquosa de lactose, pode ser estimado pela 

diferença, em base calcinada, entre os valores de perda de massa a 200ºC e 800ºC; 

 

- com a realização da Difração de Raios-X da argila bentonitica e as suspensões da 

argila bentonitica sódica com lactose verificou-se que a lactose entrou no espaço 

interlamelar da argila, observado pelo aumento do espaçamento basal, considerando 

o primeiro pico; 

 

- Verificou-se que a argila bentonitica sódica, no caso, a Bentonita de Wyoming, tem 

a capacidade de adsorver cerca de 50% da lactose presente na água. Ressalva-se 

que este estudo foi feito para concentrações baixas de até 5% de material orgânico. 
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- A metodologia desenvolvida na presente Tese, além de  determinar a quantidade 

de lactose que pode ser adsorvida por massa de argila utilizada, pode-se obter a 

curva de equilíbrio do sistema  argila-solução aquosa de lactose em concentrações 

encontradas industrialmente. Desta forma podem obter-se os coeficientes de 

distribuição entre as fases, e estimar quantidades de Bentonita de Wyoming  

necessárias  no  tratamento de efluentes da indústria de laticínios.  

 

- Nota-se também que com a análise térmica é um instrumento que fornece dados 

de forma mais direta que outros métodos, como por exemplo, o TOC (Carbono 

Orgânico Total) 

 

- Este trabalho é encerrado comprovando-se a capacidade da argila da bentonitica 

em adsorver a lactose monohidratada, subproduto das indústrias de laticínios. 

Oferece-se a estas a alternativa de promoverem, através do tratamento terciário, 

maior rendimento da retirada de material orgânico do efluente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

ASTM STANDARD, Test Method for Swell Index of Clay Mineral Component of 

Geosynthetic Clay Liners. ASTM, 100 Barr harbor Drive, West Conshohoeken, PA 

19428-2959, United States, 1995. 

 

ALVES NUNES, J. Tratamento Físico-químico de águas residuárias industriais. 

3 º Ed. Sergipe, Gráfica e Editora Ltda, 2001.  

 

BÜCHLER, P.M. Estudo em escala de laboratório, da adsorção dos 

componentes orgânicos do vinhoto em esmectitas sódicas trocadas com 

cátion tetrametilamônio, tendo em vista sua utilização como revestimento em 

lagoas de estabilização. São Paulo, 1987. 78p. Tese(LIVRE Docência) – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. 

 

CAVALCANTI, J. E. W. A. Manual de tratamento de águas residuárias 

industriais.  São Paulo, CETESB, p. 139 – 154, 1979. 

 



 77 

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental). São Paulo: Ciclo 

das águas. Disponível em: < http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/ciclo.asp>. 

Acesso em 25 set. 2006 

 

DOMINGUES, L. M. A. R.  Estirpes Floculantes de Saccharomyces cerevisiae 

Geneticamente Modificadas para utilização da Lactose: Construção e 

Aplicação Biotecnológica. Portugal, 2001. p. 10 -19. Tese de doutorado – 

Departamento de Engenharia Biológica, Universidade do Minho.  

 

DWECK, J. Análises Térmicas Fundamentos e Aplicações em Tecnologia 

Ambiental.  São Paulo: DEQ EPUSP, 2006. (material ministrado em curso).  

 

DWECK, J. BÜCHLER, P.M.; CARTLEDGE, F.K. Solidification/Stabilization of 

Tannery Wastes with Blended Cement and Wyoming Bentonite, Journal 

Environmental Science Health, 2001. 

 

DWECK, J. BÜCHLER, P.M.; CARTLEDGE, F.K. The effect of different bentonites  

on cement hydration during solidification/stabilization of tannery wastes. Journal 

Thermal Analyses Calorimetry, 64, p.1011-1016, 2001. 

 

GRIM, R.E. Applied Clay Mineralogy. McGraw-Hill, New York, 1962. 

