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RESlM) 

A obtenção de naqnésio metálioo a partir de salrrouras pelo 
processo eletrolítico, requer a eliminação de sulfatos, uma vez 
que estes são in:lesejáveis na etapa de eletrólise do cloreto de 
nagnésio anidro. O teor mãxirro de sulfato (~) permissível oo 
cloreto anidro é de 0,06%. 
O processo prop:>Sto tem OOfiO furrlamento errprecrar o efluente de 
uma fábrica de barrilha, oonteroo aproximadamente 100 a/1 de 
cloreto de cálcio, oorro alternativrt do cloreto de cálcio comercial, 
face às vantaaens antecipadas de custo operacional e de controle 
de despesas industriais. 
Foram realizados testes com 750 ml de salrroura, à t~atura 
de 30°C, variando-se a aqitação de 200 a 500 rpn, a adição de 
efluente na salrroura de instantaneamente até 60 minutos e 
estudou-se ainda a influência de cristais de sulfato de cálcio OOfiO 

aqentes nucleantes bem a::rro a adição de floculantes. 
Para cada teste avaliou-se a rrorfolOÇiia do precipitado obtido por 
microsoopia de varredura eletrónica e levantaram-se as respectivas 
curvas de sedimentacão. 
Os ensaios realizadÓs rrostraram ser oossível a eliminação de 90% 
dos sulfatos oontidos, quan~ à rel~ção _ efluente/salrroura _ foi 1.:_1 
em volume, tarperatura de 30 C e aal.taçao 350 :q:m. Corro ha diluiçao 
oo processo, antecipa-se a necessidade de uma evaporação solar 
subsequente, que associada à dessulfatação elevará a eficiência de 
eliminação para 95%. O sulfato residual foi eliminado pela adição 
de cloreto de bário a fim de se atinair a especificação desejada. 
As curvas de sedimentação l!Ostraram que a velocidade de 
sedimentação é inversamente proporcional à adição de efluente . 
A utilização de nucleantes não trouxe vantaaens sensíveis. Já a 
adição de floculantes perrni tiu sd:>renadantes nais lírrpidos e 
interfaces mais nítidas. 
Os cristais de sulfato de cálcio obtidos arx5s lavagem rrostraram una 
PUreZa de 98,7% com cranulorretria abaixo de 200 rralhas. 
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1 • INiroD(ÇÃO 

o presente esttrlo é um esforçx:> do Estado do Rio Grande do N::>rte em 
oonjunto oom o Cl'A, que visa desenmlver tecnolaqia para 
aproveitamento das ácruas mães tendo caro objeU m principal, a 
produção de macmésio met.álioo J:X>r via eletrolítica. 
As águas mães têm oriqem na produção de cloreto de sódio {NaCl) cujo 
processo de obtenção oonsiste em captar a água do mar, e oor 
evaJ:X>ração solar, cristalizar o NaCl, resultando dai uwa salrroÍJra 
residual denominada água mãe, que é demlvida ao mar. 
O teor !Tédio de sulfatos nessas salmouras é aproximadamente 53 g/1, 
expresso como ~. 
A dessulfatação é uwa necessidade na produção de naqnésio metálico 
por eletrólise, em razão das oomplicações introduzidas pela presença 
de sulfatos na célula eletrolitica, com reflexos na ef.iciéncia de 
rorrente. Via de reara, a eliminação de sulfatos é realizada oan 
cloreto de_ cálcio (CaCl,); entretanto, no esttrlo aqui realizado , _a 
precipitaçao dos sulfatos foi feita rom efluente oriundo da produçao 
de barrilha pelo processo SDLVAY. Esse subproduto contém quantidades 
apreciáveis de CaC12_ e não tem valor econômico nenhum para os 
produtores de barrilha, sendo descarreoado caro um rejeito. 
Assim, de arordo com as proposições rolocadas, o esttrlo em 
referência teve dois grandes objetiros, que foram, a eliminação dos 
sulfatos e a viabilidade técnica de utilização do efluente caro 
aqente de dessulfatação das ãcruas mães . 

