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RESUMO 
 
Algumas argilas após serem ativadas quimicamente com ácidos, adquirem ou aumentam as 

propriedades absortivas, e são empregadas para clarificação de óleos vegetais, animais e minerais. A 
ativação ácida altera a estrutura cristalina, a composição química e as propriedades físicas das argilas, 
transformando essas argilas em um insumo de grande importância para a indústria. A nível mundial são 
quatro as principais empresas que comercializam argilas ativadas, sendo a Süd-Chemie a que fornece as 
do tipo Tonsil e Tixogel, a Laporte oferece a Fulmont, a Engelhard produz a Filtrol e a Mizugawa fornece 
a Mizul. No nordeste brasileiro, existe um mercado significativo para descoramento de óleos vegetais, 
minerais e animais, para o qual é oferecido apenas um produto nacional (argila Taubaté - SP). Esta argila, 
devido à distância do mercado consumidor, torna seu uso pouco atrativo, fazendo com que muitas 
indústrias de óleos da região nordeste, venham a optar pela argila Tonsil, aumentando, ainda mais, o custo 
dos óleos processados e onerando a balança de pagamento. Neste trabalho são apresentados os resultados 
de laboratório, com duas amostras de atapulgitas provenientes de dois diferentes depósitos situados em 
Guadalupe-PI, relativos à sua caracterização tecnológica, ativação ácida e ao processamento dessas, para 
clarificação de óleos de soja e mineral. Os estudos de caracterização mineralógica mostraram que, de uma 
maneira geral, as duas amostras apresentaram certa homogeneidade e são constituídas, essencialmente, 
por atapulgita (palygorskita), quartzo e caulinita. As duas amostras ativadas com ácido sulfúrico 
descoraram o óleo mineral e o óleo de soja nos níveis requeridos pelas indústrias. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Atapulgita é um silicato complexo de magnésio caracterizado pela presença de cristais alongados 
(Sousa Santos, 1984). Esta espécie mineralógica foi descoberta na antiga União Soviética em 1861, nos 
Montes Urais, na série Palygorsk, daí o nome, hoje, de palygorskita aceito pela comunidade científica 
internacional. No ano de 1935, o pesquisador Lapparent deu o nome de atapulgita a um terra fuller 
encontrada em Atapulgus Georgia - EUA e Mormoiron - França, por achar que esse mineral era diferente 
daquele descoberto na então URRSS. Quando comparada com outras argilas industriais (bentonita, caulinita 
etc.), a atapulgita apresenta: alta superfície específica, alta sorção, poder descorante, manutenção das 
propriedades tixotrópicas na presença de eletrólitos etc (Hugging et al, 1962). Isto confere propriedades 
adequadas aos seus diferentes usos industriais como: fluido de perfuração de poços de petróleo em ambientes 
marinhos ou em perfurações que atravessem camadas de sais solúveis; clarificação de óleos vegetais, 
minerais e animais; refino e processamento químico de derivados de petróleo; carreador de nutrientes para a 
agricultura; dentre outros (Almeida, 1994; Luz e Almeida, 2008; Haden Junior & Shwint, 1967). 

As argilas clarificantes são classificadas em três tipos: terra fuller, argilas ativadas e bauxitos 
ativados. A literatura registra muitas controvérsias acerca do termo terra fuller. Alguns pesquisadores 
advogam esse termo para denominar argilominerais que, sem nenhum tratamento térmico/químico, já 
possuem naturalmente a capacidade de clarificar óleos vegetais, minerais e animais.  

O presente trabalho teve como objetivo a realização de estudos de ativação ácida com a atapulgita 
(palygorskita) de dois depósitos de Guadalupe-PI, visando ao seu uso como clarificante de óleos vegetais e 
minerais. 

 
 

2. METODOLOGIA E RESULTADOS 
 

2.1- Caracterização Tecnológica 
 

Foram coletadas duas amostras representativas com cerca de 200 kg de atapulgita de dois 
depósitos das empresas Coimbra e Geomil, localizadas no município de Guadalupe – PI. As 
amostras foram caracterizadas por meio da difração de raios X, lupa binocular e análises químicas. 
Posteriormente as amostras foram ativadas com soluções ácidas e realizados testes de clarificação 
de óleos vegetais e minerais. 

 
2.1.1 – DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 
Os difratogramas de raios X das amostras, obtidos pelo método do pó, foram obtidos em um 

equipamento Bruker - D4 Endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação Co Ka (40 
kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de contagem de 0,5 
segundos por passo e coletados de 4 a 80º 2θ, com detector sensível à posição LynxEye. As 
interpretações qualitativas de espectro foram efetuadas por comparação com padrões contidos no 
banco de dados PDF02 (ICDD, 2006) em software Bruker DiffracPlus.    

