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!.INTRODUÇÃO
O grande desenvolvimento industri al é um dos princ ipais responsáveis pd a contaminação de nossas
águas , sej a pe la negli gê nc ia no trata mento de seus rcjeitos antes de de spe já-los nos ri os. sej a por ac identes e
descuidos cada vez mais frequentes. que propic iam o lançamento <.k muitos po lue ntes nos ambi entes
aqu áticos. con tri buindo para que as águas naturai s se tornem residu árias (c lluentcs). O setor ind ustrial
constitui . assi m. a princ ipal c mais diversi ficada fonte de introdução de metais pesados. Essa poluição das
águas por despejos líquidos c sólidos é um te ma preocupante dev ido aos conswntes prej uízos causados ao
me io e às suas popul ações . Os despej os líquidos industri ais. em algu ns casos. aprese ntam quant idades
diversas de ccrt.os materiais que. quando c m altas concentrações, tornam-se tóx icos. Os compostos são
introd uzidos no mei o am biente através de e fluent es de indústrias como: curtumes. metalurgias, corantes,
e xplosivos. cerâmicas, tinta s, têxtil. ga lvanização, extração. fabri cação de substânc ias químicas e
benefi ciamento de carvão tem sido mostrado (Stasinakis et ai .. 2003: Kotás and Stasicka, 2000: Scl vi e1 ai.,
2001 ).
Os curtumes, dev ido à comple xidade da transformação do couro cru .:m couro tani no. são indústrias
qu e utili zam um grande número de agentes químicos e produ ze m um enorme vo lume de águas rcsiduárias e
etluentes sóli dos como citado na literatura (Basegio et ai., 2002: Chuan and Liu , 1996 ).
Pesqu isas j á estão sendo desenvo lvidas quanto à contaminação, principa lmente por cromo, em
ecossistemas aqu át icos que recebem rejei tos resultantes das ativ idades de indústri as de curt imento de couros .
As indústrias de curtu mes têm o título de uma das mais poluidoras. mesmo co m o surgimento de uma
preoc upação ambiental sobre o destino dos resíduos prove nientes do tratame nto do couro.
Dentro desta preocupação em reduzir os níveis de contaminação , este trabalho propõe a estudar
métodos de li xiviação ác ida para a solubili zação do sed imen to de curtume. estudar c otim izar o processo de
extração de cro mo por microcmul são utili zando para isto matéria-prima regional deri vados de óleos vegetai s
como agentes tcnsoati vos c aplicar a metodologia de planejamcnto ex periment al na o btenção de modelos
estatísticos para o processo de extração.

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
2.1. Preparo da Solução Lixiviada (lixívia- Fase Aquosa)
Métodos de li xiviação testados : Foram estudados três métodos de lixivi ação ác ida para a solubili wção do
sedi me nto de curtume. Estudo u-se os métodos no se ntido de escolher aquele que obti vesse uma maior
solubili zação do sedimen to c ser ma is efi c iente. Os três métodos fo ram testados da seguinte I(Jrma :
Método I (EPA- Envi mn mcntal Protcction Agcncy ), 19XIi): Pesou-se 20 g da amostra de sed imento
c ad icionou-se 200mL de ác ido nítrico concentrado. sendo esta rcação ocorrida c m uma chapa de
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aquecimento, por uma hora, para o processo de digestão da amostra a 95°. Apó~ resfriar adicionou-se H20 2 a
301k com aquecimento. Depois de esfriar adicionou-se 5 mL HCl concentrado e 10 mL água deionizada.
Filtrou-se e diluiu-se com água deionizada. O resíduo do papel de filtro foi pesado e calculou-se para o
percentual de solubiJização do sedimento.
Método n (Cunha, 1999): Pesou-se 20 g da amostra de sedimento e adicionou-se 100 mL de ácido
;ulfúrico concentrado lentamente, sob agitação, para o procedimento de digestão. Misturou-se o sedimento no
ácido para abertura da amostra. O procedimento não passa por nenhum processo de aquecimento. Filtrou-se e
diluiu-se com água destilada.
Método lli (Chuan e Liu, 1995): Pesou-se 20 g da amostra de sedimento e adicionou-se 100 mL de
ácido nítrico (4,0N) lentamente, sob agitação, para o procedimento de digestão. Misturou -se o sedimento no
ácido para abertura da amostra. Aqueceu-se a amostra à 65°C. Esfriou-se a amostra e adicionou-se água
destilada. Filtrou-se e diluiu-se com água destilada.

