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RESUMO
Um dos grandes problemas das indústrias minero-metalúrgicas está relacionado ao descarte de enuentes oleosos
provenientes de diversas etapas dos processos indu striais, gerando emulsões óleo-água. Essas emulsões são
estabilizadas por agentes tcnsoativos, principalmente sabões c detergentes sintéticos, que se interpõem entre as fases
di spersa c contínua, retardando, assim , a sua separação. Neste trabalho pretende-se avaliar a eficiência de três métooos
para a retirada do óleo dessas emulsões. O primeiro método consiste na tentativa da quebra da estabilidade da emulsão
(separando as fases) c a posterior utilização de materiais com ação adsorventc (no caso a vermiculita hidrofóbica, um
argilomincral que após tratamento térmico c químico adquire características que a tomam um bom adsorvcntc de
compostos orgânicos). O scgllndo será a cxtração líqllido-líqllido, qllc, por agitação da emulsão com outro solvente
imiscível ao solvente da emulsão, permite isolar o óleo. O terceiro método a ser avaliado será a notação por ar
di ssolvido (FAD), que por redução brusca de pressão gera microbolhas de ar no meio líquido, que colctam o óleo c o
removem da emulsão. Dessa forma, pretende-se propor novos métodos de recuperação de águas emulsionadas que
sejam eficientes c economicamente mais viáveis, visando su bstituir os métodos convencionais de tratamento desses
rcjcitos.
PALAVRAS-CHAVE: emulsões óleo-água; vermiculita; tratamento de cnucntes; extração por solvente; notação por ar
di ssolvido.

