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O Uso de imagens digitais na quantificação da concentração de corantes sintéticos 25 

em Hidróxidos Duplos Lamelares. 26 

Resumo: Nas últimas décadas notou-se uma crescente atenção pelos Hidróxidos Duplos 27 

Lamelares (HDLs) que possuem uma ampla variedade de aplicações, sendo elas, 28 

ambientais, médicas e na indústria de catálise, por sua alta capacidade de troca aniônica; 29 

facilidade de acomodação de cátions metálicos na lamela e elevada basicidade das 30 

lamelas superficiais. Desse modo, no projeto foi desenvolvido um metodologia usando 31 

imaginais digitais para quantificar a adsorção dos corantes Amarelo Tartrazina e Azul II 32 

pelo HDL em função do tempo e em diferentes concentrações. Observou-se que o 33 

sistema proposto foi capaz de detectar as mudanças de coloração, usando o sistema 34 

RGB e assim através da norma medir as concentrações de cada amostra num intervalo 35 

de tempo de 20 min até 1h.  36 

 37 

Palavras-chave: HDL, Azocorantes, Imagens Digitais, Hidróxidos Duplos Lamelares, 38 

Materiais inorgânicos. 39 

 40 

Abstract: In recent decades there has been a growing attention by double hydroxides 41 

(LDHs) which have a wide variety of applications, and they, environmental, medical 42 

and catalysis industry for its high capacity anion exchange; accommodation facility of 43 

metal cations in the lamella and high alkalinity of surface plates. Thus, in the design it 44 

developed a method using digital imaginal to quantify adsorption of dye and Tartrazine 45 

Yellow Blue II by LDH versus time and at different concentrations. It was observed that 46 

the proposed system is able to detect color changes using the RGB system and so by the 47 

standard measure the concentrations of each sample in a 20 min time interval until 1h. 48 



Keywords: HDL, azo dyes, Digital Imaging, Lamellar Double Hydroxides, Inorganic 49 

materials. 50 

 51 

Introdução 52 

Nos dias atuais é comum a degradação do meio ambiente e poluição dos rios, 53 

isso gera no ser humano certa preocupação com a preservação do meio ambiente e com 54 

a saúde humana, surgindo assim, a necessidade do desenvolvimento de novas 55 

tecnologias de alta eficiência e baixo custo para redução de poluentes no esgoto 56 

doméstico e industrial (CHEN, 2011).  Os setores que têm sido responsabilizados pela 57 

geração de resíduos industriais, são aqueles que empregam corantes sintéticos, como o 58 

têxtil, alimentos entre outros, pois despejam grandes quantidades dessas espécies 59 

orgânicas na rede de tratamento de água, resultando não somente em efeitos estéticos 60 

negativos, mas potenciais efeitos tóxicos e perturbação da vida aquática (NI et al., 61 

2007). 62 

A grande dificuldade em tratar efluentes têxteis vem do fato destes possuírem 63 

elevadas quantidades de compostos orgânicos de baixa biodegradabilidade e de 64 

estrutura complexa, tais como: corantes, surfactantes e aditivos. A baixa capacidade de 65 

fixação dos corantes nos tecidos também tem sido um agravante em processos de 66 

tingimento, nos quais até 50% dos corantes presentes no banho são descarregados ao 67 

final do processo (SCHRANK, 2000).  68 

Os corantes sintéticos, de grande interesse comercial, são obtidos em sua maioria 69 

através de fontes derivadas do petróleo e apresentam uma vasta diversidade de classes e 70 

aplicações de acordo com os grupos químicos distintos presentes na molécula, tais 71 

como: grupos azo, indigóides ou heme (comumente associado às ftalocianinas) 72 

(FORGACS et al, 2004.) Esses são de difícil remoção do meio aquoso, por se tratar de 73 



substâncias com estruturas complexas e que apresentam propriedades xenobióticas, o 74 

que torna o processo de captura ou degradação biológica um desafio tecnológico a ser 75 

vencido (SETTI et al., 2010).  76 

Uma das alternativas que vem sendo utilizada nos processos de remoção e 77 

descontaminação/despoluição de efluentes são os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL). 78 