2.2. Obtenção do Tensoativo
O tensoativo (OCS- Óleo de Coco Saponificado) é aniôoico e foi sintetizado em laboratório por uma
rcação de saponificação. Representam um ou vários grupos funcionais ionizáveia; em solução aquosa,
fornecendo fons na superllcie ativa carregados negativamente que interagem com o cromo. Ele é de grande
importãncia no ~istema de extração no qual será utilizado. pois ele é o respon~ável direto pelas interações com
o metal a ser extraído. A técnica de obtenção do teosoativo está descrita segundo Moreto e Feu (1989).

2.3. Método de Extração
Para reali.z ar a extraçào foi obtido um diagrama de fases de Wiosor, com o objetivo de verificar a
região de Wll e um diagrama de microemulsão, onde ajustou-se com a lixívia até verificar o aparecimento da
região de WU: isto aconteceu quando a fase aquosa atingiu a pU 3,5. Após a determinação desta região
delimitou-se uma região dentro da fase Wll e estabeleceu-se uma matriz de experiências representativa para o
domínio em estudo (Rede Sheffé) e delimitou-se uma região dentro da fa~e WTV, estabelecendo-se uma
matriz de experiência~ representativa para o domínio em estudo (Rede Shcffé) que será apresentada e
discutida nos resultados. Os sistema' escolhidos para a determinação dos diagramas apresentou as seguintes
composições: Sistema I (Wll): lixívia (fase aquosa). querosene (fase oleosa), óleo de coco saponificado
(tcn~oativo) c 1-Butanol (coteosoativo) e o Sistema fi (WIV): Água destilada (fase aquosa), querosene (fase
oleosa), óleo de coco saponificado (tcnsoativo) c 1-Butanol (cotensoativo).
Obtencão dos diagramas de fases: O tipo de diagrama de fase envolvido neste trabalho é do tipo
pseudotemário que é fonnado por 4 constituintes onde se fixa a r.vao crr constante onde representou-se em
um dos vértices do triângulo.
Os dois diagramas apresentaram os 4 constituintes: Tcn~oativo. Cotencoativo, Fase olcosae Fase
aquosa. Os gráficos não correspondem ao mesmo diagrama, são 2 sistemas diferentes onde, no diagrama das
regiões de Winsor a fase aquosa é a solução lixiviada com cromo c no diagrama de WLV a fase aquosa é a
água desúJada. Na região de Winsor na um equi líbrio da microemulsão com a fase aquosa em excesso.
A Figura I ilustra um diagrama pseudotemário com a; regiões de Winsor e um diagrama com a
região de microemulsão.

crr

crr

FA

ro

Figura 1: Regiões de Winsor li e Microemulsão WlV.
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As regiões de Winsor l, 11, ITT e TV foram determinadas inicialmente onde pesou-se os pontos com
tensoatlvo, cotensoativo e a fase oleosa, em lllbo de ensaio c LilUiou-se estas misturas com a fase aquosa c a
cada gota o sistema foi agitado durn.nte I a 2 minutos e em seguida foi centrifugado. caso ocorresse alguma
variação no sistema. o rubo é pesado e a composição ne~te ponto determinada por um balanço de massas.
A panir dos pontos definido~ traçaram-se as vária~ curvas de separação entre os ~istemas de Winwr
l,ll, llJ e IV, dentro do diagrama pseudotemário.
Sistema de extracão: O sistema I de e'tração é constituído por uma fase microcmulsão (M) em equilíbrio com
uma fase aquosa (FA) em excesso (região de Wll). O Xcrr. X1;o e Xh,. são as fraçõcs mássicas de cada ponto.

xcrr
xro xrA

~
.

