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RESUMO

INTRODUÇÃO
Tratar de forma eficiente os efluentes gerados
tornou-se imprescindível ao setor industrial, que procura
aliar a boa aceitação de seus produtos com a
conformidade em relação à legislação ambiental
vigente. Reutilizar as águas de processo torna-se
igualmente fundamental à realidade das indústrias, à
medida que este procedimento possibilita a diminuição
de custos gerais. Entretanto, a escolha do melhor
processo para cada sistema sob o aspecto técnico e
econômico é difícil e requer conhecimento das
tecnologias disponíveis no mercado, dos custos
envolvidos e índices de eficiência.

A remoção de contaminantes via utilização de
particulados minerais, materiais industriais e rejeitos
surge como prática de potencial no tratamento de
efluentes líquidos e/ou reciclagem de águas. Sorventes
alternativos ao carvão ativado, argilas, aluminas
ativadas e resinas de troca iônica, apresentam custo
acessível e boa eficiência no tratamento de águas
contaminadas. Curvas de acumulação mostram que
subprodutos (rejeitos de jigagem) de beneficiamento do
carvão (SBC) têm uma capacidade de sorção da ordem
1
de 2,2 mEq.g- de metais pesados e 650 mg.g- 1 de óleos.
Ainda, após a remoção de contaminantes e saturação, o
"sorvente" pode ser separado tanto por técnicas de
floculação/sedimentação quanto notação. o processo
FPS (tlotação de partículas sorventes) faz uso deste
conceito e envolve duas etapas: a sorção dos
contaminantes em um sólido com características
sorventes apropriadas e a separação sólido/líquido
usando bolhas de ar. Neste trabalho, a técnica FPS foi
aplicada à remoção de íons metálicos (Cu, Zn, Ni, Cd,
Cr e Ag) em efluentes metalúrgicos, em escala piloto
com o uso de um SBC selecionado do RS. O processo
de separação foi a notação por ar dissolvido (FAD) e
em coluna, onde a eficiência foi medida em termos de
turbidez residual das soluções tratadas, cinética de
separação e concentração final dos contaminantes em
solução. Os melhores resultados (>95 % remoção)
mostram índices residuais dos íons metálicos abaixo dos
critérios estipulados pela legislação ambiental do RS. O
trabalho objetiva apresentar resultados em diferentes
sistemas, analisando o efeito de parâmetros químicos,
físico-químicos e operacionai s, mecanismos envolvidos
e fatores relativos ao destino do sorvente saturado com
metais .

O tratamento convencional e de menor custo de
efluentes contendo metais pesados é a precipitaçãosedimentação, seguida de filtração do lodo formado
(Long, 1997; Tragellis, 1993). Este processo apresenta
como principais desvantagens o alto teor de água no
lodo e precipitação incompleta dos íons. Além disso,
lodo formado constitui-se em um resíduo perigoso e
sua disposição requer grande espaço físico e capital
financeiro para tal.
A aplicação da flotação no tratamento de
efluentes líquidos tem crescido significativamente em
várias áreas. Este processo pode ser empregado com
diferentes
objetivos:
remover/recuperar
íons,
complexos, quelatos, macromoléculas e tensoativos ;
separar óleos emulsificados ou não e compostos
orgânicos; reduzir DBO e DQO e separar partículas
coloidais, finas e ultrafinas (Matis, 1995; Rubio, 1998).
Neste contexto, a notação de partículas sorventes
(FPS) representa um novo conceito na área ambiental
(Rubio e Tessele, 1997; Tessele et ai., 1998). Esta
técnica consiste na sorção dos íons em um sorvente
adequado, que age como partícula transportadora, e
separação sólido/líquido por notação . A base deste
processo encontra-se na escolha de um sólido de boas
características sorventes e de flotação .
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A seqüência das etapas envolvidas no processo
FPS pode ser descrita como: a) sorção dos íons pelo
sólido sorvente, quando ocorre a absorção e/ou adsorção
do íon pela partícula transportadora; b) floculação das
partículas sólidas contendo os íons, quando acontece a
agregação das partículas, com a formação de tlocos e se
necessúrio, a hidrofobização dos mesmos (adição de
tloculantes e/ou reagentes coletores); c) colisão e adesão
bolha-partícula, onde bolhas de ar ao serem introduzidas
ao sistema aderem-se aos agregados de partículas e
propiciam sua ascensão à superfície do líquido; e d)
!lotação, operação unitária responsável pela separação
sólido líquido.

