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RESUMO 

Os c nuentcs g~rados pela ind ústria quími ca rodem apn.:scntar eonsid crú vcl t.:onccntraçüo de espécies ión icas de 
sc lênio cm di st intos estado~ de oxidação. l·: xistc uma s(: rit: d .... · m~H•dos qu~ podem sc..•r utili ;ados \·Ísando o 
tratamento de c llucntcs contendo csp0c ics iônicas de Se . den tre os LJUa is a oxi-rcduçüo, que tem como obj ctivo 
promover a oxidação das espécies iónicas de sclênio contidas JH.l d l ueutc a Se (VI). Essas espécies sào notúvcis por 
apresenta r devada so luhi lidadc cm meio aquoso. Lm segu ida . o sistema inicia lml.'ntc oxidado e suhmdido a urna 
etapa de redução, para que as presumidas cspó..:i es Se (V I) sejam rl.'du;idas ;t sclênio elementar (SL'"). Co mo wis 
espéc ies süo inso lúveis cm meio aquoso. o s istema é submetido a uma etapa linal de lilt raçào visa ndo a rcmoçüo das 
espécies in sol úveis. Nesse estudo foram avaliados distintos s istL·mas de ~lX Í-rL"duç<ln . Os resu ltados obtidos até então 
ind icam que o uso do mCtodo de..· ox i-rcdu\·ào proporciona a gen.l\'ào de..· c llucntcs com COJKCnlraçôcs res iduais de Se 
abaiXO dOS padrÕes cstabdecidos peJa kgislaç:io loca l r:w ppb) . /\s COJlCL'IliJ';\~()~s inici a ] C r~sidua J d~ S~ total llO 

efluente fora m determinadas através do uso da técnica de Fspedromctria de 1\ bson;~lo !\túmic1 com ( icraçào de 
1-lid re to. A partir dos resultados a té cntào ohtidos f{,j possível ohservar que tanto o tempo da etapa de o:xidaçào 
quanto o vo lume de solução oxidante utilizado podem ser ot imi zados. 

PALAVRAS-CHAVE: o.xi -reduçào; efl uen tes: sel ênio. 
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I. INTRODUÇÃO 

Existe uma série de métodos qw: podem ser utilizados visando o tratamento de efluentes contendo espécies iõnicas 
de Se (TWIDWELL c/ ui .. 1999). A escolha do métmlo depende da espécie predominante de selcniu encontrada nu 
efluente. O selênio pode ser encontrado cm dlucntcs de diferentes segmentos industriais, sendo normalmente 
encontrado na forma de espécies selcnato (Sd).1 ~ -), selcnito (Sc0~2 

), sc\ênio elementar (Se0
) c sclcncto (Se~-). 

Portanto, o selênio ocorre em quatro estados de oxidação distintos: Se (-11), Se (0), Se (IV) c Se (VI). Segundo 
MEN(i e/ ui. (2002) e OVLRMAN ( 199'!), cllucntcs de algumas indústrias químicas contêm considerável 
conccntraçào de espécies sclenocianato (Se( 'N ). ( 'onscqücntl'mcntc. efluentes industriais podem apresentar carga 
considerúvel de selênio solúvel (KASIIIWA <'/ai .. 2000: MEN(i 1'1 ai .. 2002). 
O tratamento de selênio encontrado cm efluentes líquidos é considerado um grande desafio devido à diversificada 
mobilidade das espécies químicas que contêm esse elemento. Por esse motiv·o, a escolha de um método que possa 
proporcionar o tratamento/polimento do etlucnte depemk dirctamente da espécie de sclênio predominante. O 
Diagrama de Estahilidatk Termodinúmica para o Sistema 11~0 SL· a 25 1,C indica quais s~1o as espécies químicas 
predominantes cm funçüo do pi I c do potencial do L'flucntc. Como o pi I inicial do elluentc estav·a na Ü1ixa da 

neutralidade (pfl ~7J)), a regi <lo indicada no diagrama de Pourhaix (Figura I) corresponde a um valor de potencial 

esperado para o dluente. 

