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RESUMO
No trabalho silo apresentados aspectos físico-químicos de operações industriais relativos a:
- Purificaçiio de Soluções:
Rcmoçiio de Ferro. Remoção de CL Rcmoçiio de Cobalto. Rcmoç;1o de Manganês
-Tratamento de Etlucntcs c Emissões Gasosas:
Remoção de CN. Remoção de Cromo. Remoção de Arsênio. Oxidação de Sulfctos. Oxidaç;lo de Fcnóis. Absorç;lo de
NO\. Absorção de SO,
PALAVRAS-CHAVE: tratamento de ctlucntcs. tratament o de gases. peróxido de hiclrogê llio

1. OXIDANTES PEROXIDADOS
Compostos pcroxidados são potentes oxidantes;\ base de Hp 2 ou seus derivados Cada \ 'C/ mai s vem sendo empregados
no tratamento de soluções de processos. ctlucntcs líquidos c emissões gasosas nos mai s diversos segmentos de produç;lo
industrial. Além de r;'1pidos c eficientes para o abatime nto ele uma gama de espécies. s;1o n;lo-t ó\ icos c n;lo-contaminantcs.
o que cm muitos casos viabili;a a rc-utili;ação de úguas tratada s.

1.1 Sistemas Peroxidados
A aplicaçiio de Peróxido de Hidrogênio (Hp,)- de fonna dircta ou combinada (Ácido ele Caro (II,SOJ. foto-;lli,ado
com racliaçiio UV c Reage nte de Fcnton). constitui os chamados Sistema Pcroxiclado s.
O pcró.\ ido de hidrogênio é comcrciali1.ado cm bombonas. IBCs pl;ísticos de I m' c iso-tanks c m concentrações de até
70'% H2 0 2 •

...

O Ácido de Caro é uma solução contendo H,SO, (acido pcroxo-mono-sulfúrico) produ;ido pela mistura de reage ntes
concentrados H 2 SO, (mínimo 95'%) c H 20 2 (50- 70'%) de aco rdo com a rcaç;1o:

H2S0 4 + H2 0 2 =

H 2 SO~

+ H2 0

(I)

O Ácido de Caro é gerado co ntinuamente- sob demanda do processo de tratamento ele efluentes. cm um gerador compacto
desenvolvido pela Solvay I Pcróxidos do Brasil. A rcação de produç;1o é praticamente instant tlllca c altamente exotérmica.
O produto é gerado a tempera turas entre II O c 120 ''C c dc,·c ser imediatamente dosado no( s) tanquc( s) de tratament o.
O reage nte de Fcnton é gerado a partir da mistura de Hp 2 com íons Fc cm me io aquoso. res ultando na produçilo de
radicais livres OH :

Fc 2+ + H20 2 -7 Fc J + + OH- +OH·

(2)

-l
A foto-ativaçilo do peróxido de hidrogênio com radiação ultra-violeta cm 25-t nm. prO\ oca a 111ptura da molécub de Hp 2
ge rando radicais livres OH, de acordo com a cquaç<lo:
H 20 2

+

n UV (254 nm)

-7 2 OH

(3)

Os radicais livres OH gerados in situ tanto no sistema Fcnton quanto na foto-ativaç;lo si-lo também o.\ idantcs limpos (n;1o-

:no
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co ntaminantes). poré m co m um muito mais elevado poder o.xidantc (c'' = 2.X V).
Evc Jlluai s nh·c is residuais dos o.xid:mtcs empregados cm c.xccsso nos processos decompõe-se espontaneamente gerando
o.xigê nio :
H20 + Yz 0 1

~

H 20 2
H 2 S05

~

(-t)

H 1 S0 4 + Yz 0 1

(S)

Na Tabela I silo apresentados os potcnci:1is rcdo.x cm estado padrüo elos Sistemas Pcro.xiclaclo s c ele outros o.\iclantcs
empregados cm soluções aquosas .
Tabela I - Potenciais rcclo.x
-~· :·

··-:.

pa d1~1o

de agentes O.\idantcs (referidos ao clctrodo padrão de hidrogêni o)

·~· -- -- ---- ·--- - --

. . . ..... ......... . --··----..