incluem o grau de processamento requerido e a
disponibilidade destes recursos. Um sorvente pode ser
considerado ter baixo custo quando requer pouco
processamento, é abundante na natureza, ou consiste em
um subproduto industrial (Bailey et ai., 1999).
Apesar do
aumento da conscientização
ambiental, o setor industrial ainda não está a par de
novas técnicas existentes, terminando por conservar a
aplicação de métodos convencionais. O custo envolvido
é muitas vezes fator restritivo para o uso de resinas de
troca iônica ou carvão ativado como sólidos sorventes.
Assim, torna-se necessário a utilização de materiais
mais baratos e alternativos, entre os quais podem ser
citados rejeitos ou subprodutos industriais, plantas
aquáticas e cascas de árvore.

Materiais sorventes têm sido aplicados a uma
grande gama de processos de separação, podendo ser
utilizados uma vez e descartados ou, o que é mais
comum, utilizados de forma regenerativa em vários
ciclos. Fatores importantes na seleção destes materiais

A tabela abaixo apresenta estudos recentes da
aplicação do processo FPS com a utilização de
diferentes
sorventes.

Tahela 1. Flotação de partículas sorventes (FPS). Estudos recentes.

PROCED~ENTOEXPER~ENTAL

A tlotação por ar dissolvido (FAD) e a notação
em coluna são aplicadas neste trabalho como etapa de
separação sólido-líquido no processo FPS. A FAD
consiste
na
formação
de
microbolhas
pela
despressurização e passagem forçada de um volume de
água saturada com ar através de uma constrição do tipo
venturi (Solari, 1981; Bratby e Marais, 1977).

Materiais e reagentes
Material sorvente. Amostras do SBC fornecidas por
uma empresa mineradora do RS/Brasil foram coletadas
e cominuídas abaixo de 43 J.Lm. A Tabela 2 apresenta as
características do SBC e a Tabela 3 a capacidade de
sorção de diferentes contaminantes pelo sólido. A
distribuição granulométria é apresentada na Figura 1.

Na tlotação em coluna, a produção de bolhas de
tamanhos intermediários (200-800 J.Lm) é obtida pela
injeção de ar comprimido ou pela aspiração de ar
externo por meio de um borbulhador ou de uma
constrição localizados na parte inferior da mesma. Neste
ponto, pode ocorrer também a adição de tensoativos, o
que contribui para uma diminuição do tamanho médio
das bolhas geradas (Rosa et ai., 1999).

Reagentes. Os reagentes de pureza analítica
empregados na preparação das soluções sintéticas
foram: CuS04 .5H20, NiS04 .6H 20, ZnS04 •7H 2 . Matloc
2880A e 489 (Masterquímica) foram utilizados como
reagentes tloculantes. Oleato de sódio (hidrofobizantc
superticial) e Dowfroth 1012 foram utilizados como
reagentes
coletor
e
espumante
na
notação,
respectivamente. Na FAD o ajuste de pH foi realizado
com NaOH e com leite de cal na coluna. O espumante
foi empregado, na coluna, para manter o produto notado

Este trabalho tem como objetivo demonstrar o
bom potencial de subprodutos do beneticiamento do
carvão como sólidos sorventes aplicados ao processo
FPS no tratamento de etluentes líquidos.
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e para "modula" o tamanho de bolhas, via redução da
tensão superficial.

Metodologia

Efluentes industriais. Foram realizados estudos com

unidade operacional com capacidade de processamento
de 7 L/min (Fig.2 e Tabela 4) . Após a etapa de sorção, a
mistura de efluente e sólido sorvente é bombeada para a
célula de notação, onde reagentes tloculante e coletor
são adicionados por bombas dosadoras. A célula é
formada por três compartimentos: nos dois primeiros
ocorre a floculação das partículas e, no terceiro, bolhas
de ar provenientes do sistema de saturação são
introduzidas. Estas bolhas são aderidas nos tlocos ou
geradas no interior dos mesmos formando agregados
que ascendem à superticie e são removidos por
transbordamento. O etluentc clarificado é descartado c
20 a 30% da vazão de alimentação é recirculada no
sistema (taxa de reciclo).

efluentes provenientes de setores de galvanoplastia de
duas
indústrias
distintas
situadas
na
região
metropolitana de Porto Alegre. Ambos os efluentes
foram tratados em unidades FPS piloto, um por FPS
operando com FAD e outro com flotação em coluna.
Neste caso, o inlluente foi captado no tanque de
neutralização da ETE onde ocorre a mistura as águas
ácidas (após a redução do cr+6 a cr+ 3) e básicas (após
oxidação do cianeto a cianato). Para a FAD, esta etapa
foi aplicada ao processo da ETE como polimento final
do elluente tratado.