2 • ASPEX:'roS TroRI<XlS 

A dessulfatação das águas mães é antes de mais nada uwa reação de 
precipitação, e caro tal enwlve, um fenâreno físico, ronsistiroo 
de nucleaxão e crescirrento de cristais, e um fenôiOOro quimioo. 
A nucleaçao compreende a fornação de pequeníssimas particulas de 
precipitado, dentro de uma solução supersaturada, que são capazes 
de crescer espontaneamente. Teorica~rente é J:X>SSÍ vel que um grupo de 
íons aglorrere-se numa solução supersaturada, para formar núcleos 
pelo processo oonhecido oomo nucleação espontânea. Dn situações 
práticas entretanto, é muito provável que esta nucleação ooorra com 
meros frequência do que a nucleação induzida, orrle a a~laneração 
inicial de íons é facilitada pela prP-Sença na solução de alguns 
sítios ativos os quais podem atrair e seaurar íons. 
O núrero de nú:::leos foi'Il\OO.os deoende de dois fatores: o qrau de 
supersaturação na imediata vizifmança do J:X)nto onde ocorre a 
nucleação, e do número efetiro de sítios ativos que podem gerar 
núcleos. O número de núcleos formados é diretamente proJ:X>rcional à 
relação {Q-S) /S onde Q é a concentração do soluto no instante do 
início da precipitação e S é a ooncentração de equilíbrio do soluto 
na solução saturada. 
O crescimento do cristal a partir de um núcleo fornada consiste de 
duas etapas : a difusão de ions para a superfície de crescimento do 
cristal e a dePOsição desses íons sobre essa superfície . Qualquer 
um desses processos t:Ode ser a etapa limitante do crescirrento do 
cristal. A velocidade de difusão ;xxle ser influenciada por diversos 
parârretros oomo natureza especifica dos ions, suas concentrações, 
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velocidade de aoitação e ~ratura da solução. Quanto ,1 deposição 
de íons, esta é afeta:la pelas ooncentrações, i.npJ.rezas existentes 
na superfície dos cristais e características de crescimen to 
particular de cada cristal. 

3. MATERIAL E Mt:lmOs 

Na realização experimen~l do trabalho fo0am utilizadas águas nães 
de densidades 1,25 (29 Bê) e 1,29 (32,6 Bê) cuja oonros ição 
química era a seguinte 

CaTp?nentes salrroura l, 25 salrroura l , 29 

(g/1) pH = 6,5 pH = 7,5 

NaCl 156 90 
~ . n ~ 
~12 154 254 
t-çro

4 
66 101 

O efluente oriundo da produção de barrilha foi usado oorro agente de 
precipitação dos sulfatos. Além de eac12 e NaCl oorro oonponentes 
principais , o efluente contém sólidos em suspensoo, sd:>retudo 
Ca (OH) 2. Corro o que interessa para o processo de dessulfatação é o 
CaC12 em solução, os sólidos foram separados por filtração e o 
liqu.1.do resultante analisa:lo confome rrostra Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Análise Quirnica do Efluente 

.AMJSTRA CaCl 
(g/lf 

l 101,27 

2 95,4 

Densidade : 1 ,11 
pH : 10,9 

NaCl Ca(OH)
2 (g/1) (a/1) 

59,07 1,45 

42,4 1 ,46 

earo CaCO Sólidos 
(a/lj <allr (g/1) 

