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ATAPULGITA DO PIAUÍ PARA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
J. Pereira Neto 1, S .L. Almeida 1 , R.M. Carvalho 2
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver processos para o aproveitamento das atapulgitas de Guadalupe-PI, visando sua aplicação na mdústria
farmacêutica. As amostras estudadas apresentavam teores de impurezas
acima dos limites aceitáveis. Inicialmente as amostras foram submetidas
a ensaios de beneficiamento físico e, posteriormente, lixiviação ácida, onde
foram estudadas as seguintes variáveis: temperatura, concentração de HCI e
tempo de lixiviação. Os teores de Fe, Cr e Ni foram reduzidos substancialmente, ficando com valores menores que 0,05% para Fe e abaixo de 25 ppm
para Cr e Ni . Após a lixiviação obteve-se em média um acréscimo de 100%
na superfície específica em relação a amostra natural. Foi observado visualmente que a atapulgita ativada apresentou uma capacidade de adsorção de
azul de metileno superior à da bentonita e à do caulim. Em relação a quinina,
a atapulgita ativada, mostrou capacidade de adsorção superior à do caulim
e aproximadamente igual à da bentonita.
ATTAPULGITE FROM PIAUI FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
This work aimed at developping a purification process in order to remove the
main impurities by means of physical and chemical operations on attapulgite
clay from Guadalupe-PI for pharmaceutical purpose. The samples in the
present studies showed impurities contents above the maximum accepted.
The samples were submitted to physical beneficiation tests followed by acid
leaching time studies. The iron, cromium and nickel contents were brought
down keeping contents to less than 0,05% (Fe) and 25 ppm (Cr, Ni). After
acid leaching specific surface increased about 100% in relation to natural
sample. lt was observed that activated attapulgite had higher methylene
blue adsorption capacity than bentonite and kaolin. However, quinine adsorption on attapulgite was higher than adsorption on kaolin and was similar
on bentonite .
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INTRODUÇÃO
Atapulgita é um silicato de magnésio hidratado, cuja fórmula mais aproximada de cada célula unitária cristalina é: R;, Si 8 (h 0 (OH)2 (OH 2 ) .1 . 4H 2 0 .
Nessa fórmula, R é o cátion Mg 2+ , o qual pode ser substituído parcialmente por Al 3+, Fe 3 + e Fe 2 + (1). A atapulgita, apresenta algumas propriedades importantes: alta superfície específica, alta sorção, poder descorante e manutenção das propriedades tixotrópica s na presença de eletrólitos,
o que lhe confere propriedades adequadas aos difere ntes usos industriais (2):
fluido de perfuração de poços de petróleo em ambientes rnannhos ou em
perfurações que atravessem camadas de sa is solúveis; d escorante de óleos
vegetais, minerais e animais; refino e processam ent o quím ico de derivados
de petróleo; tintas; adsorventes para limpeza e pre se rv<Jção de pisos; agente
anti-ácido estomacal em produtos farmacêuticos ; defensivos agrícolas; recuperação secundária de papel; agente tixotrópíco estabilizante para carga de
plásticos etc.
As ocorrências de atapulgita no Brasil, estão em Santos- SP, Marília - SP,
Rubião Júnior- SP, Ponte Alta- MG; no entanto estes não a presentam valor
comercial (1). Em 1982 foi descoberto uma série de depósitos no Município
de Guadalupe, Estado do Piauí (3).
, O Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, no período de 1984/ 1986,
executou por solicitação do DNPM , um estudo tecnológico para aproveita mento das atapulgitas de Guadalupe, visando a sua utilização como fluido de
perfuração e descorante de óleos vegetais e minerais obtendo-se resultados
bastante promissores ( 4) .
O presente trabalho objetivou desenvolver processos para o aproveitamento
das atapulgitas de Guadalupe - PI, visando sua aplicação na indústria farmacêutica, principalmente na formulação e preparação de adsorventes in testinais. Neste estudo procurou -se investigar a capacidad e de adsorção da
atapulgita ativada e comparar o seu desempenho com a ben tonita e co m o
caulim comerciais.