Esses têm sido utilizados como adsorventes para a remoção de espécies orgânicas em 79 

virtude de sua estrutura espacial distinta, sua alta capacidade de troca iônica, fácil e 80 

baixo custo de obtenção em larga escala e a possibilidade de reversão da estrutura 81 

original do mesmo por calcinação [SETTI et al., 2010; CONSTANTINO et al., 1995).  82 

No processo de aquecimento por calcinação, usam-se temperaturas que chegam até 500 83 

°C, formando-se uma fase mista de óxidos metálicos não estequiométricos, comumente 84 

chamado de HDL calcinado (NI et al 2007; ZHAO e VANCE 2002). 85 

 Ao entrar em contato com uma solução aquosa contendo principalmente ânions 86 

inorgânicos, como o íon carbonato (CO3
2-

) o material calcinado é capaz de se regenerar 87 

para a forma inicial, permitindo a sua reutilização no processo de adsorção de 88 

compostos orgânicos. A utilização dos HDLs está condicionada a sua eficiência de 89 

adsorver e sua reutilização na capacidade de regeneração dos mesmos. 90 

Corantes comercias podem ser utilizados para verificar a eficiência dos HDLs, 91 

desse modo, nesse trabalho foram utilizado o azocorantes Amarelo Tartrazina  92 

Com o nome na IUPAC de sal tri-sódico 5-hidroxi-1-(4-sulfofenil)-4-[(4-93 

sulfofenil) azo]-pirazole-3-carboxilato o corante Amarelo Tartrazina (Figura 1) 94 

apresenta excelente estabilidade à luz, calor e ácido, descolore em presença de ácido 95 

ascórbico e SO2. Dentre os corantes azo, a tartrazina tem despertado uma maior atenção 96 

dos toxicologistas e alergistas sendo apontada como a responsável por várias reações 97 

adversas, causando desde urticária até asma. Estima-se que uma em cada 10 mil pessoas 98 



apresenta reações a esse corante. Provavelmente, de 8 a 20% dos consumidores 99 

sensíveis à aspirina, são também sensíveis a tartrazina Entretanto, é um dos corantes 100 

mais empregado em alimentos e é permitido em muitos países, como Canadá, Estados 101 

Unidos e União Europeia (PRADO e GODOY, 2003). 102 

Para verificar o poder de adsorção e regeneração dos HDLs, análises químicas 103 

baseadas em imagens digitais foram realizadas. Isso se deu em função da mudança da 104 

cor, que indicou a presença de certo componente na amostra (GOMES et al., 2008). 105 

Quando se utiliza a cor como base da análise, a classificação da imagem como resultado 106 

de estimulo luminoso pode ser realizada a partir de um digitalizador, podendo ser uma 107 

câmera fotográfica, scanner, webcam, o qual pode capturar a cena real e esse sinal é 108 

convertido à forma digital. Desse modo, as imagens podem ser quantificadas, tratadas e 109 

convertidas matematicamente através de programas computacionais (GAIAO et al., 110 

2006). 111 

Atualmente a representação de imagens mais utilizada foi proposta por Bryce 112 

Bayer, pesquisador da Kodak, e ficou conhecida como padrão Bayer. Que se baseia no 113 

uso de três filtros de cores vermelho, verde e azul. E a combinação das intensidades 114 

dessas cores sucede a formação de uma ampla variedade de cores. Os valores da cor 115 

vermelha, verde e azul são armazenados nas matrizes R(red), G(green), B(blue), 116 

respectivamente.  Esse padrão é chamado RGB, com armazenamento restrito, 117 

intensidade de radiação de oito bits, totalizando 256 níveis para a região do espectro 118 

visível. Com aquisição de 16 milhões de possibilidades de cores ao combinar as três 119 

matrizes (LYRA et al., 2009). 120 

Na obtenção da imagem, a nitidez e proximidade visual com a cena original são 121 

fundamentais, para isso o número de pixels deve ser determinado para que a capacidade 122 



de apresentar detalhe seja favorável, essa habilidade é a chamada resolução (LYRA et 123 

al., 2009). 124 

Estudos baseados em tal tecnologia vêm ganhando destaque em análises 125 

qualitativa e quantitativa de diferentes compostos químicos que permitem essa 126 

determinação, devido ao baixo custo de implementação e alta precisão (TORRES et al., 127 

