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RESUMO
A Cia. Agro Industrial Igarassu , empresa do Gmpo Votorantim, do ramo químico , é uma indústria clctroquímica que foi
fundada em 1961. Produz e comercializa soda, cloro e seus derivados para o mercado brasileiro, com ênfase no Norte e
Nordeste. Os produtos soda címstica líquida, escamas grau rayon, cloro liquefeito. hipoclorito de sódio. ítcido clorídrico
e hidrogénio gasoso constituem importantes insumos para seguimentos a que são direcionados tais como: química.
petroquímica, bebidas, sabões e detergentes, papel c celulose, têxtil, etc.
O processo de fabricação destes insumos gera um efluente alcalino contendo Mercúrio [Hg] , que é transportado por
um sistema de coleta que circunda toda unidade fabril , sendo direcionando para a estação de tratamento de efluentes
líquidos, onde recebe inicialmente um pré-tratamento ácido para corrcção do pH. Após a correção do pH o efluente
líquido recebe uma adição de sul feto de sódio (Na 2S) para reduzir e precipitar o mercúrio na forma de sul feto de
mercúrio (HgS) . O sulfeto de mercúrio formado é decantado, separado c annazenado como resíduo sólido. A água
efluente do tratamento químico é então filtrada em filtros de areia, carvão ativado c, na seqüência. por colunas de resinas
de troca iônica com objetivo de dar um polimento final eliminando-se o mercúrio ainda existente no ctlucnte líquido,
com isto, enquadrando este clluente dentro dos limites para descarte, que é de 10 ppb no máximo.
Este trabalho demonstra que, através do uso de uma resina de troca iônica, conseguiu-se rcdu:t.ir significativamente
os níveis de consumo de sulfeto de sódio utilizado c, conseqüentemente, houve uma redução significativa do volume
de resíduo sólido de sulfeto de mercúrio gerado na unidade, garantindo-se a implementação da meta de redução e
reciclagem de efluentes da Companhia Agro Industrial lgarassu, a qual implantou um Sistema de Gcrcnciamcnto
Ambiental que consiste em um conjunto de medidas voltadas para o controle c tratamento de seus clluentcs líquidos.
sólidos e gasosos cuja meta é produzir sem poluir e atender as leis ambientais vigentes no país.
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L INTRODUÇÃO
Qualquer operação industrial , quer seja de cxtração ou transfonnação de produtos, pode ser considerada passível de
geração de efluentes, líquidos, sólidos ou gasosos. O desenvolvimento sustentado da indústria mundial. impõe cada
ano que passa, um maior rigor e controle dos elluentes gerados em tais operações. As operações químicas industriais de
qualquer ramo sem exceção, estão enquadradas dentro destas possibilidades e. por isso. recebem uma maior atenção c
fiscalização dos órgão ambientais e controladores deste segmento industrial. A produção de cloro-soda, que se caracteriza
como uma indústria de base no segmento da química industrial , também é uma geradora de tais resíduos industriais. A
diferença em tais operações se dará na conscientização dos empresários e técnicos respons;íveis por este segmento, assim
como nos processos e recursos já disponíveis para providenciar as soluções adequadas para os tratamentos necessários
de forma a controlar os efluentes nelas gerados, a fim de preservar o meio ambiente, terra , água e ar, proporcionando
um equilíbrio homem, natureza e desenvolvimento sustentado para o Brasil e o mundo em geral. Este trabalho tem como
objetivo demonstrar os esforços envidados pela Companhia Agro Industrial Igarassu, utilizando-se dos conhecimentos
c tecnologias disponíveis para reduzir os volumes c a qualidade dos ellucntcs gerados em sua unidade industrial de
produção de cloro-soda, instalada na cidade de Igarassu-PE. Como parte do programa de desenvolvimento sustentado
e atuação responsável da direção desta empresa, foi desenvolvido e aperfeiçoado o tratamento dos cllucntes indust1iais
líquidos contendo resíduo de Mercúrio [Hg]. De acordo com a legislação vigente o teor máximo de mercúrio tolerado
para descarte em corpo receptor de efluentes é de 10 miligrama por metro cúbico de água ou seja lO ppb. Por se tratar de
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uma parte integrante do processo industrial de produção de soda cáustica, o mercúrio passa a ler um cuidado ainda mais
especial quanto a sua presença nos descartes de cllucntcs líquidos c sólidos desta companhia, visando o menor impacto
possível de sua presença ao meio ambiente.