-.spcc,cs
Flúor. F,
Radical H idro.\ila. OH •
Ozô nio. O,
Ác ido de Caro. H,SO,
Pcró.\ido ele Hidrogênio.
Pe rmanga nato. MnO,
Hipoclorito. CIO ,
Cloro. Cl,
Q:-;_igê_nio. Ol . ---·--·····-· _.

-- -rõlêiíêi:inrêaüz·:·c:~-:----

_ . ___ (Volts)
3.0ú
2.XO
2.07

Hp,

LX-+
1.77
l.ú7

U3
1. 3ú
.. ....

·····--······~----·· ~-·· -·-·.·-----·-- ...: .•• - .....~·-··-·-,.-·-

2. PURIFICAÇÃO DE SOLUÇÕES DE PROCESSOS

2.1. Remoção de Ferro:
So luções de processos c :·lgua s rcsiclu;írias de processos mcullúrgicos s;lo frrcqucntcmcnte contaminadas com íons ferro.
Apesar ela rcmoç;lo desse co ntaminante por prcc ipitaç:lo ele hiclró.\ido ser um processo simples c amplamente co nhecido.
é com cni cntc assegurar que todo o ferro dis so!\ ido estej a no estado de O.\idaçiio 3+. para que o seu hidró.\ido possa ser
eficientemente precipitado a partir de pH = 3.5. com bai.\O co nsumo de base. como mostra o diagrama a seguir:
Fel+

+ Yz H 10 1 +

2 OH· ~

Fc(OH) 3 (s)

(6)

ou·
Fc~+

+

~

H 2S0 5 + 3 OH

~

Fc(OH) 3 (s) + '/, SO/

+ '/, H 20

(7)

2.2. Remoção de Cloreto:
Na clctro-rccupcraç;lo de al guns metai s co mo cobre. cm meio sulfúri co. pode haver necessidade de controle da impurc;.a
CI O Ácido ele Caro pode ser utili za do para O.\idaç:lo do cloreto :1 g:ís cloro. Ic\ anelo :1 rcmoç:lo elo me smo ela solução. O
g;ís gerado é cm seguida absof\ ·ido em l:l\·ador de gases .
Cl + W + Yz H 2 S05

~

Yz H 2 S0 4 + '/, H 2 0 + '/, Cl 2 (g)

(S)

2.3. Remoção de Cobalto:
Cobalto (II) pode ser sclctiv:uucnte rcmO\"ido cm meio :íciclo. de soluções de processo cm meio sulfúrico. por O.\idaç<lo
com Ác ido de Caro. o qual condu; . ú prcc ipit aç:lo do hiclró.xido de cobalto (III).
Co 2+ + 1/2 H 2 S0 5 + t/2 H 2 0 + 2 OH

~

Co(0H) 3 (s) + 1/2 H 2S0 4

(9)

2.4. Remoção de Manganês:
Ma nganês (II) pode se r selei ivan1e nte removido em meio úciclo. de so luções de processo cm meio sulfú rico. por O.\idação
37 1

Tci:xcira. L A. C
com Ácido de Caro. o qual condu;: ;I prccipitaç;1o de MnO~ .
MnH + H 2 SO, + 2 OH - -7

Mn02 (s) + H 2 SO• + H 2 0

(to)

3. TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS

3.1. Oxidação de Cianetos:
Tanto o Pcró:xido ele Hiclrogênio quanto o Ácido ele Caro podem ser utilisados. dependendo do tipo de cllucntc.
O Ácido de Caro imprime uma alta Yclocidadc ele o:xiclaç<1o de cianctos. n:1o necessita ele adiç;lo de catalisadores. além
de ser eficiente tanto no tratamento de cllucntcs clarirlc:ldos quanto no de polpas. Além disso. o Ácido ele Caro é um
reagente ambientalmente limpo. que n:1o gera co-produtos tó.\icos no tratamento (ao contr-:'lrio do hipoclorito que condu;:
à gcraçiio de cloro-a minas- tó:xicas c persistentes no meio ambiente aquútico ). nem dci .\a residuais de c:xccsso no cllucntc
tratado que possam causar impacto nos corpos receptores . Por se tratar de um :ícido. o processo pode requerer a co-adiçüo
simult<lnca de uma base (Ca(OH), ou NaOH) para manter o pH elo cllucntc tratado usu;llrucnt c n;r fai:xa de <J a <J.'i (fci\cira
I 998)
O H20 2 é indicado para o tra tamento de clhrentcs clarirlcados. cm especial se os mesmos co ntém íons Cu disso h idos cm
co nccntraçiio superior a 20 mg/L. Na ausência de íons Cu. a rcaç;!o de o:xidaç;lo de ci;met o tende a ser lenta. requere ndo
um aprcciilYcl c:xccsso de H20 2 para proceder mai s rapicl;uncntc - de modo que nestes casos o Ácido de Caro tende a ser
mais custo-cfica1..
Tanto cianeto liYrc quanto os chamados complc\OS mctúlicos WAD s:1o o\idados de acordo com as seguintes rcaçõc s.
gerando inicialmente a espécie cianato (CNO):
CN - + H 2 SO, + 2 OH·

CNO- + 2 H 20 + SO/

(li)

ou
CN· + H 2 0 2

CNO· + H,O

(12)

M(OH), (s) + .t CNO- + S H 2 0 + .t SO}

M(CN)} + .t H 2 SO, + 10 OH-

( 13)

ou
M(CN)} + .t H,O, + 2 OH-

=

M(OH) 2 (s) + .t CNO- + .t U 20

( 1-t)

O cianato cm seguida hidrolisa-sc espontaneamente produ1.indo-sc carbonato c amónio :
CNO- + 2 H 2 0

=

NH/ + CO/"

( 15)

Os muito cstúvcis complc:xos de ferro-cianeto n:1o se O.\idarn porém precipitam de acordo com ;r rcaç;1o. onde M pode ser
Fc. Cu. Zn. Ni. C c Mn. etc .. ·
2M2+ + Fc(CN):-

=

M ,Fc(CN\. (s)

(I (i)

3.2. Foto-Oxidação de Ferro-Cianetos:
No tratamento de cllucntcs inclustriais contendo cianctos. os complc\OS hc.\acianofcrratos (li) c (III) s;!o rcfrat:írios ;i
O\idaçüo química. sendo geralmente rcmoyidos por prccipitaç:1o. Entretanto. esse procedimento niio elimina a to.\iciclaclc
do rejeito gerado. que confrnado cm barragens. pode liberar cianeto linc sob a aç:1o ela !tu solar cm meio aquoso . Para
evitar este problema. um dos processos que se apresenta para destruir os complc:xos hc.\ac ianofcrratos é o ele lotoo:xidaçüo com UV + Hp,.
O sistema Hp, I UV cstú entre os chamados Processos ele Ü.\icl:lç:lo A\allç:Klos. que s;1o baseados 11a gcraç;1o do radi cal
livre (I iOH). Este atua como um potente agente o.\iclantc (c'' = 2.X V). c tem a importante ç;r ractcrística de ser um sistema
n:lo-contaminantc. haja visto que sua dccomposiç<lo ge ra úgua c o:xigê11io.
]72
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Um estudo (linta c Tci\cir;t 200 I l de tr:n:uncnto de elluentcs sintéticos contendo íons fcrro ciancto co mllp, foto-ati\ ado
co m racli:tç;lo ultr;H iolct;J de bai\:1 pot énci:1 (22 \V por L de so luç:1o irr:tcliacl:t) indi cou \·iabilidaclc de processo a par1ir ele
so luções co m!FqC Nl,,l = 100 rng/L. cm pH _,_c X 5 a lO .'i c T "' _1X ·C Alcançou-se uma eficiência ele degradaç:lo de 'J) o,;,
elo comple.\o en1 :-> horas. e rn regime de batclach Simult;meamcntc. os íons ferro elo complc\ o s:lo o\icbclos c prccipit:un
na forma ele FctOH) ,.
A cquaç;lo global que clesc re\c :1 rcaç:1o de dcgmdaç:1o elo complc\o fcrrocianct o conforme clcsc m oh' ida no prese nt e
trabalho pode se r :tssim escrita:
13 H 2 0 , + n hv - ---> Ui OH •

