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RESUMO 

A técnica de notação foi estudada como alternativa 
para a remoção de íons férricos a partir de uma solução 
sintética de cloreto de ferro hexahidratado, em 
concentração de 50 ppm com base no cátion. Usou-se 
sulfato-dodecil de sódio (SDS), como reagente coletor, e 
hidróxido de sódio como regulador de pH. Os testes 
foram realizados em uma coluna de vidro com 65 cm de 
altura, alimentada por um nuxo constante de ar. 

A avaliação dos resultados foi feita através da 
dosagem de ferro, no produto residual de cada teste. O 
conteúdo residual do surfatante foi obtido, 
indiretamente, por meio da determinação da tensão 
superficiaL Usou-se microscopia eletrônica de 
transmissão para observar o precipitado formado. 

Os resultados mostraram que o tempo de 
condicionamento do coletor exerce importante 
influêvcia no processo. O aumento do tempo de 
condicionamento, de 5 para 20 minutos, resultou em 
uma redução da concentração residual de ferro de 13,2 
para 0,2 ppm e uma redução na concentração ótima do 
coletor. 

O fenômeno é atribuído a um aumento do tamanho 
do precipitado, durante o período de condicionamento, 
em pH 8, ponto isoelétrico de carga do hidróxido de 
ferro [Fe(OHh] coloidaL 

O processo para remoção de íons de ferro por 
notação com SDS mostrou-se bastante eticiente. 
Obteve-se uma remoção de 99% do Fe3

+ contido na 
solução originaL 

INTRODUÇÃO 

Algumas indústrias da região metropolitana de Recife 
enfrentam problemas com o alto teor de ferro em águas 
de poços artesianos, A presença de íons de ferro na 
forma oxidada, em concentrações acima de 0,3 ppm, 

confere a água coloração amarelada, gosto amargo (afeta 
o sabor de bebidas), manchas em tecidos, etc. Os efeitos 
citados tornam a água inadequada para consumo em 
algumas aplicações industriais. 

Várias técnicas para remoção de metais são 
conhecidas (Culp e Culp, 1974 ). A mais usual consiste 
na precipitação do ferro na forma de hidróxido, seguida 
de sedimentação. No entanto, o processo é lento 
(tornando-se inadequado em situações de grandes 
volumes de líquido ou de taxas elevadas de diluição do 
poluente, já que implicaria na necessidade de amplo 
espaço para o tanque) e requer uma etapa posterior de 
filtragem, que onera o processo. 

Estudou-se a possibilidade de reduzir o teor de ferro 
por tlotação iônica. Essa técnica de separação por 
espuma para remoção de espécies sem atividade 
superficial foi inicialmente sugerida por Sebba ( 1962) c 
tem sido indicada para recuperação de metais 
(Zouboulis , 1995), como técnica analítica (Koh, et ai., 
1990) e para o tratamento de uma ampla variedade de 
efluentes, com poluentes orgânicos (Morgan et ai. , 
1992) ou inorgânicos (Scorzelli , et ai., 1999), 

Dentre os atrativos freqüentemente atribuídos à 
notação de íons estão a eticiência na remoção, 
velocidade da operação, pequena ocupação de espaço, 
produção de pequeno volume de lodo, possibilidade de 
remoção seletiva, t1exibilidade de aplicação e custos 
moderados (Mclntyre et ai., 1983; Wang e Huang, 
1989). 
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A remoção de agentes contaminantes, por 
notação baseia-se na inerente atividade superficial dos 
reagentes surfatantes, conhecidos como coletor. A parte 
polar da molécula do coletor interage, geralmente por 
meio de forças eletrostáticas, com a espécie a ser 
removida, · denominada de coligante. O conjunto 
constitui-se no sublato que é transportado, para a 
superfície, por bolhas de ar introduzidas na coluna, A 
adesão do sublato à bolha de ar ocorre através de cadeia 
hidrocarbônica do surfatante. A espécie contaminante 
pode formar um precipitado, na forma de hidróxido ou 
de sulfeto, antes de notar. Nesse caso, a técnica é 
conhecida como notação de precipitados (Venbakm, et 
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al., 1992). Diversos autores (Zouboulis e Matis, 1997; 
Zouboulis et ai., 1992; Wang e Huang, 1989) têm usado 
partículas adsoventes para remoção do poluente por 
notação transportadora. 