2011). 128 

Nesse contexto, foi produzido nesse trabalho HDLs utilizando ânions orgânicos 129 

e inorgânicos em sua estrutura lamelar, para utilização como materiais adsorventes de 130 

corantes sintéticos. Adicionalmente, o processo de eficiência da estrutura do material 131 

lamelar foi investigado através do uso de imagens digitais, que determinou a 132 

concentração do azocorante. 133 

 134 

Materiais e métodos  135 

A quantificação do azocorante adsorvido em HDLs obedeceu as seguintes 136 

etapas: (1) Montagem do sistema de aquisição para captura das imagens digitais por 137 

webcam; (2) Obtenção e preparo da amostra em laboratório; (3) Calibração do sistema e 138 

aquisição das imagens digitais; (4) Processamento das imagens para obtenção das 139 

componentes de cores RGB (R = Red, G = Green e B = Blue) e (5) Determinação da 140 

concentração de azocorantes adsorvidos em HDLs. 141 

 142 

Montagem do sistema de aquisição para captura das imagens digitais por webcam  143 

 144 

O sistema de aquisição de dados baseado na captura de imagens digitais, 145 

mostrado na Figura 2, é constituído por uma cubeta e uma webcam ( MPTEC G01 ) 146 

conectado a um computador. 147 



 148 

Obtenção e preparação da amostra de laboratório.  149 

 150 

O azocorante empregado no estudo foi obtido através de corante alimentício 151 

comercial disponível no município de Itacoatiara – AM. A composição química do 152 

HDL de cada material preparado foi determinada pelo método de titulação com solução 153 

de Hidróxido de Sódio padronizada para quantificação de íons Al
3+

 e por titulação 154 

complexométrica utilizando o sal Dissódico de Etilenodiaminotetraacetato (EDTA) e 155 

como indicador o Preto de Eriocromo T para o Magnésio.  156 

Um estudo da diluição adequada das amostras do azocorante empregado foi 157 

realizado, de modo que, o valor de cor obtido nas imagens digitais por webcam não 158 

sature as componentes RGB. Na produção dos HDLs, o aluno contou com a 159 

colaboração do Prof. Dr. Gustavo Frigi Perotti, do Instituto de Ciências Exatas e 160 

Tecnologia de Itacoatiara – UFAM. 161 

 162 

Preparo do HDL (Mg3Al) intercalado com íons carbonato 163 

 164 

O HDL intercalado com íons carbonato foi preparado pelo método da co-165 

precipitação, partindo-se de 100 mL de uma solução contendo cloreto de magnésio e 166 

cloreto de alumínio na proporção de 3Mg
2+

: 1Al
3+

 (1,669 g de MgCl2.6H2O e 0,991 g de 167 

AlCl3.6H2O).  168 

Essa mistura foi adicionada lentamente a uma solução de carbonato de sódio 169 

(0,3255 g) contida em 150 mL de água destilada em um balão de fundo redondo e 170 

mantido sob agitação constante com uma barra magnética. Foi empregada a proporção 171 

de 1Al
3+

: 0,75 CO3
2-

 na formação deste HDL. 172 



Na síntese, o pH da solução foi primeiramente ajustado para 9 e mantido entre 9 173 

e 10 durante todo o processo de adição da solução salina, empregando-se uma solução 174 

de hidróxido de sódio 0,2 mol.L-1 para controle do pH do meio reacional. Após a 175 

adição, o material preparado foi lavado com água destilada em abundância para 176 