ABSTRACT
One great problcm in the mineral industry is conccrned to the disposition of oil cffluents, dueto formation of emulsions,
during thc dil'fcrent steps of the ore processing. Various typcs of soaps and detergents are used in the process, making
the emulsions very stable. This work makes a comparison ovcr thrce ways to withdraw the oil from the emulsions. Thc
first process will be to makc thc cmulsion unstable and to use hydrophobic vcrmiculite as a sorbent for the oil. Thc
second will bc to use solvent cxtraction as a mean to separate thc oil from water. The third one will be to use notation
by air di ssolved. IL will be cvalllatcd which onc is more efricicnt
Key-words: cmulsion oil-in-water; vcrmiclllite; treatmcnl of cfnucnt; solvent extraction; llotation by air dissolved.
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L INTRODUÇÃO
A água é um dos principais recursos para a manutcn~·fio da vida. Constituinte cssctKial p~tra os seres vivos, dc\'c estar
disponível cm quantidade c qualidade apropriadas. O crescente avan~·o da poluição no mundo preocupa a população, os
órgãos de controle ambiental c a indústria cm geral.
Entre os principais po luentes que podem causar degradaç ão ao meio ambiente estão o petróleo c seus derivados quo.:,
quando cm conlato com a :ígua, geram as emulsões. Esses contaminantes, quando presentes na ;igua, são de difíc il
remoção, mesmo cm pequenas quantidades, podendo ocasionar problemas estéticos c prejuízos :1 vida aquática . Eles são
cstúvcis à luz , ao calor c de difícil biodcgradação, além de impedirem as trocas gasos:ts entre o ar c a ~ígua.
Segundo Oliveira ( 1995), pode-se classificar a prese nça d~; óleo cm soluçao :~quosa sob quatro formas distintas: livre,
disperso, cmu!sificado c solubilizado. O óleo livre representa as dispersões grosseiras constituídas por gotas com
diâmetro superior a 150 m. Este tipo de dispersão é Li cilmcntc removida por meio de processos convencionais de
separação gravitacion::ll. O óleo disperso, normalmente com di:'unctros de gota entre 50 e 150 m, também pode ser
removido por processos gravitacion:.~is. Contudo, a eficiência de separação neste caso dependerá essencialmente da
distribui<,;ão dos diâmetros d:.ts gotas e da presença ou nfio de ~gentes cstabilizantcs. No caso do óleo emulsificado, o
diâmetro elas gotas situa-se abaixo de 50 m, o que difi c ult a a su:! scp:uação por meios grav il;tcionais. Geralmente, o
tratamento de óleo cmulsificado requer a utili zação de processos mais sofi sticados tais como, a centrifugação ou J
flotaç5ü, associados ao emprego de produtos químicos. Finalmente, o óleo pode também estar solubilizado na água
sendo extremamente difk~ il a sua remoção, requere nd o o uso de processos químicos especiai s tais como, a cxtraçüo com
solventes , e/ou o emprego do tratamento biolôgico.
Uma emulsão é definida como uma mistura de doi s líquidos imiscívcis ou parcialmente miscíveis onde uma das fa ses
encontra-se dispersa na outra sob a fonnu. de gotas de t:tm anho microscópico ou coloidal (Shaw, 1975). Quando o óleo é
a fase dispersa, tem- se unoa e mulsão de óleo cm águ::t (O/A) e, quando o meio disperso é~~ água tem-se uma cmuls5o de
água cm óleo (A/0) .
O tipo de emul são é de fácil idcntificaç5o, através de métodos físi c os c químicos, como mostra a Tabela L
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Em-<:onclições de equilíbrio, o óleo puro é imiscível na água pura, c não ocorre a formação de emulsões, ficando apenas
óleo livre cm suspensão na água. Para que exista um a emulsão laz-sc necessário que ocorra uma dispersão mecânica do
óleo na água c vicc-vcrsa, com a introdução de minúsculas gotículas de uma fase no interior da outrJ.
Uma das propriedades físicas mais importantes das emulsões é a sua estabilidade, favorecida pel::t tensão interfacial
b::tixa, filme inlerfac ial mecanicamente forte, repul s5o das duplas camC~das clétricas, volume relativamente pequeno da
fase dispersa, gotículas pequenas e viscosidade elevada. A estabilidade de uma emulsão é a capacidade da mesma
manter sua homogeneidade durante certo período de temp o.
O agente químico que estabiliza as emulsões possui estrutura anfipática - suas mo léculas devem possuir urnJ parte
hidrofóbica, ou seja, uma região apoiar que apresenta repul são pela úgua c atr<1ção pelo ôleo c uma parte hidrofílica,
região polar que apresenta ;\lração pela água c repul são pelo óleo - originando um;] emulsão cst;ívcl. Esses compostos
são chamados de agentes surfatantcs c consistem de moléculas orgânicas com longas cadeias hidrocarhônicas (parle
apoiar que irá se ligar ao óleo) c uma parte iônica hidrofílica (que se liga à água). Dentre os surfatantes mais comuns
estão os sabões c detergentes.
Segundo Souza (2003), os agentes emulsionantes aluam na formação de emulsões através de três mecanismos:
a) redução da tensão intcrfacial- estabilização termodinâmica;
b) formação de um filme rígido intcrfncial que serve como barreira para coalescência;
c) forma;,~ão de uma dupla c amada c tétrica que serve como barreira contra a aproximaçi:io d os glóbulos.
A desestabilização da emulsão é feita através de um tratamento químico da Jgu::t oleosa contendo o óleo emulsionado,
mediante a adição de clctrólilos capazes de deslocar os surfatantes da interface úgua-óll'o. Esses clctrôlitos aluam na
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diminuição da dupla camada clétrica (DCE) , anulando a repulsão existente entre as gotículas. Dessa forma, as gotículas
de óleo presentes no meio se aproximam umas das outras c ocorre a coalcscência para formar gotículas maiores,
separando-se da fase aquosa c surgindo como óleo livre, tornando sua scpara~· ão possível por processos gravitacionais
ou utilizando-se um material adsorvcntc.

2. MA TE RIAIS E MÉTODOS
As operações mineiras c metalúrgicas manuseiam volumes enormes de água, sólidos, óleos (emulsionados ou não),
gases, elementos com propriedades radioati v as, entre outros (RUBlO ct ai., 2002).
Nesse trabalho , inicialmente as emulsão serão sintetizadas cm laboratório, para adequação dos métodos de cxtração do
óleo da água c posteriormente, pretende-se utilizar um cllucntc de processos mineiros c metalúrgicos que contenham
emulsões estabilizadas.
As emulsões serão preparadas utilizando-se ;ícido oléico. Na flotaçãn de minérios, o ácido oléico é utilizado como um
coletor, cuja função principal é alterar a superfície do mineral , que passa de carátcr hidrofílico para hidrofóbico. Este
processo ocorre pela adsor~·ão dos íons do colctor na superfície do mineral reduzindo a camada hidratada c tornando
possível a formação do contato entre a bollw de ar c o mineral (PERES , 2003).
Industrialmente usam-se óleos naturais, como por exemplo, o tal/ oil (que é um subproduto da fabricação do papel),
óleo de arroz, óleo de mamona c óleos comestíveis brutos. O principal constituinte do tal/ oil é o ácido oléico (RUBlO
ct ai., 2002).
Serão avaliados três métodos para remoção do óleo: cxtração por solventes, !lotação por ar dissolvido c posterior
adsorção com material adsorvcntc , no caso a vcrmiculita ativada.
A vcrmiculita hidrofóbica é basicamente um argilomincral que, após tratamento térmico, adquire características
adsorvcntcs de hidrocarbonetos.