A

T - TeiiSoatiw: OCS
C- Co~IISutiw : 1-B•tuel
FO - Fase oleosa: Q•erose~~e
FA . Fase a~~....sa: Limia

Extraçãe (Wil)

Figura 2: Sistema de Extração em WU (Sistema I).

"
No sistema l (Wll) ajustou-se da lixívia (fase aquosa) o pH para um valor próximo de 3,5 com adição
de hidróxido de sódio 0.1 N (NaOH).
O ~istema foi mantido em agitação por 20 minuto~. ficando em seguida em repouso até a completa
separação da\ fases. A fase aquosa em excesso. pobre cm metal, foi separada com o auxnio de uma seringa e
levada para análise no espectrofotOmetro de absorção atômica.
No Sistema 11 (WIV) foi obtido pela adição de uma microernulsão (M) à lixívia até o pH desej ado,
ou seja. o pH no qual obtém-$e a separação de fases (Wll).

Admonou.se o uonto de microemulsl!o

~

i

T • TeJISeatin: OCS
C. CoieiiSoatiw: l -B1ltaMl
FO • Fase eleosa: Q-.reseM
FA • Acuadestilada

~

Adicionou-te tmicroemulsio alixfvia(contendo o cromo) ati
um pH deseJado, no qual foi obtido um ponto de Wmsor Il.

~

ffij
~

Retitou.se a fase aquosa de Wil e analisou-se por absor~io aiômica.

Figura 3: Sistema de extração de WJV-. WII (Sistema li).
Os percentuais de extraçilo foram calculados através da seguinte equação:
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-·
%E = M u<iluoouJn

-

M+"

urido

x I00% ( I)

M ·#onde:
M'"·~•c•mlldo : quantidade total de metal adicionada ao sistema
M•"r<tloo : quanúdade tOLO I de metal contida na fase aquosa após a extração
%E : percentual de M"" extraído

Extracào do cromo
Escolha dos oontos: Uúlizou-sc a metodologia de planejameoto experimental (Rede Schcffé) para a escolha
dos pontos de extraçào. Para o Si~tema J escolheu-se os pontos experimentais na região de Winsor II e para o
Sistema 11 escolheu-se os pontos na regiiío de WIV e uúlizado de acordo com a metodologia descrita
anteriormente.
Influência do pH na extracão: Ne~ta etapa, estudou-o;e a influência do pH sobre os percentuais de extração do
cromo. Para o Si,tema I variou-se o pH da solução aquosa (lixivia) cm 3.5. utilizou-se para e<,te fim hidróxido
de sódio (1,0 N) e após o ajuste retirou-se a fase aquosa pard análise na ab;,orção atômica.
Para o Sistema li preparou-se o os pontos de microemulsão e utiiL,ou-se como fase aquosa à água
destilada, sendo o ajuste realizado com a lixfvia que é altamente ácida até os pHs 3.5 até chegar e m Wll e
após o ajm.te retirou-se a fase aquosa para análise na absorção atômica.
Planejamento exnerimcntal: Com o objetivo de conhecer o comportamento do sistema em uma maior região
de estudo, e. conseqüentemente, um maior número de informaçôe~ ~obre o sistema, com um menor número de
experimentos, utilizou-se uma metodologia de planejamento experimental: a Rede Scheffé.
O princípio de escolha dos pontos de estudo. através da Rede Scheffé, varia de acordo com o tipo de
mistura. Para uma mistura de trCs constituintes, os pontos são escolhidos a partir da determinação de uma
zona de compatibilidade. delimitada por um tri5ngulo equilátero, cujos vértices representam pseudoconstituintes puros, ou ~ja, a fraçno má.ssica total da mistura é igual a I.
Em cada lado do triângulo é escolhido um ponto que corresponde à metade da fraçl!o mássica de dois
dos constituintes. sendo o terceiro igual a zero. Escolhe-se também um ponto central constituído de I13 de
cada um dos pseudoconstituinte!>. A representação da Rede Scheffé está indicada na Figura 4.