remoção do excesso de íons.  177 

Inicialmente, a agitação foi interrompida, ocasionando a deposição do sólido no 178 

fundo. Posteriormente, a água na superfície foi retirada com auxílio de uma pipeta e 179 

adicionado mais água destilada. Em seguida, foi posto em agitação por mais cinco 180 

minutos e depois deixado em repouso para separação da fase sólida e líquida. O 181 

procedimento foi realizado até que a água retirasse a maior parte dos íons cloreto, isto é, 182 

a amostra não turvava após ser misturada com uma solução de AgNO3.O material sólido 183 

úmido foi colocado no dessecador contendo sílica gel, ativada previamente a 110 ºC por 184 

2h, por um período de uma semana. 185 

 186 

Calibração do sistema e Aquisição das imagens digitais 187 

 188 

Para a construção da curva de calibração, volumes de 20 µL do corante Amarelo 189 

Tartrazina foi adicionado em balões volumétricos de 25mL, 50mL, 100mL e 200mL e 190 

completados com água destilada. 191 

As concentrações das soluções do corante Amarelo Tartrazina preparadas foram 192 

determinadas com o uso de um espectrofotômetro UV-VIS (BEL PHOTONICS, LGS 193 

53) nas faixas de comprimentos de onda entre 200 nm e 700 nm, utilizando como 194 

branco água destilada. 195 

Usando a Lei de Beer (Equação 1), pode-se calcular o valor da concentração de 196 

cada solução através da absorvância encontrada nos espectros.  197 



A=εbc         Equação 1 198 

Onde: A: Absorbância, ε: Absortividade molar, b: Caminho ótico e c: 199 

Concentração.  200 

 201 

Em seguida alíquotas das soluções corantes foram transferidas para a cubeta e 202 

obteve-se as imagens em triplicata, usando o sistema de imagens digitais. Um branco 203 

também foi realizado usando água destilada, para analisar a variação de cor RGB e 204 

então calculou-se a norma (Equação 2) 205 

Norma =                  Equação 2 206 

  207 

 Processamento das imagens para obtenção das componentes de cores RGB  208 

As imagens capturadas por webcam foram abertas pelo software ImageJ para 209 

obtenção dos valores RGB. Para isso, o analista selecionou um ponto fixo (x, y, h e w) 210 

com o uso de um mouse na região de interesse na imagem e o software informou os 211 

valores R, G e B médios.  Um tratamento matemático foi aplicado para encontrar a 212 

norma dos vetores RGB (Equação 2) 213 

 214 

Determinação da concentração de azocorante adsorvido em HDL. 215 

 216 

Para determinar a concentração do azocorante adsorvido em HDL. Uma curva de 217 

calibração foi construída. Os valores da norma dos vetores RGB obtidos foram lançados 218 

em um gráfico contra as concentrações conhecidas (soluções padrão). Finalmente, a 219 

concentração da solução desconhecida foi lida a partir da curva de calibração.  220 

Resultados  221 



 222 

Síntese do HDL 223 

 224 

Para a produção do HDL, partiu-se da fórmula idealizada [Mg2Al(OH)8] 3/2 225 

(CO3) 2H2O. Utilizando a massa a ser produzida de 1 g, pode-se encontrar a quantidade 226 

molar de cada um dos íons a serem incorporados na estrutura do HDL. Através do 227 

conhecimento da composição química de cada precursor do íon que estará presente na 228 

fase lamelar, encontraram-se as massas a serem pesadas de cada reagente.  229 

Durante a síntese do HDL, à medida que o material inorgânico é formado o pH 230 

do meio de reação diminui quando se goteja a solução contendo os metais Mg
2+

 e Al
3+

. 231 

Isso ocorre porque os íons OH- são retirados da solução para formar a fase lamelar 232 

conforme os metais formadores da lamela são colocados em contato com a solução do 233 