2.1 Preparo da emulsão
Preparou-se uma cmulsüo, contendo aproximadamente I% de ácido oléico comercial, que foi agitada por 30 minutos.
Como cstabilizantc utilizou-se olcato de sódio. Em seguida, a emulsão foi mantida cm repouso, para vcrificaçüo de sua
estabilidade. Durante o período de repouso, realizaram-se medidas de turbidcz, utilizando-se um turbidímctro portátil,
marca Alfakit, modelo Plus v 1.25.

2.2 Caracterização da emulsão
O tipo de emulsão óleo cm água (0/A) ou água em óleo (A/0) , cm função da fase dispersa e contínua, pode ser
determinado através do método de ensaio do corante. Em uma pequena quantidade de emulsão se adiciona um corante
que seja hidrossolúvel c agita-se com um bastão de vidro. Se a fase dispersa colorir de maneira uniforme, a emulsão
formada é do tipo óleo cm água O/A.

2.3 Desestabilização da emulsão
Após o preparo de emulsões estáveis pretende-se utilizar diferentes clctrólitos para promover sua desestabilização,
verificando a eficiência de cada clctrólito c a melhor relação custo benefício, aumentando a eficiência de separação do
óleo, podendo-se rccircular a água cm diferentes processos industriais.

2.4 Etapa de extração por solventes
O método de cxtração por solventes consiste cm se fazer passar a emulsão por um equipamento contendo pequenos
grfmulos hidrofobizados c uma quantidade de solvente orgünico. Uma coalcscência tipo gotícula-gotícula de óleo pode
acontecer resultando cm um aumento na velocidade de separação do óleo da ~ígua. Por ação da gravidade, as gotículas
de óleo pcrconcm todo o leito orgânico até chegar Q câmara de separação, onde entra cm contato com material
adsorvcnte , no caso a vcrmiculita hidrofóbica.
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2.5 Etapa de notação por ar dissolvido
A !lotação é uma técnica de separação de partículas, agregados ou gotículas de óleos, via adesão de bolhas às partículas.
O processo de !lotação por ar dissolvido é caracterizado pela geração c introdução de microbolhas de ar no meio
líquido, por redução brusca de pressão. O processo é realizado a partir da saturação do ar na água. Dentre as várias
formas de contatar o ar com água, o mais utilizado é o saturador onde o ar com a água passa por um empacotamento de
anéis, sob uma pressão de 4 a 5 atm. Esse empacotamento aumenta a superfície de contato c a pressão permite que
ocorra a saturação. A água saturada com ar é injctada na cuba de flotação através de uma válvula tipo agulha, onde a
variação brusca de pressão faz com que o ar retorne a forma gasosa, formando bolhas minúsculas, que aderem às
partículas. Essa união partícula-bolha apresenta uma densidade menor do que o meio aquoso, fazendo com que ocorra a
!lotação (Edzwald, 1995).
As bolhas, por sua natureza hidrofóbica, ·se aderem às gotículas de óleo de forma firm e c estável. Com isso, há a
formação de um sistema óleo-gás com densidade muito inferior à da água, fazendo com que o sistema óleo-gás formado
se desloque para a superfíc ie do líquido com muito mais rapidez c eficiência, onde se acumula c de onde pode ser
removido com facilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o preparo das emulsões, as mesmas foram deixadas cm repouso c realizaram-se as medidas de turbidcz cm função
do tempo de repouso.
Utilizando-se I% de ácido oléico c I O mL de estabilizantc , variou-se os tempos de agitação das emulsões com o
objetivo de verificar o tempo mais adequado de agitação. Os resultados encontrados para as medidas de turbidcz estão
apresentados na Tabela II .

