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Introdução 

A adsorção de metais potencialmente tóxicos é 
necessária devido aos efeitos que causam na vida 
humana, por exemplo, gerando doenças como o 
câncer e efeitos congênitos1. A utilização de 
argilominerais para este processo está sendo 
bastante estudada devido aos baixos custos e alta 
disponibilidade. A palygorskita possui elevada área 
superficial e capacidade de troca catiônica e 
apresenta superfície de carga negativa resultando 
em um material com elevado poder adsortivo2. 
Entretanto, a granulometria fina do material é pouco 
eficiente para a utilização o em grandes escalas, pois 
pode ocorrer colmatação dos vasos filtrantes. 

A lignina é um polímero e um dos principais 
componentes dos tecidos de gimnospermas e 
angiospermas, ocorrendo em vegetais e tecidos 
vasculares. Sabe-se que o material é responsável 
pela resistência mecânica de vegetais, além de 
proteger os tecidos contra o ataque de 
microorganismos3. Ela pode ser extraída de 
biomassa de madeira, por diferentes métodos, como 
o SODA, Kraft e organossolve.  

O objetivo do trabalho foi avaliar por meio da 
estabilidade ao meio aquoso e da resistência física a 
interação da palygorskita no processo de pelotização 
utilizando como aglomerante dois tipos de lignina 
extraídas do bagaço de cana-de-açúcar e do 
eucalipto, utilizando os métodos Kraft e SODA. 

Resultados e Discussão 

Com uma fração de amostra de palygorskita seca já 

beneficiada e do aglomerante, foi realizada a 

pelotização em disco rígido com 35 cm de diâmetro, 

com velocidade de rotação a 50 r.p.m, 45º de 

inclinação e tempo de pelotização de 

aproximadamente 50 minutos.  

O primeiro sistema testado foi composto de 45g do 

argilomineral e 5g da lignina extraída pelo método 

SODA do bagaço de cana-de-açúcar. Quando houve 

o contato da pelota com o meio aquoso, se mostrou 

instável, pois desagregou instantaneamente. Além 

disso, apresentou resistência física satisfatória. 

Foram testados também, com a mesma lignina, 

outros dois sistemas que eram compostos do 

argilomineral, lignina e cera WAX®, ambos com total 

de massa de 100g. Um com uma proporção 80:10:10 

e outro com a proporção 70:15:15, respectivamente. 

O primeiro não apresentou formato esférico 

característico de pelotas diferente do segundo. 

Entretanto, ambos demonstraram resistência ao 

meio aquoso, além da resistência física. 

Após os testes com a lignina extraída pelo método 

SODA e sendo o aglutinante para a pelotização a 

água, foram realizados novos sistemas utilizando, 

dessa vez, lignina extraída do eucalipto pelo método 

Kraft. Entretanto, a água como aglutinante não foi 

eficaz, dado que o rendimento foi bem menor em 

relação aos resultados anteriores. Foi feito um teste 

de solubilidade em água e foi observada a formação 

de um filme gelatinoso e insolúvel na superfície. 

Então, testes com o etanol como aglutinante foram 

realizados, dado que no teste de solubilidade com 

etanol houve precipitação completa da lignina. Foram 

obtidos então resultados positivos no processo de 

pelotização. A pelota demonstrou resistência física, 

mas ineficaz quanto a estabilidade ao meio aquoso.  

Conclusões 

Pode-se concluir então, que para ser utilizada como 

aglomerantes no processo de pelotização, o melhor 

método de extração de lignina é o SODA oriundo do 

bagaço de cana-de-açucar. Isso porque, confere a 

pelota as características de estabilidade ao meio 

aquoso e resistência física mais acentuadas. 
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