íon a ser intercalado.  234 

Adicionalmente, deu-se preferência para a intercalação inicial do ânion 235 

carbonato em virtude da alta carga desse íon e seu tamanho reduzido, além da não 236 

necessidade de controle atmosférico, principalmente pela existência do equilíbrio CO2 237 

↔ CO3
2-

 em meio básico. Caso outro ânion fosse intercalado, seria recomendada a 238 

utilização de uma atmosfera inerte de gás hélio ou gás nitrogênio na forma de um fluxo 239 

constante para evitar o contato do ar atmosférico com a solução, evitando a formação de 240 

carbonato em solução. 241 

Entretanto, quando se fez um procedimento para a obtenção de 1 g de HDL, a 242 

massa final obtida foi de 0,7881 g, (redução de 21,19 % com relação ao valor inicial), o 243 

que indica que houve não somente perda de massa durante o processo de lavagem do 244 

material produzido, mas também durante o processo de produção do hidróxido lamelar. 245 

 246 



Curva de calibração do corante Amarelo Tartrazina. 247 

 248 

No Gráfico 1 é apresentada a curva de calibração do sistema de imagens digitais 249 

para o corante Amarelo Tartrazina, construída conforme metodologia descrita 250 

anteriormente. 251 

 252 

Adsorção das amostras do corantes Amarelo Tartrazina em solução aquosa 253 

contendo HDL. 254 

Nas tabelas 1, 2 e 3 são mostrados os dados do tempo de adsorção, a norma dos 255 

valores de RGB para cada intervalo de tempo e a concentração obtida através da curva 256 

de calibração para o corante Amarelo Tartrazina. 257 

Nos gráficos 3, 4 e 5 são apresentadas as curvas da norma versus tempo da 258 

adsorção do corante Amarelo Tartrazina (20 µl) em 25 ml de água, contendo 0,100g, 259 

0,200g e 0,400g do HDL, respetivamente. 260 

Na Figura 3 é apresentada a variação de coloração da solução após a adição de 261 

0,200g de HDL em cada intervalo de tempo, para o corante Amarelo Tartrazina. 262 

Observou-se comportamento semelhante para as demais massas de HDL (0,100g e 263 

0,400g). 264 

 265 

 266 

 Discussões 267 

Para os gráficos 1 e 2, curvas de calibração do sistema, os valores do coeficiente 268 

de correlação R² são aceitáveis, visto que estão bem próximos do valor teórico que é 1. 269 



Analisando criteriosamente os dados obtidos para adsorção dos corantes 270 

Amarelo Tartrazina e Azul II em meio aquoso contendo o HDL, temos que para o 271 

volume de 25 ml de água destilada e 20 µL de corante e 0,100 g de HDL, o HDL foi 272 

insuficiente para a total adsorção dos corantes no tempo estipulado de 1 hora. 273 

No gráfico 2 observa-se um decaimento acentuado no intervalo de tempo de 0 a 274 

20 min para os valores da norma que mostra a adsorção do corante pelo HDL. Esse 275 

decaimento é decorrente do alto poder de adsorção do HDL. Observa-se ainda que, após 276 

20 min ocorre a saturação do HDL, que adsorve mais lentamente o corante. Outros 277 

testes foram feitos sob as mesmas condições para o Amarelo Tartrazina com 0,100g de 278 

HDL e notou-se um padrão na adsorção do corante. 279 

Conforme observado no gráfico 2, adsorção do corante Amarelo Tartrazina por 280 

0,100 g de HDL, percebeu-se comportamento semelhante nos gráficos 3 e 4, massas de 281 