Tabela II.Medidas d
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65 ,25
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A Figura I apresenta as curvas de turbidez em função dos tempos de repouso, variando- se os tempos de agitação na
síntese das emulsões. Nota-se que a menor variação relativa ocorre para 20 minutos de agit<Jção embora, vi sualmente, a
emulsão que se apresentava mais estável foi a de 30 minutos de agitação.
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Figura 1 - Turbidez em função do tempo de repouso da emulsão, variando-se os tempos de agitação no preparo
das emulsões.
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O gráfico acima demonstra que as curvas de mesmo tempo de repouso têm comportamentos similares umas às outras,
embora os valores de turbidcz variem consideravelmente. Nota-se ainda que para valores maiores no tempo de agitação
foram encontrados maiores valorc~ de turbidcz, para os mesmos tempos de repouso. Contudo, duas anomalias foram
verificadas, para os tempos de agitação de 15 c de 25 minutos, que podem representar estados meta-estáveis (mínimos
locais) para a turbidcz da emulsão. No entanto, mais estudos elevem ser realizados para verificar se esses mínimos
ocoiTcm para outros tempos de repouso.
Em segu ida, variou-se a quantidade de [tcido oléico para se determinar qual a dosagem máxima que poderia ser utilizada
cm função da faixa de leitura do turbidímctro. A Tabela III apresenta os resultados obtidos para as medidas de turbidcz,
mantendo-se a dosagem de cstabilizantc cm lO mL c tempo de agitação de 30 minutos.

- d a vanaçao
- em runçao
- d a d osagcm d e ac1
' ·do oléieo.
Tabela III - M cd'd
1 as d e tur IH'd ez para as emu Isoes
Tempo de repouso (min)
Turbidcz (NTU)
683,82
593.80
Fora de escala
5
591,45
653 ,94
Fora de escala
10
593,51
653,71
Fora de escala
15
606,70
668,79
Fora de escala
30
421,74
717 ,01
Fora de esc;tla
60

Dosagem de ácido oléico (%)

0,2

0,5

1

A Figura 2 apresenta as curvas de turbidcz cm função dos tempos de repouso, variando-se a dosagem do ácido oléico.

,,
Figura 2 - Turbidez das emulsões em função do tempo de repouso, variando-se a dosagem de ácido oléico.

Para dosagem de ácido oléico de I%, os valores da turbidez eram maiores do que a faixa de leitura do aparelho utilizado
(O a I000 NTU). Das análises realizadas, verificou-se que quanto maior a dosagem de ácido oléico, maiores são os
valores de turbidcz para as emulsões.
Variou-se a dosagem de cstabilizantc para se verificar a dosagem que geraria uma emulsão mai s estável. A Tabela IV
mostra os resultados obtidos par;t as medidas de turbidcz, mantendo-se a dosagem de ácido oléico cm 0,5% e tempo de
ag itação de 30 minutos.
A Figura 3 apresenta as curvas de turbidcz cm função das dosagens de cstabilizante utilizadas, mantendo-se sua
concentração constante e para o mesmo tempo de agitação da emulsão (30 minutos).
A emulsão preparada com dosagem maior de estabilizante apresentou-se mais estável, tanto visualmente quanto nas
medidas de turbidcz.
Para a determinação do tipo de emulsão utilizou-se um corante alimentício de coloração amarela. Houve a completa
coloração da fase dispersante, caracterizando a emulsão como sendo do tipo de óleo em água (O/A).
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Figura 3- Turbidez em função do tempo de repouso, variando-se a dosagem de estabilizante.

4. CONCLUSÃO
As etapas iniciais de preparo das emulsões c verificação de sua estabilidade forneceram informações quanto à dosagem
dos reagentes a serem empregados. Pretende-se estipular as condições mais favoráveis à síntese de emulsões estáveis do
tipo óleo em água (0/ A) para posteriormente desestabilizá-las com o auxilio de eletrólitos. Ainda além, pretende-se
verificar a eficácia dos métodos supracitados na separação do óleo presente na água, visando seu reaproveitamento.
Ressalta-se que, até o presente momento, não foram realizados testes de separação do óleo da água, de tal forma que
essn será a próxima etapa a ser realizada em trabalhos futuros.
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