2. PROCESSO PRODUÇÃO SODA CÁUSTlCA
A partir das matérias-primas básicas, como sal, energia clétrica c úgua, se produz o hidróxido de sódio (mais conhecido
como soda cúustica) c o gás cloro liquefeito c seus derivados. O gás cloro [Cl 2 ] c a soda cáustica [NaOH], são produzidos
pelo processo de células de mercúrio, utili;.ando-sc uma solução concentrada de salmoura com cerca de 300 gramas NaCl
por litro, que é devidamente preparada c purificada utilizando-se carbonato de sódio c soda cúustica para precipitação dos
íons cálcio c magnésio antes de seguir para o processo clctrolítico.

2.1. O Processo Eletrolítico (Eietrólise) por Células de Mercúrio
A solução de salmoura concentrada é transportada por bombeamento para células cletrolíticas, a qual recebe uma
determinada quantidade de energia elétrica de baixa Voltagem c alta Ampcragcm, produzindo em uma primeira etapa
o amálgama de sódio c o gás cloro, cquaçãolll. Numa segunda etapa o amálgama de sódio segue para o compartimento
sccundúrio denominado dccompositor, onde reage com água para produzir a soda cáustica (NaOH), e o hidrogênio gás
(H 2) , conforme descrito na cquação121.
Células Elctrolíticas
NaCl + Hg -+ NaHg + y, Cl 2
equação [ lj
Dccompositor
NaHg + Hp -+ NaOH + H2 + Hg equação 12]
O gás cloro (CI 2 ) segue para as etapas de purificação c Iiquefação ou é utilizado como matéria-prima em outras unidades
do processo. A soda cúustica (NaOH) c o hidrogênio gasoso (H 2) são resfriados , filtrados e enviados aos tanques de
annazenamento para expedição ou utilização cm outras unidades de produção. Devido <I necessidade de manutenção das
células clctrolíticas, alguma quantidade de mercúrio solúvel poderá ser carregada para os ctlucntes líquidos, desta forma
seguindo-se para a estação de tratamento químico.

3. O PROCESSO DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS
O processo de tratamento dos efluentes líquidos adotado pela Companhia Agro Industrial Igarassu pode ser considerado
um tratamento completo do tipo terciário, que combina processo químico convencional através de adição de produtos
químicos para que ocom1 as rcaçõcs químicas, lloculação, precipitação, decantação, filtração em areia, filtração cm carvão
ati vado c, ainda, seguido de colunas de resinas de troca iônica, aniônica fracamente básica, do tipo Al\.1BERLITE IRA-96
SB, que servirá como um polimento c garantia fmal do enquadramento do efluente líquido a ser descartado abaixo dos
limites estabelecidos pela legislação.
Toda unidade industrial da Companhia Agro Industrial Igarassu é circundada por dois tipos de canalctas coletoras
de cllucntes líquidos, sendo a primeira denominada de mercurial e a segunda não mercurial. A canaleta mercurial foi
projetada, c estratégicamcntc instalada para reter quaisquer resíduos líquidos que contenham algum vestígio de cloro e/ou
mercúrio, enquanto que a segunda canalcta tem por finalidade recolher as águas das chuvas isentas de contaminantes e
que seguem diretamentc para o corpo receptor, sem danos para o meio ambiente.

3.1. Química do Mércurio
O mercúrio dissolve muito facilmente os metais alcalinos fonnando ligas (amálgamas), possue propriedades de fonnação
de complexos na presença de cloretos c por isso pode ser removido através de resinas aniônicas do tipo Al\.1BERLITE
IRA-96 SB, resina esta de grande afinidade pelos complexos aniônicos de mercúrio tais como HgC1 4 ~ , que apresentam-se
em equilíbrio com as outras fonnas de mercúrio ionizávcl, tais como HgCI' e Hg.. fll
Equação[3]
Existem também outros tipos de resinas de troca iônica tais como as catiônicas fracamente ácida de grupos Tio!, do tipo
AMBERLITE GT-73 , que reagem preferencialmente com as fonnas catiônicas do mercúrio iônico como HgCl' e Hg.. ,
representados nas equações a seguirt~H l J
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Reaçõcs de remoção do Hg. por resina catiônica gmpos Tio! ~RSH
2 RSH + Hg++
RSH + HgCI+