70

PARTE EXPERIMENTAL
Materiais
Neste trabalho foram selecionadas três amostras representativas de atapulgita das seguintes áreas: São Pedro, Cabo Chico e Terra Branca; de
maneira a representar os diferentes tipos de depósitos conhecidos no município de Guadalupe-PI. Foram utilizadas, também, amostras comerciais de
bentonita e caulim para comparar o desempenho das atapulgitas frente a
estes produtos.
No estudo de ativação das atapulgitas foi utilizado HCI (pureza analítica).
Nos ensaios de adsorção utilizou-se azul de metileno e cloridrato de
qumma.
Para detecção de quinina foi utilizado o bismuto-iodeto de potássio-reativo
de Draggendorff (5).
Metodologia
As três amostras estudadas apresentavam teores de impurezas acima dos
limites de tolerância, ou seja, quartzo maior que 2%, ferro maior que 0,05%
e metais pesados, níquel e cromo, maiores que 25 ppm.
Inicialmente, as amostras foram submetidas a ensaios de beneficiamento
físico para redução do teor de quartzo, através de pré-hidrataçãojescrubagem
e classificação do material abaixo de 441-Lm. Para determinar o teor de quartzo
foram realizadas análises quantitativas por difratometria de raios-X .
Na redução dos teores de níquel, cromo e ferro foram realizados ensaios
de lixiviação em bancada com ácido clorídrico em um sistema composto
por: reatar (frasco Kettle) com capacidade para 500 mi, chapa aquecedora,
termômetro e agitador mecânico com haste de vidro (Figura 1).
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Figura 1 - Representação esquemática do sistema de ativação (lixiviação)
da atapulgita .
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Para a lixiviação das amostras, a solução era aquecida até atingir a temperatura em que o teste seria realizado. A seguir, adicionava-se a atapulgita
no reator contendo esta solução aquecida, formando uma polpa contendo
10% de sólidos em peso .
Após a lixiviação, as amostras, eram filtradas e lavadas quatro vezes com
água destilada para retirada do ácido residual do sólido. A seguir, as amostras
eram secadas em estufa a 100°(; desagregadas e analisadas quantitativamente os teores de Ni, Cr e Fe por espectrofotometria de absorção atômica.
Foram efetuadas medidas de superfície específica, através do método BET,
antes e após a lixiviação das amostras. Foram realizados, ainda, estudos ao
microscópio eletrônico de varredura {MEV), visando informações a respeito
da morfologia das amostras após a lixiviação .
Para os ensaios de adsorção com o azul de metileno, foram pesados 4,0g
das diferentes argilas (atapulgita, bentonita e caulim) em hálança analítica e
transferidas para balão de 100 mi com cerca de 50ml de água deionizada. A
seguir adicionou-se em cada balão 20ml de solução teste de azul de metileno.
O volume foi completado com água deionizada a 100ml e homogeneizado.
Àpós a separação das fases, o sobrenadante foi comparado à solução de
referência de azul de metileno (6,7).
Nos estudos preliminares de adsorção da qu1nma foi observado que a
bentonita e o caulim apresentavam reação ·alcalina nos seus sobrenadantes
quando em suspensão em água deionizada . Esta alcalinidade era suficiente
para precipitar o alcalóide livre. Logo, optou-se por trabalhar em meio tamponado. O tampão escolhido foi uma mistura nas seguintes proporções:
0,4M de fosfato de sódio e 0,2M de ácido cítrico para um valor de pH 6,6