Sistm-ta Se-Hp a 25~C 

lO 14 16 

Figura I - Diagrama de Pourbaix para o sistema Se- H~O a 25" C c a região que indica a provável 

prcdominüncia de espécies Se (VI) 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é viabilizar o tratamento de cllucntcs aquosos provenientes de indústrias químicas, através 
da IJtimiza"':ào do tempo da reaçào c do consumo de soluç:lo oxidante utilizado. O processo visa proporcionar a 
oxidação de espécies iúnicas de sclênio contidas no efluente a íons selcnato (ScO-i::-.L por adição de um agente 
oxidante. A etapa oxidativa, portanto, visa proporcionar a gen.u;üo de espécies altamente solúveis, nas quais o 
elemento selênio se apresenta no seu maior L'stado de oxidaçüo (nox t·ú), conflmnc mostrado na equação I A 
equaç:lo 2 mostra a rcduçüo do peróxido de hidrog0nio (li/)_:), que foi o agente oxidante utilizado nos 
experimentos. A cquaçüo 3 representa a rL·açào global do processo. 

SSeO~ +H ,0 ~ Seo; + 211' + 2c 

2H' +2e +11 ,0, ~211,0 - -· -
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Seo ;- +H/), <=> SeO} + H ,O (3) 

Em scguiUa . adi c iono u-se o agente- redutor com o ohjc ti H ) d"-· propo n.:i,mou a rcdu\=;.1o dos íon s scknato, 
presumidamente gerados na r.:tapa prévia de oxidac; Jo. a sdênio cknH.'ntar (Se" ). confnnnc a cquaç[io 4. i\ equação 5 
mostra a oxidaç:'io do bissultito de sódio (NaliSO ,). que foi o agente f\..'dutor utili zado nos C.\pcrimcntos. i\ cqu ;.w ào 
(l mostra a rcaçào g lobal do etapa de rc thu;~i.o dos íons sC'I c nato a sc \Cnio dementar. T a is espéc ies. dev ido a sua 
hidrot(1hicidadc. são removidas por aplicação de uma eta pa tin a i de tilt raçiio. 

61150 ,- <=> 3Sp,;- + 6/1' + 6c 

SeO} + '/1.11 ' + 6e <=> Se" + 4fl ,o 
Seo ; + 6HSO, + 211 ' <=> 3S,O,; +Se" + 41/ /) 

3. METODOLOGIA 

(4) 

(5) 

(6) 

O ctlucntc util i~.:ado no estudo cm questão apn:-scntava concentração inicia l de sd ê nio total igual a '2 5.7 pph. Fssc 
valor se encontra acima do limite cstahL'Iec ido pela legis lação local vigcntL' (20 pph). !\ detcnninaç;lo da 
concentração inicial de scl ê nio tota l foi feita por uso da téc nica de Lspectromctria de 1\hso rçào Atú mica com 
(ic raçàn de Hidrcto. ()s expe rime ntos rcali :t.<u..los fo ram di vididt ls cm dt1i s etllljunhls . dctl\Hllinadt•s cnsa it )S cinéticos 
c ensai os de consumo do reagente. 

3.1 Ensaios Cinéticos 

O s ensaios c inéticos fo ram reali zados com n ohjet ivo de avalia r se seria poss ível obter um cl1uentc com 
concentração res idual de Se menor que aquela ~..·..; tabdcc ida pe la k g islaçào como limite . através do uso de te mpos 
me nores de rcaçüo . 0 :-. kmpos escolhidos para ta l avaliaçào l( )ra m tk 5, 1 O. 1 .5 . 20 . ~ 5 l ' .10 minutos. Tais e nsaios 
fo ram realizados cm um equipamento do tipo j ar lt 'sl (nl<lt\ .: a No \- a (:ti ca). Adi ç ionou -se O. ) L '.k amost ra do 
e fluent e a Gtda rcator de I.OL. Os n .. ·atores foram ag itados meca nicamc ntL' c t iS ensai os fo ram rc ali t.ados c m 
hatclada . A Fi gura I mostra os rtatnrcs utili1.ados nos en saios ~,; in~ticos . 

f:igura I - Rcaton:s utilizados para a rea lit.a~:üo dos e nsaios c inéti cos . 