-+ R~SHgS
-+ R-SHgCI+

+2W

Equaçãol41
Equação! 51

+W

3.2. Descrição do Processo de Tratamento dos Efluentes Líquidos
Todas as águas efluentes ditas de mercuriais c cloradas. seguem através de canalctas para um tanque receptor. que
se localiza na entrada da estação de tratamento de efluentes líquidos. Deste tanque receptor o efluente é bombeado c
annazcnado cm tanques de homogeneização devidamente desenvolvidos para esse fim. Após a homogcnci;ação do
efluente é que se inicia o tratamento propriamente dito. Uma bomba centrífuga envia esse efluente para um tanque rcator.
onde simultaneamente com o uso de bomba dosadora, se faz adição de ácido sulfúrico para corrcção do pH. Por se tratar
de etluente de uma unidade de produção de soda o efluente líquido colctado é alcalino. Em seguida ocorrem as adições de
20 a 30 mg/1 de sulfato de alumítúo [AI 2(SO)J para que haja floculação dos sólidos suspensos. seguido de adição de 8
a 15 mg/1 de sulfeto de sódio (Na 2S) para reação com o mercúrio solúvel c também com qualquer vestígio de cloro. Vale
ressaltar que a reação do Na 2 S com o mercúrio c o cloro somente ocorrerá na fai:xa de pH neutro, por isso da necessidade
de adição de ácido para abai:xamcnto do pH inicial. O ácido utilizado é um residual de {Jcido sulfúrico. proveniente de uma
etapa industrial c:xistcnte na fábrica. Após a mistura dos reagentes o efluente é enviado para um tanque lloco-dccantador
de forma cônica. onde é mantido com um alto tempo de residência, para que o llocos sejam decantados c posteriormente
drenados pelo fundo do dccantador. na forma de lama. Lama esta que contém mercúrio que é embalada c annazcnada
cm área de segurança da própria fúbrica. A água sobrcnadantc do dccantator. isenta dos sólidos suspensos. pode ainda
apresentar residual de mercúrio que não reagiu, c não precipitou com a lama no decantado r. é então enviada para os filtros
de areia, para retenção dos sólidos ou ílocos ainda c:xistentes, c na scqüência . este efluente é passado pelos filtros de
carvão ativado contendo enxofre, para eliminação de Cl 2 c Hg residual que ainda possam c:xistir. Neste ponto do processo.
podemos considerar ter atingido as etapas de um tratamento sccundúrio do cllucntc. Como garantia final c segurança do
processo c:xistente na Companhia Agro Industrial lgarassu, o efluente ainda é passado através de 2 colunas de resina de
troca iônica, aniônica fracamente básica. tipo AMBERLITE IRA-96 SB. cuja finalidade é ainda dar um polimento final
ao efluente líquido. desta maneira assegurando-se do enquadramento nos limites má:ximos para descarte. Após esta etapa
o efluente é ainda enviado c armazenado cm um tanque denominado de "Tanque de Confiabilidadc··. para ser novamente
analisado e somente após esta confinnação o mesmo é descartado para o corpo receptor.
floco de cantado r

filtro areia

efluente homegeneizado

filtro caJVão

coluna resina

tanque conflabilidade te::::=~

Figura 1: Esquema da Estação

3.3. Freqiiência Operacional da Unidade Tratamento Efluentes Líquidos
A operação do sistema de tratamento dos efluentes líquidos é pelo sistema de batcladas. c somente opera durante o turno
diurno , sendo que para isto a estação está equipada com dois tanques ele cstocagcm com capacidade de I00 m' cada. o que
pcnnite uma grande autonomia operacional de annazcnamento do efluente líquido da fúbrica. A vazão média operação da
unidade de tratamento incluindo as colunas de polimento com as resinas é de 6 m'/h.

4. O PROCESSO RESINAS DE TROCA IÓNICA
Resinas de troca iônica são copolímcros sintéticos insolúveis cm ácidos. bases c solventes org<lnicos comuns que têm
como caracteristica principal purificar substâncias. No processo de troca iônica. íons de uma determinada carga (cátions
e ânions) quando presentes em uma solução são adsorvidos em um material sólido (o trocador de íons) c substituídos por
quantidades equivalentes de outros íons de mesma carga liberados pelo sólido. A troca iônica fonna a base de um amplo
número de processos químicos que podem ser divididos cm três categorias principais: substituição, separação. c rcmoç<lo
de íons.
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a) Suhstituiçtio: Um íon mctMico de valor comercial. por exemplo o níquel , pode ser recuperado da solução c trocéldo
por outro sem valor comercial. como por exemplo o sódio ou hidrogênio. Similannente, outros íons tóxicos, por
exemplo o mercúrio e/ou o cianeto. podem ser removidos de uma solução c trocados por outros íons éltóxicos como por
exemplo o sódio. o hidrogênio. o cloreto ou a hidroxila.