(8) .
Para os ensaios de adsorção da quinina, foram pesados 4,0g das diferentes
argilas (atapulgita, caulim e bentonita) em balança analítica, transferidas
para quatro balões aferidos de lOOml com tampão fosfato de sódio/ácido
cítrico. A seguir, volumes crescentes {1,5,10 e 20 mi) da solução padrão
de quinina 0,2% (P /V), medidos em pi petas volumétricas, foram adicionados. Completou-se o volume de cada balão com a solução e foi feita homogeneização. Após a separação das fases, os sobrenadantes foram ilumina-
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dos, em sala escura, com luz ultra-violeta (365 nm), para verificar se existia
fluorescência azul característica da quinina em meio ácido. Foi utilizado,
também, o reagente de Draggendorff (bismuto iodeto de potássio) para a
detecção de quinina nos sobrenadantes, pois este, provoca a precipitação da
mesma . O método consiste de: tomar 1ml de sobrenadante e adicionar 1ml
de HCI 3N; 1ml de água deionizada; 1ml do reagente Draggendorff.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Pelos resultados apresentados na Tabela I, observa-se que as amostras
globais "Head Sample" apresentam teores de quartzo ~ariando de 15,0 a
19,0%, não permitindo que estas atapulgitas sejam utilizadas na indústria
farmacêutica, sem que sejam previamente beneficiadas com a finalidade de
alcançar os teores de quartzo ( < 2%) aceitáveis na formulação e preparação
de adsorventes intestinais. Pode ser observado, ainda, que após uma
pré-hidrataçãofescrubagem e classificação do material abaixo de 44J.lm
conseguiu-se abaixar o teor de quartzo colocando as amostras dentro das
especificações exigidas pela indústria farmacêutica. Ficou evidenciado que a
maioria do quartzo encontrava-se na fração grosseira .
Tabela I- Teor de quartzo em peso na amostra global "Head
Sample" e na fração < 44J.lm .

Amostras
São Pedro
Cabo Chico
Terra Branca

Quartzo(%)
Amostra Global fração < 44J.lm
15,3
16,0
19,0

1,77
1,63
1,50

A Figura 2 mostra a extração percentual de ferro da atapulgita São Pe. dro em função do tempo de lixiviação, para diferentes concentrações de
ácido clorídrico em temperatura ambiente. Observa-se, nesta figura, que a
percentagem de extração de ferro aumenta à medida que aumenta a concentração de HCI e com o tempo de lixiviação até 360 minutos.
A Figura 3 mostra os resultados obtidos no estudo da influência da tem-
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peratura na extração de ferro da atapulgita São Pedro . Observa-.se que ·o
ferro extraído aumenta tanto com o tempo de lixiviação quanto com a temperatura.
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Figura 2- Percentagem de ferro extraído em função do tempo de
lixiviação da atapulgita São Pedro com HCI em diferentes
concentrações: •=0,05N; D=2N; O = 3N; .Â=7N em
temperatura ambiente
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Figura 3 - Percentagem de ferro extraído em função do tempo de
lixiviação da atapulgita São Pedro em diferentes temperaturas:
•=temperatura ambiente; 0=50°(; Ã = 70° (
HCI=7N
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A Figura 4 mostra a influência da temperatura na extração percentual
de ferro das atapulgitas: São Pedro, Cabo Chico e Terra Branca. Pelos
resultados obtidos, verificou-se que na concentração de HCI 7N e em uma
temperatura de 70°C , conseguiu-se abaixar os teores de ferro substancialmente. O teor de ferro reduziu de 3.4% para 0,03% na atapulgita São Pedro;
de 2,2% para 0,04% na atapulgita Cabo Chico e de 2.4% para 0,03% atapulgita Terra Branca. Observa-se, também, que o ferro extraído aumentou
com o tempo.
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Figura 4- Percentagem de ferro extraído em função do tempo de
lixiviação da atapulgita: Â=Cabo Chico; o= Terra Branca;
•=São Pedro Temperatura: 70°C HCI 7N
A Tabela li mostra os teores de Cr e Ni nas atapulgitas naturais e ativadas
com solução de HCI7N na temperatura de 70°C durante 420 min. Observa-se
que houve redução dos teores destes metais com a lixiviação das amostras.
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Tabela 11 - Teor de Cr e Ni das atapulgitas naturais e ativadas.
Atapulgita

Cr (ppm)

São Pedro*
200
São Pedro**
< 0,5
Cabo Chico*
200
Cabo Chico**
< 0,5
Terra Branca*
100
Terra Branca** < 0,5

Ni (ppm)