XI'· l

,
X1'• I

X2'•1

Figura 4: Representação da Rede Scheffé para uma miMum de três constituintes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Método de Lixiviaçiio Utilizado na Extração de Cromo
O estudo da lixiviação do sedimento mostrou que o método que apresentou melhor percentual de
digestão (92.5%) foi o proposto pela EPA (Método I), seguido do (Método II) proposto por Chuan (1996)
com uma digestão (72,97%) e (Método ill) proposto por Cunha (1999) com uma digestão (68,25%). E!>la
melhor eficiência foi devido as condições operacionais da lixiviação que levou à uma maior solubilização da
amostra c. conseqüentemente, à um melhor rendimento .Com isso. decidiu-se que o método de lixiviação da
EPA (Método I) será empregado, na obtenção da solução lixiviada que será utilizada nos processos de
extração. O método mostrou-se bastante eficente uma vez que ele é indicado por algums autores na litemtura.
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Houve a preocupação na concentração de Cr (Vl) na lixiviação. mas, foram rcalitadas análise; de Cr (V I)
após a lix.iviação no espectrofotõmetro UV-Yísivel pelo método colorimétrico. método 71961\ proposto pela
EPA em 1992 onde a concentração de Cr (Vf) foi determinada com um 1e0r de 0.1942 ppm após a abertura
mostrando assim que não houve uma formação significativa de Cr (VI). A análise da lixívia por absorção
atômica foi realinda antes do processo de extração (concentração de alimentação inicial) e após a extraçilo
(concemração fina l da fase aquosa).
A concentração do cromo, anali~ado na tixfvia. foi determinada por análi<;e de espectrofotometria de
absorção atômica cujos resultados estão mostrados na Tabela l.
Tabela 1: Especificação da solução lixiviada por absorção atómica.
C(~

Metal
Cromo

,.

479.86

Analisando a Tabela I, observou·>C que os teores de Cromo esrão acima da concentração permitida
pela legislação ambiental. Ministério da Sa6dc. 2000, que é de 0,5 ppm de cromo em solução após a abertura
o que justifica o~ estudos de mérodos alternativos de remediação.
Para reali1.ação do cMudo da extração por microemulsào foi necessária a dererminação dos diagramas
de fa.se• que descreveram o comportamemo do sistema a ser utilizado na exrração. Neste ca>o uma das regiões
de inreresse para a extração é Winsor ll, ou ~eja, a fase microemulsão cm equilfbrlo com uma làse aquosa cm
cxcc~w. e uma outra região de microemulsào (Winsor IV).
\festa etapa. foram con~truído~ o~ diagramas identificando as regiões de Win~or para determinar qual
o sisrema de extração que poderá l.er testado na eficiência da exrração. Esta escolha é de fundamental
importância para a realização do proces~o.
Os sistema~ escolhidos para a determinação dos diagrama~ uprcscmam as ~cguintes composições:
Sistema I

Sistema TI

Fa.\e aquosa: Lixfvia com pH 3.5
Tcn~oativo: Óleo de coco saponilicado (OCS)
Cotensoativo: Álcool butíl ico ( 1-B utanol)
Fa~ oleosa: Querosene
Razão: Cotensoativo /Tensoativo: 4

Fase aquosa: Água destilada + Lix.ívia (pH ácido 0.6)
Tcnsoativo: Óleo de coco saponificado (OCS)
Cotensoativo: Álcool butflico (l-Butano!)
Fase oleosa: Querosene
Razão: Cotensoativo I Tensoarivo: 4

Os diagrumas de fases obtidos, para os dois si~temas. encontram-se na Figura 5.
CFI'=4
11

o
LIXÍVIA

25

50

1!'