b) Sevaração: Umél solução. contendo diferentes íons, pélSSél através de umél coluna de resina de trocél iôiÚCél, na fonna
sólida. contendo gmpos funcionais ativos. onde os íons são separados, de acordo com él ordem crescente de preferência
iônica da resina. que é denominada de selctividadc iônica.
c) RemoCfio de íons: Utilizando-se uma combinação de resina Céltiônica, operando no ciclo de hidrogênio [H+J c uma
resina aniônica. operando no ciclo hidroxila IOHl c passando-se uma solução contendo cátions c ânions combinndos,
resulta que. todos os íons dissolvidos nesta solução. são removidos, c substituídos, pelo íon hidrogênio, da resina
catiônica. c pelo íon hidroxila da resina aniônica, tendo como resultante final , uma solução isenta de cátions e ânions, que
pode ser denominada de desminerélli;.adél.

4.1. Esquema das Colunas de Troca Iónica em Operação
Duas colunas da resina AMBERLITE lRA-96 SB (aniônicél base fraca , gmpo funcional, tipo amina terciária)
Volume de resina= 600 Litros por coluna
Vazão de operação = ó m'/h
Taxa Serviço= lO VL/h (volume leito/hora)= m3/h/m 3
Água Elluentc(Hp) + HgC1 1 " + R(CH 3 )/ Cl
(R) 2 -HgC1 4 ~ + CIEquélção [6]

-+

-+

efluente

colunas em operação

A

Fi~'llra

8

2 . Ilustração dos esquema das colunas em operação

4.2. Regeneração das Resinas e Recuperação do Mercúrio
A regeneração das colunas de resinas, após saturação é feita com solução de ácido clorídrico concentrado HCI-33%,
passando-se pelo leito de resina uma quantidade de 3.000 litros (5 VL) numa vazão de 1.000 Vh, perfazendo um tempo de
3 horas de regeneração. Após o ténnino da aplicação do ácido , inicia-se um lavagem lenta, para deslocamento do ácido,
utiliza-se nesta etapa. água industrial filtrada , numa quantidade de 2.000 litros (3 ,3 VL), na mesma vazão de 1.000 1/h por
um tempo de 2 horas . portanto todo o volume de ácido c água de deslocamento em torno de 5.000 litros contendo alta
concentração de mercúrio é enviado para um tanque de estocagem, que servirá posterionnente para correção de pH da
salmoura conccntradél. A corrcção de pH da salmoura concentrada é necessário, devido ao tratamento químico alcalino
que a salmoura recebe para precipitação dos cmbonatos de cálcio e magnésio, na fase inicial de purificação da salmoura
para o processo eletrolítico. Portanto todo o ácido e mercúrio eluído da resina durante a regeneração é reciclado no
próprio processo, não havendo problemas de perdas de ácido e/ou de novos descartes de mercúrio.
(R) / HgC1 4 = + HCl
RCI + HgCI 2
Equação (7]

-+

4.3. Escolha das Resinas para Polimento Final do Efluente
A escolha do tipo de resina a ser utilizada, passou por uma etapa inicial de avaliação cm bancada de laboratório, onde duas
resinas aniô1úcas base fraca, de fabricantes diferentes, foram testadas com efluente bmto. Efluentes estes que continham
élltos teores de mercúrio conforme ilustrado na Tabela I. Vários ciclos de saturações e regenerações de ambas resinas
341

Thereza Cluistina Corrêa, Carlos Alberto Wallerstein, José Yaldírio Pinheiro, Osmar Ailton Alves da Cunha