Foram realizadas análises de difratometria de raios X de todas as frações granulométricas 
para identificar os minerais presentes. Nos difratogramas das amostras foram identificados picos 
que correspondem às fases cristalinas apresentadas nas figuras 1 e 2. 
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Figura 1. Difratogramas de raios X das amostras Coimbra bruta e <0,074 mm. Radiação Co Kα 
(40 kV/40 mA). Minerais palygorskita (Paly), caulinita (Cau) e quartzo (Qtzo). 
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Figura 2. Difratogramas de raios X das amostras Geomil bruta e <0,074 mm. Radiação Co Kα 
(40 kV/40 mA). Minerais palygorskita (Paly), caulinita (Cau) e quartzo (Qtzo). 
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2.1.2 – Lupa Binocular 
 
As amostras foram descritas por meio de lupa binocular visando identificar a distribuição mineralógica por faixa granulométrica e o 

grau/espectro de liberação do mineral de interesse. 

A seguir são apresentados os resultados da descrição mineralógica através de lupa binocular das amostras Coimbra e Geomil. A Coimbra é 
constituída essencialmente pelo argilomineral palygorskita, quartzo e secundariamente por caulinita e óxidos de manganês (MnO2). Nas frações mais 
grossas (1,19 a 0,297 mm), o mineral de interesse encontra-se associada ao quartzo. A partir da fração 0,149 mm observa-se que grande parte do 
mineral de interesse encontra-se liberado do quartzo (Figuras 3 a 4). Quanto menor a granulometria do minério, maior o grau/espectro de liberação 
dos minerais presentes. 

 

 

  
 

Figura 3. Amostra Coimbra, fração +1,19mm.           Figura 4. Amostra Coimbra, fração +0,149mm 
 
 
A amostra Geomil é constituída essencialmente pelo argilomineral palygorskita, quartzo e 

secundariamente por caulinita e óxidos de manganês (MnO2). Nas frações mais grossas (1,19 a 0,297 mm), o 
mineral de interesse encontra-se associada ao quartzo. A partir da fração 0,149 mm observa-se que grande 
parte do mineral de interesse encontra-se liberado do quartzo (Figuras 5 e 6). Quanto menor a granulometria 
do minério, maior o grau de liberação dos minerais. 

 

  
 

Figura 5. Amostra Geomil, fração +1,19mm.             Figura 6. Amostra Geomil, fração +0,149mm. 
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2.1.3. Análise Química 
 
Na Tabela I são apresentados os resultados das análises químicas das amostras Coimbra e Geomil. 
 

Tabela I. Resultados das análises químicas das amostras (% em peso). 
 

Óxidos (%) Coimbra Geomil 

Al2O3 12,1 13,5 

SiO2 68,8 60,8 

BaO 0,139 0,184 

CaO 0,15 0,16 

Cr2O3 0,008 0,017 

Fe2O3 5,95 8,09 

K2O 1,97 2,90 

MgO 2,02 3,86 

MnO 0,56 0,717 

Na2O 0,022 0,045 

P2O5 0,02 0,047 

SrO 0,006 0,004 

TiO2 0,78 0,70 

PF 5,61 7,44 

 
 

2.2 Estudo de Ativação Ácida 
 
As amostras de atapulgita (palygorskita), moídas abaixo de 0,074 mm (200 malhas), foram 

submetidas a ensaios de ativação com soluções ácidas (H2SO4) diluídas a 1, 3 e 5% (v/v). Para a ativação, 
adicionaram-se 10 mL de cada uma dessas soluções, na forma de spray, em 200 g de atapulgita (<0,074 
mm) colocada em uma bandeja de laboratório.  A seguir, aguardou-se um tempo de cura de 24 horas, para 
que ocorressem as reações de ativação. Por último, a argila foi seca em estufa (100 0C), obtendo finalmente 
o produto da atapulgita ativada. Dentre as diferentes diluições de soluções ácidas estudadas, o melhor 
resultado de ativação foi obtido para o uso de 10 mL da solução a 5% (v/v) de H2SO4, numa amostra de 200 
g de atapulgita.  