0,200 e 0,400g de HDL em solução também foram insuficientes para a adsorção total do 282 

corante, pois é possível observar coloração no tempo de 1 hora (Figura 3). Além disso, a 283 

adsorção significativa ocorreu no intervalo de 0 a 20 minutos, após esse tempo houve a 284 

saturação do HDL, e o corante foi sendo adsorvido mais lentamente até o tempo de 1 285 

hora.  286 

Como observado nos resultados, o HDL tem um alto poder de adsorção para o 287 

azocorante Amarelo Tartrazina. 288 

Foram feitos vários testes para observar se havia algum padrão de adsorção para 289 

o HDL, e todos os testes apresentaram valores próximos, mostrando que o HDL 290 

apresenta um padrão de adsorção, adsorvendo de maneira eficaz até o ponto de 291 

saturação. Graficamente podemos perceber que os HDLs, tem potencial para servir 292 

como material adsorvente pelas empresas, podendo ser empregado massas maiores de 293 



HDL, pois em todos os testes o HDL foi insuficiente para remover todo o corante 294 

presente em solução. 295 

  O método utilizando captura de imagens digitais é mais simples que o olho 296 

humano, pois nossos olhos são capazes de olhar em torno de uma cena e ajustar 297 

dinamicamente o brilho, contraste e etc. Isso ocorre devido a contração ou expansão da 298 

retina, ou seja, o olho humano se adapta as mudanças de luminosidade e o cérebro faz 299 

os ajustes necessários para que a imagem fique o mais bonita possível em nossa visão 300 

apresentando erros visuais, enquanto o aparelho digital capta a imagem real, sem o 301 

ajuste do cérebro.  302 

  303 

Conclusão 304 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que: Em todos os testes de 305 

adsorção as massas de material inorgânico empregadas para os ensaios foram 306 

insuficientes para remover todo o corante em solução. 307 

Há uma ligação direta entre a massa de HDL e o tempo de contato entre a fase 308 

aquosa e a fase inorgânica na capacidade de adsorção: quanto maior a massa de HDL 309 

maior será a capacidade de remoção de solução dos corantes.  310 

A metodologia de imagens digitais proposta foi capaz de detectar as mudanças 311 

de coloração e assim medir as concentrações do HDL em função do tempo, isto é, após 312 

adsorção do corante. 313 
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Preparação da apresentação final 

para o congresso. 
          X X 
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Anexos 354 

 355 

 356 

Figuras 357 



 358 
Figura 1: Estrutura química do Amarelo Tartrazina 359 

 360 
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 364 
Figura 2: Sistema de aquisição de imagens 365 
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 370 

Figura 3: Variação da coloração devido adsorção do HDL para o corante Amarelo 371 

Tartrazina. 372 
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Gráficos 383 
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Gráfico 1: Curva de calibração para o corante Amarelo Tartrazina 387 
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 393 

Gráfico 2: Valores da norma em função do tempo. 394 
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Gráfico 3: Valores da norma versus tempo. 398 
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Gráfico 4: Valores da norma versus tempo. 402 
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 410 

Tabelas 411 

 412 
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 421 

 422 

Tabela 1: Concentração de 0,100g de HDL em solução contendo Amarelo Tartrazina 423 

obtida através da norma e em função do tempo. 424 

 425 
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Tempo 

HDL 0,400g 

Tempo 
  

   
   
      

 

Norma Concentração 

0min 53 0,054 mol/L 

20min 32,4 0,033 mol/L 

40min 31,3 0,032 mol/L 

1 hora 30,9 0,031 mol/L 
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 438 

Tabela 2: Concentração de 0,200g de HDL em solução contendo Amarelo Tartrazina 439 

obtida através da norma e em função do tempo. 440 

 441 
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 454 

Tabela 3: Concentração de 0,400g de HDL em solução contendo Amarelo Tartrazina 455 

obtida através da norma e em função do tempo. 456 

Tempo Norma Concentração Mol. L-1 

0min 34,5 0,035 Mol. L-1 

20min 14,2 0,014 Mol. L-1 

40min 14,2 0,014 Mol. L-1 

1 hora 13,2 0,013 Mol. L-1 

 

 
 
 

Tempo Norma Concentração 

Mol.L-1 

0 min 142,6 0,0146 Mol.L-1 

20 min 50,5 0,00445 Mol.L-1 

40 min 32,6 0,00361 Mol.L-1 

1 hora 31,6 0,00350 Mol.L-1 