foram efetuados, sendo que os cálculos de eficiência de remoção do mercúrio para cada resina estão demonstrados na
tabela abaixo. A resina AMBERLITE IRA-96 SB, apresentou. uma eficiência ligeiramente superior a outra resina testada.
com uma média de 98,88% de remoção do mercúrio influente. c por isso, foi a resina escolhida. tendo-se iniciado a
operação industrial em Agosto de 200 I.
Tabela 1: Resultados dos testes em laboratório para escolha resina
Resina Fabricante "A"
Resina Fabricante "B"
DATA Influente Efluente Eficiência DATA Influente Efluente Eficiência
o;,,
•y.,
PpbHg pJ>bHg
ppbHg PpbHg
7,4
6,9
99,455 04/09/01 8.911 ,o
28/07/01 1.265,7
99.917
"
99,963
li, o
7.593,7
2,8
99.X77
"
26,5
99,703
99,994
1.716,5
0,1
"
0,1
99,993
1.414,3
23,5
99,736
,,
9,5
99,X93
1,7
99,946
31/07/01 3.169,9
99,930 05/09/0 I 4.152,9
7,ú
99,XI7
1.870,3
u
"
0,5
99,955
2,9
99,930
1.11 X,X
"
99,92'1)
3,0
0,3
99,950
600,0
"
3,1
99.925
I ,ú
99.X48
o1/08/01 1.052,2
"
99,933
2.X
2.7ú6, I
34,5
9X.753
99,993
3.103,3
99,977 Oú/09/0 I 8.016,9
0.6
0.7
"
99,9'1)1
99,959
6.383,0
2,6
L5
"
99,791
99,979
3,5
02/0X/0 1 1.670,9
L7
"
99,953
596,0
6,7
98,876
3.X
"
4,2
99,94'1)
1.935,6
99,985
0,3
"
99,68'1)
17,5
5.ú01,1
99.944
·U
"
6,7
99,916
93,4
98,521
03/08/01 6.316,2
"
"
98,551
13,4
91,5
99.X33
,.
"
26,1
99,674
99,039
60,7
"
99,197
50,7
Média
99,888
0,334%
62,3
99,180 Diferença
04/08/01 7.593,6
"
99,733
20,3
"
99,502 Fabricante "B"- Rohm and Haas
37,8
99,556 Resina: AMBERLITE IRA-96 SB
Média

5. RESULTADOS OPERACIONAIS
A Tabela II, a seguir demonstra os teores de mercúrio, nas diversas etapas do tratamento existente. assim como os
resultados operacionais, obtidos durante o primeiro semestre do ano de 2002.

Hg
ppb
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

Tabela II: Valores médios dos teores de Hg nas diversas etapas do processo 1''- Scmestrc/2002.
Redução
SFC
SFR
SFA
ED
'%
min.
máx. médio min. Máx. médio Min. Max. médio mm. Max. médio
7
99,72%
10
31
lX
5
II
7
41
23
1.783 3.434 2.508
99,75'%
II
7
12
8
5
15
57
31
2
4.917 2.809
703
99,90%
6
14
12
6
6
132
8
103
183
1.961 12.403 5.892
14
9
99,78%
21
53
25
1,2
29
89
3,3
1.152 8.915 4.101
7
99,81%
12
7,2
28
9
3
6
56
10
1.361 7.405 3.778
99,11%
10
3
5
8
18
2,4
5
903
3,4
16
1.357
334

LEGENDA:
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ED -Entrada do Decantador
SFA- Saída do Filtro de Areia
SRF - Saída do Filtro de Carvão
SFR - Saída do Filtro Resina

- Tratamento
- Tratamento
- Tratamento
-Tratamento

primário
primário
secundário
terciário
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6. CONCLUSÃO
Resinas de troca iônica. proporcionam um método pr:ttico, cconômico c seguro para remoção c concentração de metais
pesados c tóxicos. mesmo quando estes encontram-se cm níveis muitos baixos (ppb ), porém ainda presentes nos
efluentes líquidos industriais. No caso particular da Companhia Agro lndustriallgarassu, um polimento final do efluente
com resina de troca iônica. proporcionou uma confiabilidadc operacional ao sistema de tratamento de efluente existente,
no que se refere. ao teor máximo de mercúrio ( 10 ppb ). pcnnitido para descarte no curso receptor. O sistema de colunas
de resinas de troca iônica. instalado também proporcionou uma concentração, c recuperação do mercúrio retido no
leito da resina. sendo que durante a etapa de regeneração. esta é feita com solução de ácido clorídrico concentrado
que é recuperado c utilizado cm uma fase do processo. não havendo perdas de ácido c ou mercúrio. Com a instalação
das colunas de resina de troca iônica. houve também, uma redução significativa, dos volumes de lama de mercúrio
(HgS) . extraída do tanque de decantação. visto que o polimento final com resina, possibilitou uma redução apreciável,
da quantidade de sulfeto de sódio [Na 2 SI utilizado para reação, e precipitação do mercúrio , durante a etapa de reação
quítruca.
Portanto concluímos que, a utilização da tecnologia de troca iônica nesse caso em particular, da indústria de cloro-soda
é perfeitamente viável , de baixo custo operacional c que proporciona uma alta confiabilidade operacional, e segurança
ao processo de tratamento de efluentes contendo mercúrio.
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