1,03 0,31 40,0 

1 ,04 0,13 40,0 

Os testes de dessulfatação foram realizados em bé;Iueres de dois 
litros, can 750 ml de salrroura, à qual se adicionava o efluente 
sedirrentado sem sólidos em suspensão, a fim de precipitar o sulfato 
de cálcio. A agitação da mistura foi invariavelmente mantida na 
faixa de 350 - 400 rpn através de um agitador mecânico e a 
tenperatura de p~pitação dos cristais de easo4 . 2~0 foi 
control ada em 30 C por meio de um banho terrrostatico. 
Em cada teste, após a adição do efluente, era continuada a agitação 
da mistura por mais 15 ou 20 minutos, ao final dos quais tanava-se 
1.lm3 arrostra hortocrênea da suspensão para os testes de sedimentação. 
Estes , por sua vez foram realizados em cilirXJ.ros graduados de 
SOO ml, rredindo-se a altura da interface sólido/liquido em função 
do tenp:>, e levantadas suas respectivas curvas. 
lbs ensaios onde se estudou a velocidade de adição do efluente 
utilizou-se uma l:x:lttla de vazão regulável para introduzir o efluente 
na salrroura. lbs casos em que a vazão requerida era muito baixa 
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não sendo 00ssí vel usar a bonba, foi utilizada uma bureta que 
devidamente controlada, fornecia a vazão desejada. 
Os testes de influência de nucleantes foram realizados adicionando-se 
cristais de sulfato de cálcio à salnoura contida oo béquer, antes 
da adição do efluente. 
Una vez estabelecida as condições ótimas de cr esci.Irento dos cristais 
de caso4 . 2~0 e eficiência oo çn-au de eliminação do sulfato, 
realizaram-se alguns ensaios com agentes de floculação , cujo objetivo 
era rrelhorar as oordi<?3es de sedi.Irentação do precipitam. A adição 
de floculantes foi feita na ocasião do levantarrento da curva de 
sedirrentação, introduzindo-se na suspensão contida no cilindro 
graduado, uma quantidade preestabel ecida de uma solução aqoosa do 
respectivo floculante . 
Em casos onde foi necessário estlrlar as características dos cristais 
de caro . 2~0, as suspensões eram filtradas a vácu:> e o resi doo 
separadA para as análises de rotina, que OJI'Il)reerdiam análise de 
umidade , detenninac;ão da oorrp:>sição quimica e análise microsoópica 
de varredura eletronica . 

4 • APRESENrnÇÃO E DISCUSOO DOS RESULTADOS 

A prirreira etapa estudada na precipitação do sulfato de cálcio 
hidratado foi a determinação da relação estequiométrica CaCl2/~ 
a ser utilizada. Isto foi realizado, oom base em prirreiro lugar nas 
análises químicas do efluente e da sal.Iroura, e em sequndo, nos 
ensaios de lal::oratõrio orde quantidades variáveis de efluente foram 
sistematicamente serdo usadas. Estes oonsequenterrente, permitir am 
estabelecer a relação em volurre efluente/salmoura que passou a ser 
usada daí em diante no estudo de precipitação do caso4 . 2 ~o. 

4.1 - Precipitação do Sulfato de Cálcio-&!Saios Preliminares 

Estes testes tiver~ como objetivo avaliar na prática a eficiência 
de eliminação do S04 pela adição de efluente. 
Teoricarrente , o cálculo estequiométrico de preci pitação do sulfato, 
foi feito baseado na análise química do cae12 existente oo efluente 
e do 00{ presente na salmoura. Os cálculos realizados ll'OStraram que 
para cada litro de salrroura 1 , 25 foram necessários 640 ml de efluente. 
Experirrental.!rente, observou-se que o teor resi dual de ~ é cada vez 
menor à rredida que se aurrenta a quantidade de efl uente , oonforrre 
nostra a Figura 4 .1. ~s esses testes foram realizados com 500 ml 
de salnoura 1, 256 (29 ,6 Bé) erquanto as quantidades de efluente 
adicionroas variaram de 100 a soo ml. 
os resultados nostraram que para a quantidade estequiarétrica de 
efluente adicionada a eficiência de eliminação de SO~ foi 
aproximadamente 90%. Pode-se observar ainda , através da Tabela 4.1 , 
que um excesso de efluente de 56% (500 ml) além de introduzir 
inpurezas oooo NaCl, cac12 e diluir sensivelnente a salrroura, nao 
afeta a eficiência de eliminação de sulfato. 