(17)

2 !Fl'(CN)J' + 26 OH• + 1-t 11 1 0 -7 2 F'c(OH) 3 (s) + 12 NH / + 10 CO/ + 2 C0 2 (g)

(IS)

3.3. Remoção de Cromo:
U111 dos processos ntais uti lí;;Jdos para tratar cllucntes contendo cromo (VI). é a rccluç:lo químiea para cromo (III) seguida
ele prccipitaç:lo elo seu hiclró.\ido. Os agentes redutores com encionalmente utili;;Jclos na indú stria s:1o o bi ssulfito ele sódio
(N:1H SO, l c o mctabi ssulfito de sódio (Na, S _0) Estes age nt es. apesar ele eficientes. possuem :1cles\'antagc m ele agregar
aos cllucnt es tratados. ca rgas adiciomis ele sulfito (rcsidu;Jin:1o reagido) c sulfato (produto de rcaç:1o). os quais lc\an1 a
potenciais impactos arnbicntais cm :'1guas ele rio s c l:1 gos receptores.
O pcró\ iclo ele hidro gé nio pode ser utili;_;Jdo corno :Jgc ntc redutor do cromo (VI) cm mei o (Jciclo -- cm substituiç:1o ao
mctabissulfito. com a\ ;Jntagc m de se r urna sub st:inci:1 n;1o-cont:nninantc. 0 11 SCJL seus produtos ele cleco mposiç:lo s;1o
apenas o\igénio c :'1gua As seguint es cqu;Jçôes representam o processo glob;JI ele tmt:unent o (Tci.\cir;J c Reis 2002):
CrzO/

+3B 2 0 z +SU' - >2Cr-" +7H 2 0+30z(g)

Cr-l+ + 3 OH

-7 C r( OH)-' (s)

()I))
(20)

A partir ele ctlucntcs co n1 !Cr (VI) I. cn1 pH = I ;1 2. c T ambi ent e. alc:lllÇ;J-sc res ultados finais ele !Cr (VI)! < O I mg/L c
!Cri total < O I mg/ L_Cllllcmpos totai s de tral:llliCillo inlcriorcs :1 lO minutos.
Além di sso. a substituiç;lo do mctabiss ulfit o pelo pcró.\iclo de hidrogé nio lc\·a a uma rccluç:1o ele custos químico s da ordem
ele 20 a 10 '% ua etapa de rcduç;1o do C r (V I) (Tci .\cir:J c Reis 2002).
Como o pcr'Ó \iclo cm soluç:1o neutra rc-o.\ ida o cro mo (III) _torna-se nccess;í ri o antes ela etapa ele prccipitaç:lo. destruir
o C\Ccsso de pcró, ido n;1o reagido . Para se rcali1.ar esta clestmi ç;lo. pode-se adicionar um age nte redut or tal co mo o
mctabissulfito ele sódio. sulfato ferroso ou ferro mct:'Jlico (aço). Co m isso. além ele des truir o peró\iclo rcs iclu:Jl. rcdu J.-sc
:llgum cromo (V I) que ainda esteja prese nt e na soluç:lo.
Em um processo C III batclada. ini cia-se por adicionar gradualmente o pcró\ido ele hiclrogê nio. obsc1Yanclo-sc que a so luç;1o
quase que instant;lllcamcntc passa ele uma co loraç;1o ai:JranJacla para :vui;Jd;L deYido ;'1 fomwç:1o elo pcro \o-co mplc\O de
cromo. Em seguida. adic iona-se a massa de lcrro ou soluç;lo ele bissulllto para destruir o pcró.\ido de hidrogê nio res idual
por um tempo determinado. finalmente. adi ciona-se hidró\ ido de sód io cn1 so luç:1o ;Jté pH : X a <J . para promo\·cr :1
prccipitaç;1o elo hidró.\ iclo ele cro mo (III) . Tocl:is as etapas silo co ndu1.iclas en1 ter11pe ratur;1ambiente.
Para tratamentos cn1 modo continuo. o controle do processo ele rcduç:1o pode se r automatiJ.:Jclo co m uso de clctrodo
rcdo\ .

