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RESUMO

A floração é uma técnica de separação que vem sendo crescentemente estudada na área
do tratamento de efluentes líquidos para a remoção/recuperação de íons,
macromoléculas, tensoativos, óleos emulsificados, partículas coloidais, finas e
ultrafinas. Este trabalho apresenta estudos da remoção de íons de metais pesados (Hg,
As, Se, Cu, Zn, Ni) via floração de partículas sorventes (FPS), usando zeolito e um
rejeito de beneficiamento de carvão, e via flotação de agregados coloidais (FAC),
usando NaDTC. A separação dos sorventes portadores dos metais pesados da solução
foi realizada mediante flotação por ar dissolvido-F AD, em nível de laboratório. Foi
estudada a influência de parâmetros químicos (pH , tipo e concentração de reagentes,
presença de interferentes) o efeito da concentração das partículas sorventes e dos
parâmetros operacionais da FAD. Alguns dos resultados obtidos foram comparados
com a flotação de agregados coloidais (FAC). Ambos os métodos permitem a remoção
quase total dos íons, nas melhores condições experimentais. com vantagens para o
processo FPS. A eficiência foi avaliada em termos da turbidez residual , cinética de
separação e concentração final de íons em solução. Os melhores resultados (> 99 '%
remoção) foram obtidos otimizando reagentes (agregação dos sorventes e
hidrofobicidade), concentração de sólidos (0,5 g!L), pH (> 5,5 com chabazita e > 9
com o rejeito) e parâmetros operacionais da FAD (20-30 % taxa de reciclo e 4 atm de
pressão de saturação). O potencial do processo FPS no tratamento de efluentes
líquidos, comparado com outras alternativas, é discutido em detalhe .
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INTRODUÇÃO

As operações mineiras e metalúrgicas manuseiam grandes volumes de águas que,
inevitavelmente, são contaminadas por partículas sólidas, poeiras, produtos químicos
provenientes do processo produtivo, resíduos tóxicos, entre outros. Esta água não pode
ser reaproveitada como água de processo e provoca danos ao meio ambiente, causando
às vezes perdas consideráveis. As fontes de contaminação da água podem ser
encontradas em minas, moinhos, plantas de processamento, lagoas de rejeitos etc.
(Singhal, 1992; Smith, 1995).
Muitas vezes, as drenagens ácidas de minas contêm quantidades perigosas de metais
tóxicos, tais como niquei, cobre, zinco, chumbo e mercúrio, além de ferro ferroso e
sulfatos. Esta água pode ser prejudicial ao processamento mineral e representa um
perigo significativo para o ambiente, podendo ocasionalmente contaminar os lençol
freático e/ou os recursos hídricos, tomando-se uma ameaça aos organismos vivos. Por
outro lado, em áreas como a hidrometalurgia, alguns destes elementos contaminantes
possuem algum valor comercial e sua recuperação poderá vir a ser lucrativa (Nico!,
1992).
Desta forma, as tecnologias atuais e futuras deverão lidar com áreas tais como:
o:>
o:>

~·
o:>

~·

~

Remoção e/ou recuperação de íons: metais pesados, ânions, complexos e quelatos;
Controle de emissão, recuperação ou eliminação de cianetos e arsênico;
Controle e escalonamento da recirculação de águas;
Contenção de derramamentos de óleo (incluindo a recuperação do solvente);
Controle e remoção de resíduos de reagentes químicos tais como espumantes,
coletores da flotação e modificadores (agentes ativadores/depressores, reguladores
de pH);
Controle radiativo em efluentes aquosos e solos.

O presente estudo resume brevemente as características gerais da aplicação e o
potencial de diversos métodos de flotação e técnicas na área de tratamento de efluentes
líquidos. O objetivo geral deste trabalho é de ilustrar a remoção comparativa de
elementos metálicos contaminantes na forma de precipitados, "sorvidos",.. em
colóides transportadores o em partículas minerais finas ou na forma de "heterocoágulos". A separação fisica dessas unidades particuladas é realizada por meio de
flotação com microbolhas.
**Neste trabalho, o termo sorção é aplicado como genérico para caracterizar processos
de absorção e adsorção.
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O PROCESSO DE FLOTAÇÃO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES

O processo de flotação pode ser descrito como um processo de separação
gravitacional, onde as partículas ou agregados de partículas em suspensão aderem-se às
bolhas de ar, diminuindo sua densidade aparente e levitando (ou flotando) até a
interface líquido/ar. As principais diferenças entre a flotação convencional de minérios
e a flotação aplicada ao tratamento de efluentes líquidos são as seguintes:
1.
O método de produção de bolhas de ar: Nos equipamentos de flotação para
tratamento de efluentes, são empregadas bolhas bem menores que as utilizadas
para minérios.
ii .
O conteúdo de sólidos (concentração) a ser separado no tratamento de
efluentes é muito menor, normalmente da ordem de 1-4% em peso.
111.
O ripo de separação: sólido/sólido/líquido no tratamento de minérios e
sólido/líquido, sólido/líquido J/líquido2 ou líquido/líquido no tratamento de águas.
As aplicações da flotação no tratamento de efluentes mineiro-metalúrgicos, portanto,
objerivam a remoção/recuperação de íons, complexos, quelatos, macromoléculas,
tensoarivos; a separação de óleos emulsificados ou não, compostos orgânicos, redução
de DBO e DQO; e a separação de partículas coloidais, finas e ultrafinas (Matis, 1995).
REMOÇÃO DE ÍONS POR FLOTAÇÃO

A remoção de íons; metais pesados, elementos radioativos, metais preciosos, ânions
tóxicos, etc. é possível através de distintas técnicas (Zabel, 1992, Lemlich, 1983,
Clark e e Wilson, 1983 ). As principais são descritas a seguir:
I. Flotação de precipitados: Este processo é baseado na formação de precipitados
com o uso de reagentes adequados e separação com microbolhas ou com bolhas de
tamanho intermediário (Silva et ai., 1993 ; Stalidis et ai. , 1989: MummalJah and
Wilson. 1981 , Pinfold, 1983). Dependendo do íon, a precipitação pode ser realizada na
forma de sal insolúvel (sulfeto, carbonato) o como hidróxido no caso dos cátions de
metais pesados.

2. Flotação iôoica: Este método envolve a remoção de íons (também complexos e
quelatos) com o uso de surfactantes ou compostos orgânicos para formar unidades
insolúveis. Em alguns casos é necessária a adição de um reagente ativador (ligante)
(Walkowiak, 1992). Embora o exista um grande volume de estudos de laboratório e em
escala piloto, apenas recentemente têm sido publicados trabalhos aplicações em escala
industrial (Zouboulis et ai., 1992a; Nico! et ai., 1992).
3. Separação em espuma (Foam separation): Similar à anterior, porém emprega um
excesso de surfactante para produzir uma espuma estável junto ao íon (Ciarke and
Wilson, 1983).
4. Flotação com ..apbrons" (Gas apbrons flotation): Sebba utiliza o conceito de
"colloidal gas aphrons" ou bolhas "carregadas" (positivas ou negativas). Estas
dispersões de gases em líquidos são formadas por bombeamento e recirculação de
soluções tensoarivas através de constrições tipo venturi ou válvulas de agulha. (Sebba,
1962; Ciriello et ai., 1982).

287

r

I

II
5. Flotação de colóides sorventes (sorbing colloid tlotatioo): Este método envolve a
remoção do íon metálico na forma sorvida em um precipitado ou coágulo que age
como partícula transportadora. Normalmente se utilizam sais de ferro ou alumínio que,
por hidrólise, formam estes precipitados transportadores. Com o objetivo de aumentar
a cinética de flotação utiliza-se também agentes "coletores" ou floculantes. Estes
últimos têm o papel de hidrofobizar as partículas transportadoras e diminuir o número
de partículas que flotam (Wilson et ai ., 1982; Stalidis et ai., 1989).

1,.

"
I

I

6. Flotação de partículas sorventes ("sorbing particulate tlotation"): Esta é uma
variante do processo anterior que usa partículas como unidades transportadoras. Ainda
estas unidades podem ser resinas poliméricas, carvão ativado o subprodutos industriais
com boas características sorventes e de flotação (Zouboulis et ai., 1992, Matis, 1995;
Matis et ai., 1989; Matis et ai., 1987; Rubio et ai., 1996; Rubio et ai., 1997).
A situação atual destas técnicas é descrita na Tabela 1.

Tabela 1. Processos de flotação em tratamento de efluentes. Situação em 1998.
Processo

Laboratório

I Piloto I Industrial
I

Flotação de precipitados
Flotação iônica

:~

Separação em espwna (Foam flotation)

I

;,

I
I

·,

I

Flotação com aphrons

I

Flotação por adsorção coloidal (FAC)

•I

Flotação de partículas sorventes (FPS)

Dentre esses processos, a flotação de partículas sorventes e a flotação de agregados
coloidais (FAC) aparecem como técnicas com grande potencial. A principal vantagem
em relação aos processos anteriores é que, neste caso, podem ser aplicados
equipamentos de flotação convencional e de alta capacidade de tratamento.

Flotação de partículas sorventes (FPS)
A base deste processo é a seleção de um bom sorvente, ou seja, um material que
possua uma elevada área superficial e alta reatividade com o elemento poluente (alta
sorção ). O mecanismo envolvido no processo FPS envolve quatro etapas em nível
macroscópico (Figura I) e, pelo menos II em nível microscópico.
As etapas macroscópicas são:
I. Adsorção/absorção dos íons na superfície do sólido sorvente;
2. Floculação/Agregação das partículas sólidas contendo os íons;
3. Colisão e adesão bolha/agregados de partículas
4. Flotação
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Figura I. Etapns envolvidas no processo fo'PS para a remoção de íons em solução.