4.2 - Influência da Velocidade de Adicão do Efluente na Fbrmação dos 
Cristais de Sulfato de Cálcio Hidratado. 

Com o objetivo de selecionar a velocidade de aqitação a ser utilizada 
nos testes de adição do efluente, realizaram-se alquns ensaios 
preliminares variardo-se as velocidades na faixa de 200 - 500 rpm, 
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que corrprovaram corro ideal , velocidades ern torno <.l.._ 150 - 400 n:Kn. 

60 ~ ---r----.---.---~ 

~ 40 
::J 
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~ :J 30 
(/) 
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z 

0~10 

(/)1 I I =--r: t I 
100 200 300 400 500 

VOLUME EfLUENTE ADICIONADO, mi 

Figura 4.1- Curva de Sedimentação do Efluente 

Tabela 4 .1 - Testes preliminares de dessulfatação- Influência do 
excesso de efluente na eliminação de sulfato. 

VOLlME 1 SAlMXJRA DESSULFATADl\ 
EFWENI'E (ml) ~ (q/1) Densidade pH 

100 25 , 73 1,212 7 ,85 
200 11 ,96 1,188 8 ,10 
300 3 ,46 1,170 8,32 
400 3 , 50 1,156 8,48 
500 2, 07 1,152 8,58 

SAIMOURA 56 ,10 1 , 253 7,0 

EFWEl'1l'E 0,73 1,112 10,9 

TEMPERA'IURA : 30°C 

Q; testes de adição de efluente realizados a 350 rpm consistiram 
em adicionar à salrroura (750 ml, d = 1,29) , a mesma quantidade de 
efluente. Foram utilizados t.errpos de adição instantânea 
{aproximadamente 5 sccrundos) , l, 2, 5, 10, 20, 30 e 60 núnutos . 
Avaliando-se os resuÜ:.ados com base nas curvas de sed::iJrentação 
levantadas para cada caso conforme Fioura 4 . 2, concluiu-se que 
quanto mais lentamante foi adiciona<b o efluente, maior foi a 
velocidade de sediroentação; em contrapartida, l'lais turvo o 
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sobrenadante e um rouoo ll'iÚs de dificuldade para filtrar a rolpa . 
Através dos testes de sedi ment ação em cilindros graduados 
observou-se claran~ntc que à medida que o efluente foi adicionado 
nuis lcntcvente , a rol~"'l foi se tornando mais volurrosa e , ap)s 
o teste de 2 minutos ela foi pouoo a pouoo tornando-se mais 
carpucta até estabilizar num determinado nível. 
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80 

Ficnrra 4 • 2 - Curv<:ls de SediP>entacão dos Cristais de Sulfato 
de Cáldo Hidratado.Obtidas A Diferentes 
TE!MOOS de Mis-.ão 

Uma análise microscópica de varredura eletrônica dos cristais de 
sulfato de cálcio hidratado , mostrou que existe Ull'a c1iferença 
furrlamcntal entre os cristais obtidos cem adição mais lenta do 
efluente e aqueles cuja adição foi mais rápida, o que p:xle ser 
observado através da Ficrura 4 • 3. Os priJreiros aoresentam-se 
aparentemente em forma de olacas, o que explicaria a oompacidade 
das polpas , elYJUéUlto os últimos têm uma forma alonqada e bastante 
irrecrular, explicando assim a nuior ou tremor dificuldade à 
filtração. 
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Tenp:> de Mição - 1 minuto 

# 

Tenp::> de Mição - 20 minutos 

Fiaura 4.3 - Fbtoorafia dos Cristais de Caso4 . 2H20 obtida no 
Microscópio de Varredura E1etrônica com aumento de 
1500 vezes. 
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4. 3 - Efeito de Crist<:~is de C1S04 . 2H2o com Nucleantes 