3.4. Remoção de Arsênio:
Arsênio pode ser rcrHO\ ido de so luções de processo c cllucntcs por prcc ipitaç;lo de FcAsO-t cm co ndições que esse
precipitado se apresente co mo um rcsiduo i11er1c (CI:Jssc :-; ). Parl e elas co ndi ções ncccss:'1rias para tal. incluem a plena
O\iclaç:1o tanto do agente prec ipitante Fc(aql ( FcSO, ou FcCLJ c elo arsé nio eo nl ido na soluç;lo. O pcró,ido ele hidrogénio
atua como um r:'1piclo c clica;. O\idantc nesse processo. assegurando nh·cis res iduais ele 1\s na so l11ç:lo inferiores aos
limites ela lcgislaç:1o ti As! < o 5 rHg/L). As rcaçôcs rele\ antes s;lo:
As02- + H202 -7 2 H + AsO~ -'·

(21)

17]

Tci\cir:l. L.:\ C
2 fe2+ + H202
FeJ+ +AsO,

.J

+ 2 11+ ~ 2 Fe 3 + + 2 II20

~ Fe•\sO.t

(22)
(s)

(23)
3.5. Oxi(hu;ão de Sulfelos e Sulfitos:
O Pcró\ido de Hiclrogélllo O\id:1 ions sulktu cn1 :l,eu:L' c cllttcnll'-.. pn,dttltlldo l'lt\olrc clcllll'nl:lr ou íons su!Cato
dependendo das condiçôes de re<Jç:1o

Em meio :íciclo :1 neutro
H 1 S + H1 0 1 ~ S + 2 H 0
2

(24)

HS+H 2 0 2 +W ~ S+211,0
Estas reaçôes. dependendo d:1 eo!nposiÇilo elo cllttl'lltc podcitt ,,.r knt:JS ~h' :1 prc-.c1H;:1 011 acliç:lo ele de ions Fe
indu/. Um ereito eat:1lisador result:mclo l'lll tempos de rcaç:lo d:1 urdcn1 de poucos nltlllltns. :1 tCIII]ler:ilur;l :1111biente

(25)
(<IC])

Em pH neutro. :1s seguintes l'l':lçôc<., podc111 ()C<•IIL'I ckpcndL'IIdo d:1 <JII:Illlld:idc :ldlLIOII:Icl:i de 11.0

HS+H 2 0 2 +11' ~

S+211,0

(2<>)

HS· + -l H2O2 -7 SO
. .

2
j

+

-S

HO + W
~

(27)

Em meio alcalino:

S1 +

~

-S H1 O 2

-7 SO I 1 +
I_

-S H ~ O

(28)

Nestas concliçôcs. a rcaç:1o é r:1pich lc1 :111do :1pems :Jiguns mínntos p:1r:1 ,,. co111pkt:IL :1 te111pcr:1tur<J ambiente. mesmo
sem :1diç:lo ele cat:1hs<Jdor
Íons sulfito t<Jmbém podem ser O.\id:1dos

SO/ + H1 0 2 ~ SO,' + fl 2 0
Esta reaç:io é r;Ípid;! Cnllllc!O :·!CHIO.
torna-se lenta cn1 mc1o alc:iliiiO

(29)
ic1 :l;,q,o

.IJK'n:ls ;Jigtlll', IIIIIIIItO'. (ckpclldclldu d.i UliiCl'lltLIÇ:Ío IIIICI:Ji Sl' sulfito). mas