•

Já. as etapas microscópicas, envolvendo os fenômenos de transpo11c de massa por
difusão c os fenômenos intcrfaciais podem ser divididas cm:
I. Difusão do íon pela solução;
2. Difusão através da película de líquido estagnado que envolve a partícula;
3. Migração do íon até a superficie da partícula;
4. Difusão através dos poros;
5. Adsorção cm um sítio ativo, troca iônica e/ou absorção;
6. Agregaç."íolfloculação das partículas;
7. llidrofobização dos agregados;
8. Colisão com bolhas de ar;
9. Adesão às bolhas;
IO. Ascensão das unidades bolhas/agregados de partículas até a superficie;
I 1. Separação do produto flotado contendo os íons.
Flotaç:io de Agregados Coloidais (FAC)
A base deste processo é a fonnação de agregados a partir da sorção/coprecipitação dos
íons contaminantes em colóides com alta área superficia l, baixa toxicidade c boas
características de flotação, especialmente com o uso de microbolhas geradas in situ,
çomo no caso da I·AD./\ cinética de levitação das unidades bolhas-partículas pode ser
incrementada com a adição de polímeros ou hidrofobizantes (colctorcs). As etapas
envolvidas no processo r AC são mostradas esquematicamente na Figura 2 e são as
seguintes:
I. Fon11ação de precipitados coloidais precipitante/íon ou complexo (Coprecipitação),
com o objetivo de insolubilizar o íon problema;
2. Coagulação dos colóides com agente coagulante (lletcrocoagulaçilo), para aumento
de tamanho;
3 Floculação dos colóides. para diminuir o número de agregados, reduzir o teor de
água e em alguns casos, hidrofobizar a superficie das unidades flotáveis;
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4. Hidrofobização dos agregados (opcional à etapa 3) nonnalmente feita com o uso de
tensoativos (coletores);
5. Colisão de flocos ou agregados com bolhas de ar;
6. Adesão às bolhas;
7. Ascensão das unidades bolhas/flocos ou agregados coloidais até a superfície.
8. Separação do produto flotado contendo os íons.
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Figura 2. Etapas envolvidas no processo FAC para a remoção de íons em solução.
ESTIJDOS RECENTES
Nos últimos anos, alguns autores têm estudado o processo FPS para a remoção de
diversos metais em solução. O LTM-UFRGS possui uma linha de pesquisa na área de
flota~ão de partículas sorventes FPS, empregando sistemas de floração a jato, e em
colunas. A seguir (Tabela 2) são resumidos alguns dos estudos re.centes publicados
empregando este processo.
Tabela 2. Flotação de partículas sorventes (FPS). Estudos recentes.
Materialaon-ente

ion removido

Autor

Quartzo/silicatos

Ni, Cu, Zn

Rubio et. ai., 1996.

Rejeito de carvão

Ni, Cu,Zn

Féris et. ai., 1997.

Zeolitos

Ni,Cu,Zn

Rubio e Tessele, 1997.

Zeolitos

Hg, As, Se

Tesseleetal., 1997.

Zeolitos

Zn

Zouboulis et. ai., 1991.

Pirita

Cu, As

Zouboulis et. ai., 1992, 1993.

Lodo vermelho

Cu

Zouboulis et. ai., 1993.

Doiomita

Pb

Zoubouli.s et. ai., 1993

Flyash

Ni

Zouboulis et. ai., 1993.

Resina de troca iôo.ica

Cu

Duyvesteyn e Doyle, 1995.

Hvdroxvapatite

Cd

Zouboulis et. ai., 1997.
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Alguns resultados obtidos com ions Cu, Ni, Zn, As, Se c Hg serão resumidamente
apresentados c discutidos a seguir. Experimentos cm batclada foram realizados cm
escala de bancada c a técnica de separação empregada foi a notação por ar dissolvido
(figura 3).

Figura 3. Unidade de notação por ar dissolvido descontinua, empregada nos
experimentos em escala de bancada.

A capacidade desta célula é de I ,5 L e a metodologia empregada foi a mesma
anteriormente descrita (Rubio et ai., 1997). Foram medidas as concentrações iniciais e
residuais dos metais nas soluções, bem como a turbidez e velocidade de deslocamento
da interface líquido/sólido. Empregaram-se o ditiocarbamato de sódio (NaDTC) como
precipitante, La(OH),~ ou rc(OJ-1)., como coagulantes e o polímero Bunoc 606
(Duckman Lab.) como floculante. O agente hidrofobizantc foi o oleato de sódio. As
condições experimentais são descritas na Tabela 3 e a Tabela 4 mostra os valores de
remoção percentual dos íons por cada processo c a concentração de equilíbrio destes.