Para realizacão dos tC'Stes foram selccionados os cristais obtidos 
com a adiç.io do efluente durante 2 e 20 minutos . A razão para esta 
C'scolha fornrn suas características distintas , com::> estrutura e 
forma dos crist..ais, compacidadc das polpas formadas , turvação dos 
sc:brcnadantes, etc. 
Q; dois tipos de cristais escolhidos, foram e!ll>rcgados cono aqentes 
de nuclcaçao tanto rur<l testes de 2 corro de 20 minutos , ou seja , 
2'2, 20 ' 2, 2'20 e 20 ' 20. Sob as mesmas condi ções descri tas no i tem 
3, os ensaios foram realizados adiciol1éllYlo- se à salrroura o 
nuclcante na fotnB de IJI'Ia suspensão (100 ml), e a !)artir daÍ 
iniciava-se o teste propriamente dito com a adição do efluente . Em 
tenros quantitativos isto renresentava apr oximadamente 7% dos 
sólidos tot..ais prccipi tados. 
~v ido à di f"iculdade de visualização da interface sólido/liquido 
não se p:xie constatar se a ore..c;cnça de nucleantes melhorou a 
velocidade de sedirrcntação. Fot comprovooo haver uma 
hct..erooeneidade acentuada de cristais entre aqueles qrandes , que 
scdirrentavarn rapidam::>nte e os pequeros que davam ao liquido um 
aspecto turvo, dificultando a visualização da interface. 

4.4 -Efeito de Floculantes 

Com o objetivo de melhorar as oondiÇÕCs de scdirrentação do CaS04 
21120 realizaram-se testes utilizando dois tipos de floculantes : um 
sintético, o "superfloc 202" que é um poliacrilélii'Úda e um natural , 
o amido de milho . 
Sob as mcsnus condições de trabalho jó mencionadas anteriormente! 
os lestes foram reali~aàos adicionando-se o aoente floculante a 
sus•JCnsão contida ro cilindro oraduaoo através das paredes do 
reei piente, c após a adição , a suspensao era cuidé\Gosarrente 
honoaenelzada, realizando-se assim os ensaios dc sedimcnração . Para 
isto, foi orcr>arada uma solução do respectivo floculante cm áqua, 
=uma concentração de 0,5 o/1 c desta solução retiradas aliquotas 
(u~andorse dlretamente ou com diluição) para cada teste. 

Com a finalick-'lde de determinar uma faixa ótima de floculante foram 
csLudados valores na faixa de 1,0 x lo-7 a 1 ,0 x 10- 2 q de 
"supcrfloc" por lit..ro de suspensão, CDf'll'rovando-Se que a faixa de 
concentração ideal estava entre 1,0 x Io-7 a 1,0 x 10-5 q/1. 
Portanto, n.'!S curvas apresentadus na Fi oura 4 . 4 a norrenclatura 
1 ml oorresnorrle a 1,0 x l 0-5 q de "superfloc" por litro de 
suspensão . 
Com a presença deste floculante, constatou-se urra diminuição 
sensível na turvação do sobrenadante, facilitando dessa maneira a 
visualização da interface sólido/líquido . Isto foi melhor observado 
ros testes com suspensões obtida.s cuja adição do efluente foi feita 
durante 20 minutos, orrle em oorrlições rormais não se distinguia 
muito bem esta interface. Um outro fato bastante nítido foi a 
capacidade das ooloos, tomamo-se mais volum:>sas à medida que se 
aumentava a quantidade do floculante. 
Com relação ao amido de nilho, cs resultados obtidos dentro de urra 
faixa aJI1Pla de utilização não foram satisfatórios , IlúStrando \Jlla 
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turvação excessiva do sobrenadante, eliminando-se 
viabilidade no processo . 

assim 

r---------,--------,---- -,-·j 
25 

2'1ml 
----2·o,trr.1 

5 

2' ......_ _ _.. ____ __ ~----::20'1ml 

~:--- 0 

I 2ãõ~;~ 
20' ~---------------

0 o 10 20 30 40 50 

Fiqura 4 . 4 

TEMPO mln 

- Curvas r.e Sedi.rentar.ão oos Cristais 
de SUlfato de CálciÓ HidratAdo 
v.ostrarrlo a Influência do"Supernoc 
20?." 