 

HAINES, Peter J. Thermal methods of analysis – principles, applications and 

problems.  Blackie Academic & Professional, 1o ed.; 1995.  

 

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Brasilia: site 

com relatórios sobre a produção pecuária no Brasil, 2006. – Disponível em : 

<http://www.ibge.gov.br//home/estatistica/indicadores/agropecuaria/producaoagrope

cuaria/teabat12003.shtm>. Acesso em: 27 out. 2006 

 
LAGE FILHO, F.A. Caracterização, tratabilidade e impactos ambientais 

provocados por águas residuárias de indústrias de laticínios. São Paulo, 1986. 

p. 10 – 14. Dissertação de mestrado – Escola Politécnica, Universidade de São 

Paulo. 



 78 

 
MORAIS, L. C. Tratamento terciário de efluente de indústria de laticínio tendo 

em vista adsorção de lactose em argila organofílica. São Paulo, 2003. 

Dissertação de mestrado – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 

 

MORAIS, L. C.; DWECK J.; VALENZUELA-DÍAZ F.R.; BÜCHLER P.M. 

Characterization of lactose and derived products in dairy product industry effluents 

processing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 82, p. 315-318, 2005 

 

NORTON, F.H. Introdução à tecnologia da cerâmica. São Paulo, Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1973.  

 

PRATIQUE LEITE. São Paulo: site de divulgação da Tetrapark, 2006. Apresenta 

artigos sobre os benefícios e a história do leite. Disponível em: 

<http://www.pratiqueleite.com.br/content.php?recid=5427 >.  Acesso em:  06 jul. 

2006 

 

RAMOS VIANNA, Marilda M. G. Desenvolvimento de argilas organofílicas 

visando a remediação de áreas contaminadas por componentes da gasolina. 

São Paulo, 2005 – tese de doutorado – Escola Politécnica, Universidade de São 

Paulo. 

 

SHARMASARKAR, S. ; JAYNES, W.F. ; VANCE, G.F. BTEX sorption by 

montmorillonite organo-clays: TMPA, ADAM, HDTMA. Water Air and Soil Pollution, 

v. 119, n. 1-4, p. 257-273, 2000. 

 

SOUZA SANTOS, P. de. Tecnologia de argilas.  São Paulo, Edgard Blücher, 1975. 

1v. 

 

SOUZA SANTOS, P. de. Ciência e tecnologia de argilas.  2º Ed. São Paulo, 

Edgard Blücher, 1992. 3v. 

 



 79 

SOUZA SANTOS, P. de. Identificação mineralógica de argilas: Análise Térmica 

Diferencial. In: Ciência e Técnicas de Argilas. v.1;  Ed. Edgard Blücher,; São 

Paulo. P.277-302, 1991. 

 

TA Instruments. New Castle: página da internet da TA Instruments com informações 

sobre o equipamento de análise térmica. Disponível em: 

<http://www.tainstruments.com>. Acesso em: 11 set. 2006. 

 

ULLMANN’S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMICAL, V. A15, p. 107-

11,1985. 

 

VALENZUELA DÍAZ, F.R. Preparação, a nível de laboratório, de algumas argilas 

esmectitas organofílicas. São Paulo, 1994. 256p. Tese de doutorado – Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. 

VALSECHI, O. A. O leite e seus derivados. Araras, 2001. 36 p. Departamento de 

tecnologia agroindustrial e socioeconomia rural da Universidade Federal de São 

Carlos. 

 

VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciências e tecnologia dos materiais. 

Rio de Janeiro, Campus, 1984.  

 

VOET, Donald; VOET, Judith G.; Biochemistry. Nova York, John Wiley, 1990 

  
YANG, S.T.; SILVA, E. M. Novel products and New Technologies for use of a familiar 

carbohydrate, milk lactose. Journal of Dairy Science, 78, p. 2541 – 2562, 1995. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