Adic io nou-se ao cnucntc, c m toJ os os reatorc~ . um volume constante dl.' .\5 mi . tk so lu~r·<ill o\idantc de 11 .:-0 ~ - 300 
g/ L (7.0 L.m-' de efluente) . ;\o ténnino da etapa uxidativa. retirou -se uma aliquo ta de 100 mi. do dluente. Em 
seguida . adie io nou-sc um volume t:onstante de 2 .75 mi. de so hu; ~lo redutora de NaiiSO , (hi ssullito d ..: sód io) (0.5 
mo l.L.1

) ao efluente. previamente (lx idath). cm cada um th)s n.:atlu·cs . A duraç;ll) da L'lapa de n:duçàl) l.' l'a a m esma 
utilizad a na et apa de oxidação precedente . Terminada ~l etapa de n.:du~·;i o. rdirou-sc outra aliquo la (k 100 mL do 

e fluent e. O vo lume re stante do dluen te (300 mL ). apús a rcali t.avio das e tapas de ox idaç:io c reduç:io. t(>i suhmct ido 
a uma etapa final de liltraçilo para que fossem n.:: movidl)S os sú lidos s u spen so~ (pn:sumiJaml'llh: sciL-ni n eleme ntar ). 

A filtração fo i reali zada eum mc mhranas do tipo miliporc (0.4 ~ pm) . Re tirou-se uma úllima alíqu nta d(.' 100 mi. do 
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dlucnte apús a ..:tapa de tiltraç:1o. /\ s tr(·s aliquota s n:tirm.las de cada reato r {totali7ando. portanto. I X alíquotas) 
seguiram para lJlh .. ' fosse li: i ta a tktenni11a~o,: :1o da conccntraç<io res idual de Se por uso da técnica tlc Espectrometria de 
Absorção Atómica Ct.llll (icraçüo d~..· llidrL·to . N<"10 hou ve ajus te <.h: pll durante os c .xpcrimcntos. 

3.2 Ensaios de Consumo do Reagente 

Lssc conjunto d~o.• r..•nsaios foi rcalizadu <.:om o ohjctiv·o dto: avaliar a viabilidade da utilizaç~1o de um volume menor de 
snlu~:iio oxidante. visando promov..:r uma satist:ttúria n: moçào das cspél'ics iónicas de Se contidas no efluente . O 
tempo destinado ú etapa de oxidaç :lo foi constante. srndo igual a .:10 minutos. Adicionou-se a cada rcator distintos 
\Oiwncs de solw.,· <io o xidante nesses ~..· xpcrimL·ntos . O \ 'Olumc de cllucnte previamente adicionado a caUa rcalor t(,j 

de ().5 L. ()s V<llumcs (._k s<lluçtH• tlxidantc (11 :-<> ~ - J()() g .L. 1
) adici .. mados a cada rc::~tor türam. respecti vamente 

iguais a 0.5: 1.0: I, ) : 2.0: 25: _1,0 : .\, ~ ,. 4.0 mi. ( 1.0: 2.0 : :1,0: 4,0: 5.0: 6.0 : 7.0 ~ X,O L.m~ ' d~ efluent e). O pH inicial 
do ctlucntc ~ra igual a 7 . .\X. O pi I foi registrado através do uso do pllm~trn da marca i\nalion modelo i\N 2000 
microproccssadn. Nüo houve ajush: Ju pi! durante os !..! Xpcrimentos. A Figura 2 mostra os n.:atorcs utilizados na 
rcalizaç:.1o dos ensaios de consumo do reagente. Os en saios foram realizados cm batclada c a veloc idade de agitação 
adotada !(li d~ 200 rpm. 

Figura 2- Reatorcs utili zados na rcali za~ào dos ensaios de consumo do reagente . 