4 . 5 - Características do Precipitado Cbtido 

sua 

O sulfato de cálcio hidratado que resulta da operação de 
dessul fatação , tem corro principais in1:>urezas Na, K c Mq presentes 
na forma de seus respectivos cloretos, que por sua vez são os 
nrincipais oorrp:mentes da salrroura. 
Com a finalidade de se caracterizar esse naterial, realizaram-se 
testes preliminares para determinar tanto sua composição quimica 
corro a aranulometria. Ensaios preliminares de purificação do 
produto foram realizados através de lavaqens sucessivas com água 
(três lavagens) cuja relac~~ sólido/liquido foi de lOOq easo4 . 
2H.p! 100 ml H:10 .A tabela 4. 2 anresenta o resultado das análises 
qu;micas (base seca) cfetuadas para o easo4 . 2Hp bruto antes e 
aoos a lavaaem. 
QÚanto aos testes aranulorrétrioos , estes foram realizados a úmido 
utilizando uma solução saturada de sulfato de cálcio. 
Os resultados sugeriram que este precipitado é de aranularetria 
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bastante fina com cerca de 80% do material abaixo de 200 malhas, 
dos quais 40% na faixa de - 200 + 325 malhas , coiTO ITOStra a Tabela 
4 . 3. 

TABElA 4 . 2 - Caracteris ticas Químicas do Precioi tado Obtido. 

PreciDitado NaCl(%} KCl(% ~12(%) easo4 . 2~0(%) 
-

Bruto 3, 360 0 , 897 5 ,27 90 , 5 

Lavado 0,710 0,160 0 , 383 98,7 

TABELA 4.3- Características Granulométricas do CaS04 . 2 H20 

MALHA 

+ 100 
- 100 + 200 
- 200 + 325 

- 400 

5 . <XlllCLUSÕES 

MASSA (g) 

3,84 
23,9 
54 , 6 
40 , 0 

% 

2,82 
17, 4 
40 , 1 
29 , 35 

OS ensaios de precipitação realizados ITOStraram ser possí vel a 
eliminação de 90% dos sulfatos na operação de dessulfatação das 
ác;ruas rrâcs. Sendo o objcô vo final na unidane de evaporação a 
obtenção de uma salmoura saturada de MoC12, testes pr eliminares 
de evaporação das salmouras tratadas can efluente indicaram uma 
eficiência global de rerroção de sulfatos de 99 ,5%, na operação 
conjunta - dessulfatação seguida de evaporação. O teor de sulfato 
residual nas sallrouras evaporadas é da ordem de O , 5% tornando-se 
necessário uma operação complerrentar de dessulfatação usualmente 
realizada com BaC12 para que se atinja a especificação de 0, 06% 
exigida na fase de eletrólise . 
O estudo do parâmetro "tcrrpJ de adixão do efluente" mostrou que 
existe uma oondição ótima de obtençao de cristais que favorece a 
operação de sedimentação. Tal fato foi observado eara tenpos de 
adição superiores a 20 minutos . Quanto à utilizaxao de nucleantes , 
esta não trouxe vantagens sensíveis à sedirrentaçao. Já a adição de 
floculantcs apesar de não trazer grandes vantaqens em termos de 
velocidade de sedimentação permitiu a obtenção de sobrenadantes 
mais límpidos e interfaces mais nítidas. 
Testes preliminares de purificação do orecipitado de earo4 . 2H.,O 
obtido aoós lavaqens sucessivas oon áaua , indicaram uma oureza áe 
98 ,7%, enquanto sua ÇJranulometria foi 80% abaixo de 200 rralhas . 
Embora não tenha sido realizado nenhum estudo detalhado de 
aproveitarnr>nto desse material·, parece haver perspectiva de sua 
utilização na construção civil . 
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