2S

100

QUEROSENE

50

ÁGUA DESTU.ADA

7$

100

QUEROSENE

Sistema Jl

Sistema I

Figura 5: Diagrama de fases de Winsor parn o Sistema I e Jl.
Após a determinação dos diagramas pseudotemários para os sistemas realizou-se o estudo da
eficiência da extração de cromo por microemulsào.
A região para o eMudo do planejamento experimental compreende a regaão com maior proporção de
fase aquosa. Os ponros do v~rtice do tri5ngulo e os demais pontos delimitam a região a ser explorada no
plancjamento experimental utilizados para a dererminaçllo do modelo estatístico.
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Para delimitação da região do planejamcnto experimental. realirou-se 12 cn~aios dentro da região de
Wim.or 11 (Região de extração) da lixfvia a pH 3,5 os quais foram organizados em uma malriL dc experiência
segundo a Rede Scheffé.
Para o Sistema II real iwu-sc 12 pontos dentro de região de Wínsor IV (Figura 6). A Figura 6 mostra
os pontos experimentaib da Rede Scheffé para os Si.,tema~ I e ll em estudo.

o

15

25

L IXÍVIA

~

100

QUEROSENE

~

ÁGUA D ESTn.ADA

7S

100

QUEROSE NE

Sistema n

Sistema I

Figura 6: Representação da Rede Scheffé na região de WIJ e WIV, para exrração do cromo.
Os pontos de composição da mistura, utilizados na ex.troção, baseada na Rede Scheffé, constituem a
matriz de experiêocia. e estão representados nas Tabela n e III, e, com os ~us respectivos percentuais de
extraçllo para os sistemas I e II, respecuvarnente.
Tabela II: Composição dos pontos e percentuais de extração do cromo em(%) e concentração em ppm para o
Sistema l, com eH 3.5- C""""'"''l'il<il:'"' 163.16J2Eill ~Antes da extra~ão).
Composição dos pontos
Percentual de Extração
Pontos
CROMO ((!H 3.5}
~rrasões mássicasl
x,'()
{%)
Cone. {ppm) da FA ápos a extração
XM
XCII'
70,08
65,0
30,0
5,0
57.04
1
52,0
57.66
31,0
17,0
64,66
2
62,51
30.0
40,0
61.16
3
30.0
59,78
4
10.0
55.0
63.36
35.0
45,0
57,18
69,85
5
35,0
20.0
14,0
48,0
64,72
57,55
6
38.0
43,0
5,0
52,0
66,24
55.07
7
68,79
40,0
20,0
40,0
50.92
8
57,04
70,09
15,0
42.5
42.5
9
63,57
10
45,0
10.0
45,0
61.03
59,57
41,0
11
50,5
8,5
63.48
40,0
73,31
12
55.0
5,0
55.06
O estudo realiLOdo utilizando o Sistema 1 revelou que o& percemuais de extração do cromo a pH 3.5
obtiveram-se valores de até 68,79% de extração. e~ta diminuição do percentual de extração !>e deve a
formação de precipnado na lixívia onde o cromo foi capturado quando o pH da lixívia estava sendo ajustado
com a ba~e. antes do processo de extração e após a separação da faw aquosa na extr.Jção. Pois, a solução da
lixJvia cm pH 0,6 tem uma concentruçilo inicial de 479,86 ppm, mostrando que ap6~ o ajuste com NaOH a pH
3,5 há urna diminuição na concentração da alimentação para 163,16 ppm de cromo.
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Tabela III: Composição dos pontos e percentuais de extraçllo do cromo em(%) e concentração (ppm) para o
Sistema 11. com pH = 3.5 • c.,,,...~!<"'Cr = 479.86 ppm (Antes da extração).
Pontos
Composição dos pontos
Percentual de Exlraçiio
(r rações másslcas)
CROMO (pll 3,5)
Xm
XvA
(%)
Cone. (ppm) d a FA á pos a extruçiio
Xcrr
40,0
91,74
29.81
10.0
50.0
1
2
40.0
25,0
35,0
90,47
32.28
45,0
15.0
90,75
24.69
40.0
3
4
50,0
15,0
35.0
91,06
27.84
5
30,0
20,0
91,64
27,28
50,0
10.0
35,0
90,63
29.06
55,0
6
7
91,86
28. I I
20.0
25.0
55,0
8
25,0
15.0
93.41
19,05
60.0
15,0
20,0
9
88,95
35,04
65.0
lO
86,95
38.18
10.0
15,0
75.0
35,0
I 5.0
91,J 3
34.76
11
50.0
10,0
30.0
90,79
36,13
60,0
12