Ao término da L'tapa oxidativa, retirou-se uma alíquota th: 100 ml. do ctluclllc. l ·: m seguida, ndicionou-sc a cada 
rcator um volume lixo de 2.75 mL de snluçüo redutora de NaiiSO, (0,5 moi. L·'). O tempo da etapa de redução f(Ji o 
mesmo escolhido para a prévia etapa oxidativa (.10 minutos). Ao término da etapa de redução. retirou-se uma 
aliquota de I 00 mL de ~ada reato r. O volume restante do dlucntc (300 mL) ![,i submetido a urna etapa final de 
tiltraçào v isando a remoção de· sólidos suspensos. i\ filtraçüo f(Ji realizada ""n membranas do tipo miliporc (0,45 
pm). A pó:-: a I'L~ali ;.açào da clapa de liltra\~lo rclirou-se uma última alíquota de I 00 mL. As trCs a líquotas retiradas de 
(ada reator (totali zando 24 aliquotas) seguiram para dctcrmina~.,·~lo da t:onccntração residual de Se total por uso da 
técnica dL· Espectrometria de Abson;;lo J\túmica com (iera~·ào de llidrcto . Não houve ajuste de pi I durante os 
experimentos. Os l..! nsaios foram reali zados cm hatdada c a velocidade de agitaç:io adotada foi de 200 rpm. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Ensaios Cinéticos 

A Tabela I. ahai xo. mostra os n:sultados rcfercnks ;'1s concentrayôcs residuais de Se após as etapas de oxidação, 
rcduçào c tiltraç;io. obtidos a partir da realização dos ensaios cinéticos. 
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Tabela I - Resultados referentes às concentrações residuais de Se a pús as etapas de oxidação, rct..iuçüo c tiltraçüo 
nos e nsaios cinéticas com H,O, a .100 g. L 1 

I 
Concentração res idual lpph) 

Tempo (min) i·' Etapa (Oxidaç:lo) 2" Etapa I Rcduç:io) Y !·:tapa (Filtração) 

5 ló,7 15,9 11.9 

lO 14,0 13,5 li ,6 

15 25.7 ~4.6 15.X 

20 22A 22,0 14,2 

25 24 ,7 ~:".3 15,2 

30 273 24.5 17, 1 

Médias 2 LX 21 ,O 14 ..1 

Observando-se a Tahcla 1. verifi ca-se que nos ensaios onde os tempos de oxidaçJo s;lo os mais curtos (5 minutos c 
lO minutos), as concentrações residuais de Se após a realização das etapas de oxidação I 16,7 pph c 14,0 pph. 
respectivamente). redução ( 15.9 pph c 13,5 ppb, respectivamente) c filtração (I I ,9 pph c I I ,6 pph. respecti vamente) 
estão abaixo do limite estabclec·ido pela legislação loca l vigente (20 ppb) . Vcrili cou-se que as amostras com 
menores concentrações residuais de Se foram aq uelas obtidas a partir de rcu,·ôcs de oxi-rcduçJo realizadas com os 
menores tempos. Tal tipo de comportamento pode ser um indicati vo de que a rcnwç~lo de Se via oxi-n:duçào é 
cincticamcntc favorúvcl. 
1\ queda vcriticada na concentração de Se, quando se c .. unpara a conccntr<H;ào residual de Se obtida apús " etapa de 
redução com a concentração inicial desse el emento, pode estar associada ~ redução das cspéci~o.•s iónicas de Se a 
sclênio elementar (cspéeics insolúveis cm meio aquoso). conforme mostrado na cquaçtlo (.Sl. /\pós a c:tapa lk 
tíltraçào a me no r concentração de Se cstú associada ú l't~moç~io de scl~nio elementar. A Tahcla 2 mostra os 
resultados referentes <ls porcentagens de remoção de Se . 

Tabda 2- Resultados referentes ús porcentagens de rcmoc,:ào de Se após as c lapas de oxida\· <lo. redução c liltra\·ào 
nos ensaios cinéti~os com 11 ,( l , a .\00 ).(i i 

Rcmoç;1o de Se C~~~ ) 

Tempo (min) I" Etapa (Oxidação) 2" Etapa (Redução) .\" Ltapa (Filtração) 

35,77 3X,X5 54,23 

lO 46,15 4X,OX s:ux 
IS 1.1 5 53 X 39.23 

20 13,X5 ISJX 45 .. \X 

25 5.00 2,69 41 54 

30 ** 5,77 34.23 

MCdias 20JX 21.0 45,0() 

**Provável crnl anal ít1co 

Em função das menores conccntra\·Cles n:siduais obtidas para (lS temrHls de 5 l' I() minutliS, v cri tic:t-sc que as maiores 
porcentagens de remoção de Se acontecem nessas condiçôcs. prineipalmcnt c após a etapa tina! d~.-· filtração , na qual 
espécies sciCnio elementar (Sc

0
). pr...:sumitlanll..'ntc presentes no cllucntc. seriam removidas. 