Tabela 2. Propriedades físicas c análise qualitativa do
SBC.

FPS com F AD em nível piloto. Foi utilizada uma

FPS com coluna em nível piloto. A coluna conta com
3

Massa especítica do leito (g.cm- 3 )

I
I

0,9

Porosidade

I

0,6

I

137,7

Massa esrecífica aparente (g.cm"

Área superficial (m

2

)

_g- 1)

uma célula de seção transversal quadrada, na qual a
geração de bolhas de ar é obtida por recirculação parcial
do efluente através de um tubo venturi de abertura
regulável com autoaspiração do ar externo. Após o
condicionamento com o sólido, o etlucnte é alimentado
pelo topo da coluna via difusor, na fase notada que é
coletada em uma calha superior externa. O etluenlc
tratado sai pela parte inferior da coluna, abaixo do
sistema gerador de bolhas. As condições experimentais
empregadas são descritas na Tabela 4 c os pontos de
adição dos reagentes utilizados são os indicados na
Figura 3.

2,3

Tabela 3. Caracidade de sorção do SBC em efluentes
contendo di fercntes rolucntes.

Tabela 4. Condições experimentais das unidades FPS.
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Figura 1. Análise granulométrica do SBC.
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C=concentraçüo; T=tempo de residência .
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RESULTADOS
EFLUENTE

Processo FPS - FAD
A Figura 4 apresenta os resultados obtidos de
FPS-FAD no tratamento de um et1uente sintético .
Observam-se elevados índices de remoção de metais
pesados e valores de turbidez inferiores a 6 NTU. Os
valores de concentração residual encontrados são
menores, em todos os casos, aos da norma vigente no
RS.
100

Figura 2. Unidade FPS piloto operando com FAD.
Dimensões da célula: 0,46 m de altura; 0,88x0,22 m.
Saturador: 1,1 O m de altura e O, 1Om de diâmetro.
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Figura 4. Cinética de remoção e concentração residual
de Cu, Zn e Ni obtidos no tratamento de um et1uente
sintético pelo processo FPS-FAD. Condições na Tabela
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O processo de sorção depende do pH e das
diferentes espécies mineralógicas que compõem o SBC.
De acordo com Féris (2001 ), os principais mecanismos
envolvidos são a complexação interfacial entre as
especws hidrolizadas Me(OHt e a superfície
negativamente carregada de silicatos e/ou vitrinita e a
precipitação superficial (Schneidcr et ai., 2001).
Os principais parâmetros químicos do processo
são: pH, concentração de sorvente, tipo e concentração
de reagentes . Estas variáveis foram estudadas
detalhadamente em escala laboratorial c os principais
resultados obtidos foram então transpostos para os
sistemas piloto (Féris et ai., 1997, 1998).

VENTURI

Figura 3. Unidade FPS piloto operando com notação
em coluna. Dimensões da célula: 2m de altura; 0,17 m
de difunctro equivalente.

A Figura 5 apresenta a cinética de remoção de
Cu, Zn e Ni pelo processo FPS como etapa de
polimento final no tratamento de um etluentc industrial.
O comportamento das curvas é diferente ao encontrado
anteriormente, mostrando menor eficiência do processo
neste caso. Tal fato é explicado pela presença de outros
íons, reagentes orgânicos e metais complexados com
cianeto e/ou outros compostos (usados no processo de
galvanoplastia) no et1uente tratado . Estudos anteriores
(Féris, 1998; Costa, 1998) mostram que a presença
destes elementos intluencia diretamente no processo de
sorção. Além disso, o enucnte alimentado possui
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concentração elevada de metais pesados, muito acima
daquela teórica dada pelo Kps, decorrente da aplicação
inadequada de parãmetros químicos e operacionais na
ETE industrial.
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Figvra 5. Cinética de remoção e concentração residual
de Cu, Zn e Ni obtidos no tratamento de um etluente de
galvanoplastia pelo processo FPS com FAD. Condições
na Tabela 4.