Em solução aquosa, os metais são fortemente 
hidratados. No caso do Fe3+, a espécie apresenta-se na 
forma de um aquocomplexo, Fe(H20)6

3+. Considera-se 
que a carga positiva do íon metálico exerce forte 
int1uência nos elétrons das moléculas associadas de água 
provocando polarização e uma tendência à dissociação 
dos prótons (Gregory, 1978). O complexo sendo doador 
de protóns, tem características ácidas. As seguintes 
reações hidrolíticas são esperadas: 

Fe(OH)2.(H20)4 + <==> [Fe(OH)J.(H20h] +H+ 

Fe(H20)6
3+ <==> [Fe(OH).(H20)s]2+ +H+ 

[Fe(OH).(H20)5]
2+ <==> [Fe(OH)2.(H20)4t +H+ 

O último produto da reação é um precipitado coloidal 
de hidróxido de ferro, Fe(OHh(s)· Na faixa de 
concentração usada (50 ppm, ou cerca de 8,9 x 10-4 

moles/L) o precipitado começa a se formar em torno do 
pH 2,6 (Rubin and Johnson, 1967) e tem ponto 
isoelétrico de carga em pH próximo a 8 (Weber Jr., 
1975). 

De acordo com Rubin e Johnson (1967), a notação de 
precipitado de hidróxido de ferro pode ser eficiente em 
sistemas com concentração de íons metálicos 100 vezes 
maior do que a do coletor, ao contrário do que ocorre na 
notação do ferro solúvel que requer, no mínimo, uma 
remoção de Fe3+, com SDS, em pH 8. Lazaridis et al 
(1992) promoveram a precipitação com sulfeto e usaram 
xantato para a notação do precipitado. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Inicialmente, submeteu-se a solução de cloreto de 
ferro (50 ppm) a um condicionamento com o sulfato
dodecil de sódio, em agitador mecânico, durante um 
período pré-determinado. 

Os testes foram realizados em coluna de vidro, com 
65 cm de altura e 5 cm de diâmetro, dotada de uma placa 
porosa e alimentada por um fluxo de ar, suprido por um 
compressor, com controle de vazão por rotâmetro. 

Os reagentes utilizados na t1otação, todos fabricados 
pela Merck, com pureza de 99%, foram: cloreto de ferro 
hexahidratado, sulfato-dodecil de sódio (SDS) e 
hidróxido de sódio. Para dosagem do teor de Fe, usou-se 
reagentes da Cario Erba: ácido nítrico (65%) e tiocianato 
de potássio (99'J!:, ). 

Testou-se a int1uência do tempo de condicionamento. 
A avaliação dos resultados foi feita através da 
determinação do teor de Fe e da tensão superticial no 
residual (não-notado). 

A determinação do teor de Fe foi feita por 
colorimetria, usando-se um Espectrofotômetro UV, 
marca Spectronics, modelo Gênesis 2PC. A tensão 
superficial foi determinada em Tensiômetro, modelo 
Sigma-70, da KSV. Os precipitados foram analisados 
em Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) 100 
CXII, marca Jeol. Em todos os testes, usou-se água ultra 
purificada, através do Sistema Academic, da Millipore. 
O sistema é constituído por um pré-tratamento, através 
de um tiltro c um puriticador por osmose reversa (Rios-
5), seguido de um aparelho ultrapurificador Milli-Q. A 
água produzida apresenta resistividade de 18 megohm
cm, condutividade de O j..LS.cm-1 e sólidos totais 
dissolvidos abaixo de 20 ppb. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 
1 e 2, a cticiência do processo é int1ucnciada pela 
concentração do colctor e pelo tempo de 
condicionamento. 

Tabela 1 -Variação da percentagem de Fe removido, em 
função da concentração do coletor e do tempo de 
condicionamento. Testes realizados em pH=8 e com um 
nuxo de ar de 0,2 Llmin. 

CONCENTRAÇÃO CONDICIONAMENTO, 
DO SOS, x 10-6 M (minutos) 

5 10 20 

5 o o o 

10 o o 61.2 

50 80,6 99,6 99,7 

80 99,8 99,9 99,8 

100 99,9 99.9 99.9 
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Tabela 2 • Variação do teor residual de Fe (ppm), em 
função da concentração do coletor e do tempo de 
condicionamento. Testes realizados em pH=8 e com um 
tluxo de ar de 0,2 Llmin. 

CONCENTRAÇÃO CONDICIONAMENTO, (minutos) 
DO SOS, x 10·6 M 

5 10 20 

5 50,0 50,0 50,0 

10 50,0 50,0 23.5 

50 11,0 0,21 0,18 

80 0,14 0,14 0,14 

100 0,09 0,08 0,03 

Não houve remoção de Fe nos testes realizados com 
concentrações de coletor abaixo de 10-~. Com 10'5M, a 
remoção de ferro foi parcial ( 61,2%) e ocorreu apenas 
no teste com maior tempo de condicionamento (20 
minutos). Por sua vez, a faixa de concentração entre 5 x 
1 o·5M e 1 0'4M é bastante favorável à remoção dos íons 
Fe. Com exceção do teste realizado na concentração de 
5 x 10'5M e menor tempo de condicionamento (5 
minutos), onde 80,6% do Fe foi removido, nos demais 
testes a remoção foi praticamente total. Para uma 
concentração de SDS de 104 M, e com 20 minutos de 
condicionamento, chegou-se a uma remoção de 99,9% 
do Fe contido na amostra original. Esse nível de 
remoção permitiu a obtenção de um água purificada, 
com apenas O, I R ppm de Fe. A Figura I mostra a 
solução antes e depois da remoção dos íons Fe3

+. 