3.6. Oxidação de Fenóis em Efluentes:

o tratamento ele elluelltes COIItcndo knÓIS pode Sl'J' rc:Jl;;:lll\l COllll\ '-.JS!c'lll:l ll'lill'll. Li<iii I r () roto-:lti\ :Ido 011 COIII AcidO
de C:1ro. Em qualquer um dos sistem:1s :1 ICIÇ:Io gloh:il ,._: :1 '"'~IIÍnlc
c(,\\.,0\\

+ \-\ \\ 1( \

..:::;

<'rol + n n,o

(.)~))

4. TRATAMENTO DE EMISSÔES GASOSAS
4.1. Supress~1o e Tratamento de Emissões de NO:x:
As emissôes de gases niti\Jsos NO.\. s:1o reulllkcid:llllcllll' IÓ\ÍC:Is l'onmdor:1s de eh ti\ :1 :·lclti:L c contribuem p:1r:1 o
efeito estufiL c!:Ji :1 neccss1d:ldc de serei! I control:1d:1~..\s c~tr:lil~.L!I:IS de uJIItmlc p:ls-.:1111 por I) Suprcss:ío na fonte: ou ii)
Abatimento (scrubbiug) ,·m colun:1s de :1bson,::ío ( ki.\CII;J 21Hl:' (bll

;\ supress;1o de NO.\ na fonte pmk ser :ilc:lllç:1d:1 com :1 :1cliç:lo de li ,O :1os b:111hos de tr:lt:II11C11to supcrfici:il de ligas que
utilisam HNO,. para que o NO.\ (g) gcr:1do conlll pmduto ck tr;Jt:IIIIC!llo se_~:~ rc-comertido a !!NO, dentro do próprio
banho - ccononli;.anclo !I NO, c climimndo :1 llcccssld:Jdc ck tl;lt:I111CIIto de g:Js,·s
O abatimento (sc111bbing) e111 SÍillples 1:1\ :1dorcs de g:1scs collstíttiÍ-sc de :1hsorç:ío c O\it!:Jç:ío dos g:1ses nitrosos em uma
soluç:1o aquos:1 cm que se :ldicl(ln:l 11.0 .. o qu:Ji 0.\1d:1 r:1pid:1 c clí~·,cntclllciltc NO c NO .. prochuindo 11111 cllueutc com

lN
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HNO , que pode se r rc-utili /~ tdo ou facilmente ncutralisado .
As rcaçõcs relevantes s;io
2 N0 1 (g) + 11 2 0 1 (aq)

~

2 HNO, (:ui)

NO (g) + N0 2 (g) + 2 H 1 0 2 (aq)
2 NO (g) + 3 H 2 0 2 (aq)

~

~

2 HN03 (aq) + H 20 (aq)

2 HNO, (ati) + 2 H 2 0 (aq)

(31)
(32)
(33)

4.2. Abatimento de SOx:
Gases contendo SO, c SO, s;io ge rados cm diversas operações piromctalllrgicas c de queima de combustíveis (ca rviio c
óleo) c sJo reconhecidamente geradores ele chuva <'tcicla . daí a necessidade ele terem suas emissões controladas.
O Pcró,ido de Hidrogénio pode ser clicicntcmcntc utili /.ado para o tratamento desses gases cm colunas (scmbbcrs)
comc rtcnclo o SO, cm ;icido sulfúrico utiliz<ivcl com 50'% de co nccntraçiio - c com a importante característica de não
gc r;tr resíduos sólidos (Tci.\eir:t 2002 (a) c (b))
A rcaç;1o do processo é simples c muito r;ipida - mesmo a temperatura ambiente:
S0 2 (g) + H 2 0 2 (aq) ~ H 2 SO~ (ati)

(34)

O processo permite atingir facilme nte os limites de c mi ssJo impostos pela leg islação ambiental cm 2 kg ele S0 2 por
tonelada de H,SO, prochvida
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