300
< 0,1
300
< 0,1
300
< 0,1

* natural; ** ativada
A Tabela III apresenta os resultados da medida de superfície específica ,
obtidos através do método BET.
Tabela III- Superfície específica das amostras de atapulgita, na fração
<de 44J1m.
Superfície Específica (m 2 . g- 1 )
Amostras
Amostra natural Amostra ativada
São Pedro
Cabo Chico
Terra Branca

105
130
125

209
297
240

Pode ser observado, na Tabela III, um acréscimo razoável na superfície
específica das atapulgitas. Este fenômeno pode ser explicado devido ao
tratamento químico (lixiviação) que removeu as impurezas contidas na sua
superfície.
A Figura 5 apresenta o comportamento morfológico dos argilominerais
presentes após a ativação (lixiviação) com HCI 7N em uma temperatura de
70°C durante 420 min .. Observa-se nas fotos "a" e "b" que as atapulgitas
São Pedro e Cabo Chico apresentam morfologia bem desenvolvidas por estraturas fibrosas e fibras entrelaçadas, que é característica da atapulgita . A
atapulgita Terra Branca, foto "c", apresenta feições morfológicas quase que
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amorfas com raro desenvolvimento de fibras .

Figura 5 - Fotomicrografias mostrando a morfologia dos argilominerais presentes após a ativação (HCI 7N a 70°(. durante
420 min .): a)São Pedro; b) Cabo Chico; c) Terra Branca .

79

No estudo de adsorção da atapulgita, do caulim e da bentonita com azul
de metileno foi observado que quanto menor a intensidade de cor nos sobrenadantes maior foi a adsorção.
No balão contendo o caulim a adsorção de azul de metileno foi quase nula,
pois a cor de seu sobrenadante era praticamente igual à da solução padrão de
azul de metileno 0,4% (p/v) . Na bentonita, observou-se um sobrenadante
de coloração menos intensa que à do padrão e finalmente, nas atapulgitas,
foi observado um sobrenadante incolor, significando que houve uma maior
adsorção do azul de metileno pelas mesmas.
Para o estudo de adsorção da quinina, as amostras das diferentes
argilas deram diversos resultados. O caulim não adsorveu praticamente
nenhuma quinina. Isto foi constatado através da fluorescência azul no sobrenadante com luz ultra-violeta 365mm, indicando a presença da mesma. Foi
observado, também, que estes sobrenadantes produziram reações positivas
com o reagente Draggendorff. Os sobrenadantes dos ensaios realizados com
a bentonita e com as atapulgitas ativadas não deram fluorescência azul-e
não reagiram com o Draggendorff, o que significa que, provavelmente, toda
quinina foi adsorvida por estas argilas.
CONCLUSÕES
- Foi possível reduzir os teores de quartzo ( < 2%) a limites aceitáveis às
especificações de mercado exigidas pela indústria farmacêutica apenas
com uma pré-hidratação/ escrubagem e classificação do material abaixo
de 44p.m. Ficou evidente que a maioria do quartzo encontrava-se na
fração grosseira, pois o mesmo diminui com a granulometria.
- Através dos ensaios de lixiviação com HCI 7N e em temperatura de 70°C
e durante 420 min, conseguiu-se abaixar os teores de ferro substancialmente. Houve uma diminuição de 3,4% para 0,03% na atapulgita São
Pedro; de 2,2% para 0 ,04% na atapulgita Cabo Chico e 2,4% para 0,03%
na atapulgita Terra Branca. Os teores de Cr e Ni ficaram abaixo do limite
de detecção do aparelho.
- Houve um acréscimo em média de 100% na superfície específica das atapulgitas após os ensaios de lixiviação. Este fenômeno pode ser explicado
devido ao tratamento químico que removeu as impurezas da superfície .

I
i.
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- A lixiviação com HCI 7N e temperatura de 70°C não causou mudanças
significativas na estrutura cristalina das atapulgitas.
- Foi observado visualmente que a atapulgita ativada (lixiviada) teve uma
capacidade de adsorção para o azul de metileno superior a da bentonita
e do caulim. No estudo de adsorção com quinina, a atapulgita mostrou
uma capacidade de adsorção superior à do caulim e aproximadamente
igual à da bentonita .
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