Figura 1 -Fotografia com as amostras antes (coloração 
amarelada) e depois da tlotação (água transparente). 

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que 
o processo é favorecido pelo aumento do tempo de 
condicionamento, nos níveis testados. O teor residual de 
Fe é reduzido de 13,2% para 0,2%, quando tempo de 
condicionamento aumenta de 5 para 20 minutos. Esse 
fato sugere um crescimento do precipitado durante o 
período de condicionamento. A formação e crescimento 
do agregado é favorecido pelo fato do condicionamento 

ter sido realizado em pH R, próximo ao ponto 
isoelétrico do colóide (Weber Jr., 1975). Precipitados de 
maior tamanho tlotam com mais facilidade, o que é 
retletido n.os valores da percentagem de remoção e no 
teor residual de Fe. A análise dos precipitados em 
Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) 
confirma a hipótese do crescimento. Comparando-se as 
Figuras 2 e 3, observa-se que as partículas coloidais 
resultantes da precipitação do Fe formam agregados 
maiores com 20 minutos de condicionamento (Figura 3). 

O aumento do tamanho do precipitado implica em 
um menor valor na relação coletor-coligante necessária à 
uma remoção eficiente. Como a concentração de SDS 
foi mantida constante, a redução da área supert1cial do 
precipitado resulta em um aumento na concentração 
residual do coletor correspondente ao excesso. Isso 
implica em um abaixamento dos valores de tensão 
superficial. Os resultados apresentados na Figura 4 
mostram que a tensão superficial do não-tlotado diminui 
de 63,3 mN/m para 60,9 mN/m, quando o tempo de 
condicionamento aumenta de 5 para 20 minutos. Com 
tempo de condicionamento de 30 minutos, o valor da 
tensão superticial da solução residual mantém-se no 
mesmo nível (60,6 mN/m). 
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Tabela 3 - Intluência do tempo de condicionamento no 
teor residual e na percentagem de Fe removido. Testes 
realizados com SDS ( 1 o·4 M), em pH=5, com um tluxo 
de ar de I L/min. 

CONDICIONAMENTO, TEOR, REMOÇÃO 
(minutos) Fe (%) Fe (%) 

5 13,2 82,9 

10 1,4 98,1 

15 0,7 99,1 

20 0,2 99,7 

Figura 2 - Fotomicrografia (xlOOO) do precipitado 
obtido na solução de cloreto férrico, em pH 8, com um 
tempo de condicionamento de 5 minutos. 
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Figura 3 - Fotomicrografia (x 1 000) do precipitado 
obtido na solução de cloreto férrico, em pH=8, com um 
tempo de condicionamento de 20 minutos. 

De acordo com os dados apresentados na Figura 5, os 
valores de tensão superficial de 63,3 mN/m e de 60,9 
mN/m correspondem a concentrações de SDS de 6 x 10-
5M e 8 X 1o-5M, respectivamente. Ou seja, 
considerando-se a concentração inicial de coletor de 1 o-
4M, com o aumento do tempo de condicionamento de 5 
para 20 minutos, a concentração de SDS, efetivamente 
necessária à tlotação dos íons de Fe3

+, diminuiu de 4 x 
10-5M para 2 x 10-5M. 
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Figura 4 - Variação da tensão superficial na água 
purificada, em função do tempo de condicionamento. 
Testes de notação realizados com 104 M de SDS, em pH 
8. 

o 2 4 6 8 lO 12 

Concentração do SOS, x 10-SM 

Figura 5 - Variação da tensão superficial com a 
concentração de SOS. 

CONCLUSÃO 

Estudou-se a remoção do íon Fe3
+, a partir de uma 

solução sintética de cloreto de ferro hexahidratado, por 
notação. Usou-se o sulfato-dodecil de sódio (SDS) 
como coletor. 

O processo mostrou-se bastante eficiente. Conseguiu
se a remoção de 99,9% do Fe3

+ contido na solução 
original. O teor de Fe3

+ foi reduzido de 50ppm para 
O, 18 ppm. 

O tempo de condicionamento e o pH da solução 
exercem forte influência no processo. O tamanho do 
precipitado aumenta com o tempo de condicionamento e 
nas proximidades do ponto isoelétrico de carga (em 
torno do pH 8), com conseqüente redução da área 
superficial. Nessas condições, a concentração ótima do 
coletor foi reduzida à metade. 
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