,

Anali'>alldo os re\ultados apresentados na Tabela 111 observou-se que o como foi extraído com
percentual de até 93,41%, sem que houves~e perda de metal por precipitaçllo. À pH 3,5 os percentuais de
extraçiio foram satisfm6rios para o cromo mostrando, assim, a eficillncia do ~btema de microemulsão
utilizado na cxtmção dc~sc~ metais.
Através dos re'>ulrados experimentais obtidos. utilizando o Si\tema U de extraçâo. foi feito um
tratamento estatístico cujos re~ultados forneceram modelo~ que repre~ntam o comportamento da extração
para o metal e~tudado.
O modelo obtido para o cromo foi do tipo quadrático reduzido podendo ser visto na Tabela IV.
Tabela IV: Equações dos modelos estatístico~ para o cromo.
Metais
Cromo

Equaç~o

do Modelo

%f.cr=+92,067*FA + 90,039*FO + 87,648*C!f + 14,0492*FO*C!f

A pmtir das equações representativas dos modelos estatísticos aceitos para o percentual de cxtração
(%E), descritos oa Tabela III, foram construídas as curvas de isorespostas no domínio da Rede Scbeffé para o
sistema de extração do cromo. As curva~ de isores~tas permitem uma melhor avaliação das equaçõe' dos
modelos e do comportamento do percentual de extraçllo no domínio estudado e podem ..er visualizada\ na
Figura 7.
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88,9j9

crr
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089,396
D 89,833
rnl90,27
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-91,144
-91,581
92,018
- aci.Jna

,

;.··:-..

.

.
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FO
Figura 7: Curvas de isorcsposta para o percentual de extração (%E) do cromo.

Com base oa Figura 7 verificou-l>C que o percentual de extração do cromo é ma•s alto na fase rica em
água, obl>Crvou-sc também um aumento da extração na direção do binário C!f-fO, em especial nas
quantidades intermediárias de FO-Crr.
O estudo da exlração do cromo por microemulsão fomeceu percentuais de extração de até 93,4 I% c
verificou-se que há uma i.nlluência do pH neste percentual. Estes resultados são muito bons uma vct que se
obtém alto\ pcrccoruais de extração na fase rica em água, o que toma o processo mais cconômico.
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4. CONCLUSÕES
A realização <kstc trabalho nos permitiu concl ui r que a espectroscopia de absorção ati\mica mostrou
ser uma técnica analítica re produtível c de fácil emprego na determinaç ão do metal analisado.
Dentre os métodos de li xiviaç ão estudados. o método proposto pelo EPA -Environmental Protection
Agency (método I) se distingue por uma maior solu bi li zação da amost ra estudada. Isto nos permitiu
recomendá-lo como método de li xiv iação a ser usado em trabalhos posteriores onde uma d igestão da amostra
ve nha a ser neccssúria. Nossos experime ntos mostra ram uma taxa <.k soluhilizaçüo de l)2. :V!c: da amostra,
quando este método é usatlo.
A otimização tio sist ema tlc ex traçiio nos levou a concluir que o sistema para extração tio cromo
utili1.ando microemulsi\es é o siste ma li que apresenta: Tcnsoativo: Óleo de coco saponifieatlo, Cotensoat ivo:
1-butanol, Fase oleosa: Qutoroscnc, Fa se aquosa: Água desti lada c Lixívia (contentlo os metais). Razão Cff
4.
O estudo tia extração de metai s pesados utilizanJo microemulsi\es demonstrou que este sistema é
mu ito eficiente, pois atingiu percentuais tlc cx tra<;ão de até '!~.41% para o cromo. O sistema foi eficiente
porque a concentração Je cromo na a lim~ nt açào antes Jo proc~ sso Je cxtração era 47'J,X() ppm revelando que
os níveis de cro mo foram rcJuziJos até uma concentração Je I '!,05 ppm .
O uso J c uma metodologia de plancjaoncnto experimental !RcJc Schcllé) na escolha dos pontos de

=

cxtração apresentou - se como urna ferramenta hastantc útil no descnvolvim~nto do processo. po is permitiu
obter res ultados ahrangendo uma consiJcrávcl região de estudo. co m um número ml.!nor de experime ntos.
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