 
2.3  Clarificação de Óleo Mineral 

 
Todas as leituras de descoramento de óleo mineral foram feitos com calorímetro Hellige e teve 

como meta a obtenção de produtos com cores padrão para óleo mineral (cor ASTM ≤ 4,5). Todos os 
resultados de clarificação feitos com o uso de atapulgita ativada foram comparados com o da argila padrão 
Taubaté (natural). A quantidade de argila Taubaté ou atapulgita ativada usada no descoramento foi de 20% 
peso em relação ao óleo. Foi adicionado também 3% em peso de óxido de cálcio em relação ao óleo. O óleo 
com a argila foi agitado a uma velocidade de 150 rpm. O contato inicial da argila com óleo foi a frio, sendo a 
seguir aquecido a temperatura de 150 ºC. A polpa (óleo e argila) foi mantida nessa temperatura durante 10 
minutos e, a seguir, fez-se a filtração. Antes de iniciar a filtração do óleo, colocou-se uma pré-capa formada 
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com uma polpa com água e 1% de diatomita, para facilitar a filtração do óleo. Após a filtração foi feita a 
leitura de cor do óleo clarificado. 

A Tabela II apresenta os resultados obtidos no descoramento do óleo mineral com uso das argilas 
Taubaté (natural, não ativada) e as apulgitas ativadas Coimbra e Geomil. 

 
Tabela II. Resultados do descoramento do óleo mineral com diferentes argilas. 

 

Ensaio Argila ativada com 5% 
ácido 

Cor óleo clarificado 
ASTM 

1 Taubaté natural 3,0 

2 Coimbra 2,5 

3 Geomil 2,0 

* Padrão cor ASTM < 4,5 e cor do óleo natural > 8. 
 
2.4 Clarificação de Óleo Vegetal 
 

Todas as leituras de clarificação de óleo vegetal foram feitos com o colorímetro Lovibond. O óleo 
vegetal estudado foi o de soja proveniente do nordeste, cujos padrões de cores aceitos pelas empresas são 
vermelha < 3,5 e amarela < 35. A quantidade de argila utilizada foi de 6% em relação ao óleo. Foi 
adicionado também 3% em peso de óxido de cálcio. O contato inicial da argila com óleo foi a frio, sendo a 
seguir aquecido a uma temperatura de 100 ºC e a agitação da polpa foi feita a 100 rpm. A polpa foi mantida 
nessa temperatura durante 10 minutos e, a seguir, fez a filtração. Colocou-se também uma pré-capa com 
1% de diatomita para facilitar a filtração. A Tabela III apresenta os resultados obtidos na clarificação do óleo 
de soja com uso de argila Taubaté (natural, não ativada) e as atapulgitas ativadas, Coimbra e Geomil. 

 
Tabela III. Resultados de descoramento do óleo vegetal com diferentes argilas. 

 

Ensaio Argila ativada 
com 5% ácido 

Cor óleo clarificado 
             amarela 

Cor óleo clarificado 
vermelha 

1 Taubaté natural            20 2,4 

2 Coimbra            21 2,5 

3 Geomil            30 2,5 

 
* Padrão cores: vermelha < 3,5 e amarela < 35; cor do óleo natural: vermelha 12 e amarela 40. 

 

 
3. COMENTÁRIOS GERAIS E CONCLUSÕES 

 
Tanto a amostra Coimbra quanto a amostra Geomil são constituídas essencialmente pelo 

argilomineral palygorskita (atapulgita) [(Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O], quartzo e secundariamente por 
caulinita e óxidos de manganês (MnO2). Nas frações mais grossas (1,19 a 0,297 mm), o mineral de interesse 
encontra-se associada ao quartzo. A partir da fração 0,149 mm observa-se que grande parte da palygorskita 
encontra-se liberado do quartzo. Os difratogramas de raios X indicaram que houve uma pequena mudança na 
intensidade relativa dos picos do quartzo e palygorskita.  
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As análises químicas indicaram para a amostra Coimbra, a seguinte constituição 12,1% de Al2O3, 
68,8% de SiO2 e 2,02% de MgO e para a Geomil 13,5 % de Al2O3, 60,8% de SiO2 e 3,86% de MgO. Este 
maior teor de MgO indica que a amostra Geomil apresenta uma maior concentração de palygorskita. 

Os melhores resultados da ativação usando solução ácida de H2SO4 diluída a 5% (v/v) foram obtidos 
quando usaram-se 10 mL para 200 g de argila.  

Nos ensaios de clarificação de óleo mineral e de soja, os desempenhos das amostras ativadas com 
ácido apresentaram resultados semelhantes à argila padrão Taubaté.  

Muitas indústrias de clarificação de óleos minerais e vegetais do nordeste utilizam a argila Taubaté 
que está bem distante da região. Então, os resultados do presente estudo provaram que é possível a 
substituição da argila Taubaté pela atapulgita ativada do Piauí. Esta clarificação foi obtida para o óleo 
mineral e de soja, e acredita-se que também poderá ser conseguida para outros óleos vegetais.  

Um estudo que também deverá ser conduzido pelo CETEM será o uso das atapulgitas do Piauí 
ativada como carreador de nutrientes de K e P para aplicação na agricultura. 
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