4.2 Ensaios de Consumo do Reagente 

A Tabela 3 abaixo mostra os resultados referen tes ús cmH.:cntr~u;ôcs residuais de Se das etapas de oxida\·üo. redução 
c filtração após a rcnlizaç5o dos ensaios de consumo do reagente. 
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Tahela _--; - Resultados referentes ús COIH.:Cnt n.I\'ÚCs res iduai s de Se após as etapas de oxidaçüo. rcJuyào c tiltraçào nos 
Ensaio:-. <.k Consumo do rca~cntc com H ~O~ a 300 g.'L 

l'oncenlraç<io resid ua l <rrb) 

Vo lume (L m') 1·' !'.tara ( O xidaç<io) 2" l·: tara ( Keduçüo) 3" Etara (Fi lt ração) 

LO I :i ,7 14.2 11 ,9 

2,0 11>.3 I X.4 12,7 

3,0 17,:i 17,0 13,0 

4,0 I X, I 17,3 12.7 

5.0 11>.2 11>.4 12.R 

h,O 16.X 16.2 13.2 

7,0 17.h 16.4 13.0 

X,O 1(,,) I :i..\ 12.4 

Médias I (>.X I h.4 12.7 

f.: possívl..'l ~lhscrvar que a menor COIH.:cntraçoio n:s idua l de Se, apús a L'tapa de tíltraçün. é obt ida quando se utiliza 
um vo lunll: menor de so luç:lo oxidan te ( 1.0 L.m \atingi ndo o v·a lor de 11 .9 pph. valor esse que se encontra ahaixo 
do limite L'stahckc ido pc\a CETESB . Os pro vúv~..·is moti vos associados ú tJLH.:da na concent ração de Se após as 
rcspcc ti vas etapas de rcduçüo c liltraçüo. quando comparadas ú concentração inicia l de Se. s:1o os mesmos expostos 
no item 4 . 1. A Tahcla 4 mostra os rcsultmlos n: krcntcs ús rcmoçôcs pcrt'l'ntua is de Se após a reali zação dos ensaios 
de l'Onsumo do reagente . 

Tahcb 4- Resultados rc l~rcntcs ús pon..:cntagcns de re mo\·ào de S..: apús as etapas de ox idaçàn, c fi lt ração nos 
b1saios d..: L·onsumo do n:agcntc com li ,() ::-: a JOO c/L 

Volume(Um') 2" L tara ( Reduç<io) J' Ftara (Fi lt ração) 

LO .1'1 . 6~ 4:i, .1X 54,23 

2,0 .1 7.31 29,23 5 1,15 

3,0 34.62 50.00 

4,0 .\lUX .1.1 .46 5 1.1 :i 

5,0 .17,6') 3ú,<J2 50,77 

h.O .1 5 .. 1X 37.1>9 49.23 

7,0 .12 .. 11 50.00 

X,O .16.54 41.15 52.3 I 

Médias 51.11 

Observando as remoçües percl:nluai s dL" Se . :tpús a etapa de tl ltraç<lo para todos os vo lumes de sol ução oxidante 
escolhidos. vcriflca-sl: qul: n<lo hú consitk·dvcl dispcrsüo entre tais valores (desvio padn1o '·~= 1.57 ). Dessa form a. 
p(ldL·- st• inferir que a esco lha de llll:Jwn.:s volumes da so lução oxidante pode proporcilmar satisfatória remoção de 
Se. 

5. CONCLUSÕ(;:S 

Os n.:suhados até ~...· nt;io obtidos indicam qul' a rcmo\·:.lo de Se prl·scnh.: cm d l ucntcs <.k indústrias químicas pode ser 
atingida atra vés do uso de sish..·mas uxi -n.;d ut or~...·s. 
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Para que tal remoção seja atingida, podem ser utilizados tempos mais l'Urtos de rca~:1o e o consumo de soluçào 
oxidante pode ser minimizado, segundo os resultados obtidos até o nwmcnto. Por esse motivo. novos experimentos 
serão realizados, nos quais os tempos de rcaçào scrào diminuídos, assim..:omo o consumo da solu~ào oxidante. 
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