FPS - F AD vs FPS - coluna
A Figura 6 apresenta a comparação entre os
índices de remoção obtidos na operação do processo
FPS com FAD e em coluna. De acordo com estes
resultados a notação em coluna apresentou menor
eficiência. Tal fato pode ser explicado pelos seguintes
fatores:
a) geração de bolhas de tamanhos
intermediários (Rubio, 1998), maiores do que as obtidas
por S<l(uração do etluente, ocasionando maior
turbulência no sistema e conseqüente diminuição do
tempo de contato bolha-partícula; b) alimentação em
contracorrente que promove o transporte de partículas
finas pelas linhas de fluxo descendente do fluido. Além
disso, a agitação realizada na célula FAD é mais lenta,
permitindo a agregação das partículas em tlocos porosos
contendo um grande número de bolhas de ar que são
mais facilmente carreados à superfície da célula
(precipitação do ar sobre os tlocos e efeito de varredura
da FAD). Finalmente, na FAD, o tempo de residênci a
envolvido nas etapas de sorção-tlotação é maior,
proporcionando maior tempo de contato entre bolhas e
partículas .

Figura 6. Remoção de Cu, Zn e Ni pelo processo FPS
piloto com FADe tlotação em coluna. Condições na
Tabela 4.
Em relação à velocidade superficial (vazão de
efluente tratado por área de seção transversal da célula),
a tlotação em coluna possui uma taxa aproximadamente
três vezes superior à da FAD (vide Tabela 4). Ou seja, a
coluna permite tratar um volume bem maior de et1uente
por unidade de tempo. Isto ocorre em virtude de
diversos fatores, entre os quai s encontram-se o menor
tempo de residência, o tamanho de bolhas e a geometria
do equipamento.

Normas ambientais
A Figura 7 apresenta a comparação entre os
valores de concentração residual máximos estipulados
pela norma ambiental do RS para emissão de et1uentes
líquidos e aqueles obtidos na aplicação do processo
FPS-FAD. Os resultados mostram níveis satisfatórios de
remoção no tratamento do et1uente sintético e no
et1uente real, as concentrações residuais atingidas foram
superiores aos padrões de descarte ambientais, apesar
dos metais terem sido removidos de forma significativa.
lll Efluente real O Norma • Efluente sintético
8~--------------------------------,
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Figura 7. Comparação da concentração média de
equilíbrio dos íons Cu, Zn e Ni em soluções tratadas
pelo processo FPS -FAD em escala piloto com os
valores permitidos pela legislação do RS. Condições na
Tabela 4.
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R= remoção

A Figura X mostra resultados comparativos entre
os limites de cmiss~lO de íons mctúlicos pela norma
ambiental do RS c os valores de conccntra~ão residual
obtidos na aplicação do processo FPS--coluna. O
intlucntc apresenta uma concentração relativamente
baixa de metais c neste caso, o objctivo principal foi
veriticar a possibilidade de remoção do cúdmio. Os
n:sultados obtidos mostraram que ocorre remoção
significativa dos íons, o que foi coerente com
cxpcri mcntos realizados anteriormente em escala
laboratorial. Tal fato confirma a redução na remoção
dos metais ü medida que a concentração destes diminui.
Em rcla~ão ao cúdmio, as concentrações residuais
sempre foram maiores (0,3 a 0,2 mg/L) do que a exigida
pela norma estadual (0, 1 mg/L), embora a remoção
tenha sido da ordem de XO '7r). Este comportamento pode
ser explicado pela presença de diversos amons
(bissulfito, sulfatos c mesmo complexos cianctados) no
int1ucnte. A presença destes compostos, em geral,
interfere negativamente nas etapas de sorção e notação
do SBC.

CONCLUSÃO

A utilização de subprodutos do bencticiamento
do carvão como sorventes aplicados ao processo FPS
surge como alternativa de potencial na remoção ele
contaminantes dissolvidos em soluçlícs aquosas. Ambos
processos FPS-FAD e FPS-coiuna mostraram-se
eticientes no tratamento de elluentcs contendo íons
metúlicos, sendo que a FAD apresentou índices de
remoção superiores aos da coluna.
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