Tabela 3. Condições experimentais dos testes que forneceram melhores resultados, por

rrs.

Ensaio

Sólido/Colóide

pll

Reciclo
(%)

Tempo
(min)

Íon
Removido

A

Rejeito piritoso

10,2

-

99

Cu Zn Ni

FPS

FcCI

c

Chabazita

9,9

7,0
30
30

FPS

Chabazita

As Se Hg

FPS

FeCI,.

D

NaDTC/LaCI,.

10,3

20
30
30
30

· Cu Zn Ni

B

50

As Se Hg

FAC

-

Método de
Scparaçio

Outros
Reagentes

• Concenlraçcio de sólidos =500 ppm. Coletor: Oleato de sódio {"'flU' M); Noculallfe:
Bujloc 606 (.:;, 0,1 ppm).
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Tabela 4. Resultados obtidos nas condições experimentais mostradas na Tabela 4. .
Ensnio
A
8

Cc, 1112fL

Zn

Cu

Ni

Zn

c __.,m fL

•;. Remo< io

Ci, mEfl
Cu

Ni

Zn

Cu

Ni

Zn
IO

Cu

Ni

05

IO

002

0,02

0,12

20

20

20

98 7

98 7

963

o 03

0,03

o05

20

20

20

98,6

98 6

97 5

As

Se

n,

As

Se

li&

As

Se

llg

As

Se

llg

I 61
I 03

1,83

0,15

99,4

99~9

969

OI

0,05

0,01

I 23

0,11

95 8

996

98 7

c

00 10 0,002 0,0046

D

0043

o005

0,0014

• Ci collcclltraçiío i11icial de cada-metal (m~ 11.). Ce ~ Collcelltraçc1o 110 equilíbrio (mgiL)
após os ellsaios. c_ ~ CoiiCCIIfração máxima permitida pela legislação 110 RS. SSA-IA n"
0/189. para emissão de e.flue/1/es líquidos.

D Norma IIl Rcjeito Piritoso D ZeoliCo
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~
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Figura 4. Comparação da concentração de equilíbrio dos íons Cu, Ni e Zn em um
efluente real tratado pelo processo FPS com os valores da norma. Sólidos
sorventes: Rejeito Piritoso e Zeolito. Concentração inicial = 2,0 mg!L de
cada metal.
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•
CONCLUSÕES
O processo convenctonal de precipuaçãorsedimentação nem sempre apresenta a
eficiéncia para atender os padrões de emtssào da legislação vtgente ...AJem disso. tais
padrões tendem a serem mais restntos e abrangentes. tornando necessário o
desenvolvimento de novos processos tecnolól_llcos. bem como o apnmoramemo dos
existentes. As tecrucas FPS e FAC surgem como alternativas potenciais na separação
de diversos ions em solução por sua alta capacidade e eficiénc1a. mesmo em baixas
concentrações. A FPS usando rejeito de carvão como sólido sorvente apresentou um
desempenho superior ao do zeolito e FAC. nas condições experimentais. Alem dtsso, o
uso de particulas minerais, no caso da APF pennite ainda empregar equjpamentos de
floração de alta capacidade.
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TITLE: REMOVAL-RECOVERY OF METAL IONS BY THE
ADSORPTIVE FLOTA TION PROCESS <t>
ABSTRACT
Flotation is a separation technique with a growing potential in the area of effluent
treatment for the remova! of ions, macromolecules, surface active agents, colloidal
particles, fines and ultrafines particles. This work studies the remova) of metal ions
such as Hg, As, Se, Cu, Zn and Ni by the adsorptive particulate flotation (APF)
process, using zeolites (chabazite) anda coai beneficiation byproduct, and by flotation
of the aggregates (AF) formed between the ions and NaDTC. The remova! of the
Joaded carrier was achieved by dissolved air flotation (DAF) at a laboratory scale.
Main parameters studied were chemical: pH, type and concentration of reagents,
interfering elements; concentration of the sorbing materiais and operating parameters
in the DAF process. Both methods allowed nearly complete remova! of the ions with
better results with the APF technique . Process efficiency was evaluated in terms of
residual turbidity, separation rate and fmal ions concentrations after solution treatrnent
The results showed that best results (> 99 % ions remova!) were achieved optimizing
the reagents concentration (aggregation and h.idrophobicity); the sorbent concentration
(0.5 g/L) pH (> 5.5 with the chabazite and > 9 with the coai tailings); the operating
parameters : 20-30 % of recycle ratio and saturator pressures of 4 atrn . Finally, the
potential of APF in the effiuent treatrnent are discussed in detail.
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