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RESUMO  

 

Rejeitos da mineração contendo grandes quantidades de finos são constantemente descartados em barragens. A 
recuperação da água contida nesses rejeitos depende, dentre outros fatores, da remoção de reagentes residuais e 
material particulado fino, que, devido às suas características de tamanho e cargas superficiais requerem tempos de 
sedimentação impraticáveis industrialmente. No caso do processo Bayer, seu principal resíduo é a lama vermelha, os 
fluxos de águas residuais contêm grandes quantidades de partículas muito finas (d90 = 2 μm) e alta causticidade. As 
quais não podem ser removidas por sedimentação simples pois, devido às suas cargas superficiais, permanecem em 
repulsão mútua, promovendo uma estabilidade eletrostática da polpa. Entretanto, o estado de dispersão dessas 
partículas está diretamente relacionado ao potencial eletrostático de superfície, sendo necessárias etapas de 
desestabilização de cargas e agregação, por meio de coagulação e floculação. O objetivo deste estudo é avaliar o uso 
de polímeros naturais biodegradáveis, amigáveis ao meio ambiente, como quitosana e ácido húmico, quando usados 
em conjunto podem promover uma maior eficácia no tratamento destas águas residuais da lama vermelha. A 
quitosana, com propriedades policatiônicas pode ter interações com substâncias aniônicas, tais como ácido húmico 
(AH), e formar uma macromolécula para adsorção em partículas minerais. Os ensaios de floculação realizados no Jar 
test, foram avaliados diferentes dosagens de quitosana e ácido húmico, para águas residuais de lama vermelha 
contendo partículas de 1% (p / v), tiveram como variável de resposta a turbidez do sobrenadante. Os resultados 
preliminares obtidos a partir de uma mistura de quitosana/ácido húmico em pH~12 mostram que é possível reduzir a 
turbidez de fluxos de sobrenadantes de 550 NTU para valores inferiores a 50 NTU, atendendo às normas ambientais 
vigentes para reuso da água. 
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ABSTRACT 

 

Mining waste containing large amounts of fines is constantly discarded in dams. The recovery of the water contained in 
these wastes depends, among other factors, the removal of residual reagents and fine particulate matter, which, due to 
their size characteristics and surface loads, require industrially impracticable sedimentation times. In the case of the 
Bayer process, its main residue is red mud, the wastewater streams contain large quantities of very fine particles (d90 = 
2 μm) and high causticity. They can not be removed by simple sedimentation because, due to their surface loads, they 
remain in mutual repulsion, promoting an electrostatic stability of the pulp. 

 

However, the dispersion state of these particles is directly related to the electrostatic potential of the surface, requiring 
steps of destabilization of loads and aggregation, through coagulation and flocculation. The aim of this study is to 
evaluate the use of biodegradable, environmentally friendly natural polymers such as chitosan and humic acid, when 
used together, to promote greater efficiency in the treatment of these red mud wastewater. Chitosan with polycationic 
properties may have interactions with anionic substances, such as humic acid (AH), and form a macromolecule for 
adsorption on mineral particles. The flocculation assays performed in the Jar test evaluated different dosages of 
chitosan and humic acid for red mud waste water containing 1% (w / v) particles. The response variable was the 
turbidity of the supernatant. Preliminary results obtained from a chitosan / humic acid mixture at pH ~ 12 show that it is 
possible to reduce the turbidity of supernatant fluxes of 550 NTU to values below 50 NTU, in accordance with current 
environmental standards for water reuse. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina, a quitina é o segundo biopolímero mais abundante na 
natureza, próximo á celulosa. Tem sido amplamente utilizado como um adsorvente para íons de metais de transição e 
espécies orgânicas, porque a protonação em meio ácido dos grupo amino (-NH2) e os grupos hidroxi (- OH) em as 
cadeias da quitosana podem servir como sítios de coordenação e de reacção. (CHANG; JUANG, 2004; ZHANG; BAI, 
2003). 

 
O ácido húmico é uma subclasse de substâncias húmicas e, geralmente, apresenta características macromoleculares. 
Este contém partes hidrofílicos e hidrofóbicos, assim como muitas funções químicas tais como carboxílico, fenólicos, 
carbonilo, e os grupos hidroxilo ligados com os ácidos alifáticos ou carbonos aromáticos nas macromoléculas. A 
existência de grupos carboxílicos, fenólicos resulta em ácidos húmicos predominantemente transportando cargas 
negativas em soluções aquosas. (ZHANG; BAI, 2003). 
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Tem sido sugerido que a estrutura do ácido húmico pode sofrer várias mudanças em vez de linear com enroscada ou 
mais configurações esféricas (ou vice-versa), devido ao mudança de pH e concentrações do ácido húmico na solução. 
(STEVENSON, 1994; ZHANG; BAI, 2003). 

 
A adsorção da quitosana no ácido húmico, foi estudado por (ZHANG; BAI, 2003), indica que em pH de ácido para 
neutro, o potencial zeta da quitosana reduziu o potencial zeta do ácido húmico, o que indica que apenas uma pequena 
quantidade do ácido húmico foi adsorvido sobre a superfície da quitosana (Figura 1). 

 
O objetivo do presente estudo é complementar as propiedades da quitosana com baixo peso molecular de 232 kDa (LI 
et al., 2013), com propiedades catiónicas em pH 

< 7, com as do ácido húmico com alto peso molecular de 15 a 118 kDa (KAWAHIGASHI; SUMIDA; YAMAMOTO, 
2005), para poder flocular as partículas da lama vermelha. 

 
 

 

Figura 1: Influencia do pH do potencial zeta da quitosana com o ácido húmico (ZHANG; 

BAI, 2003) 

 

A fonte das cargas negativas sobre as bordos da caulinita, bem como as outras argilas, se acredita que surgem da 
dissociação de um protão (H +) de um grupo OH- exposto. Isso é possível porque os átomos de oxigênio nas bordas 
estão em contato com um, em vez de que com dois átomos de Si ou Al. Os hidrogênios dos tetraedros OH- (aqueles 
associados com Si) são mais propensos a se dissociar do que com os octaedros OH- (os que estão associados com 
Al). E a dissociação é fortemente dependente do pH. (STEVENSON, 1994; THENG, 2012) 

 
O principais catiões polivalentes responsáveis pela ligação dos ácidos húmicos para argilas são Ca2+, Fe3+, e Al3+. O 
iõe divalente Ca2+ não forma complexos de coordenação fortes com as moléculas orgânicas e seria efetivo apenas na 
medida em que uma ponte de ligação pode ser formado. Pelo contrário, o Fe3+ e Al3+ formam complexos de 
coordenação fortes com o ácido húmico, neste caso o deslocamento do metal ligado é difícil.(STEVENSON, 1994) 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 Materiais 

A quitosana e o AH foram produzidos pela Sigma-Aldrich Chemical Co. A amostra de lama vermelha é proveniente do 
estado do Pará. 

 

 Preparação da quitosana 

A solução estoque de quitosana foi preparada pela dissolução de 1,0 g de quitosana em 1L de uma solução de HCl 
0,025M, agitada durante 24 horas, conforme procedimento descrito por Bratskaya et al., 2004. 

 

 Preparação do ácido húmico 

A solução estoque do AH foi preparada por dissolução de 1,0 g de AH em 1L de uma solução de KOH 0,1M, agitada 
por 48 horas e filtrada em papel de filtro quantitativo (Whatman no. 1), conforme metodologia utilizada por Zouboulis et 
al., 2003. 

 

 Determinação da distribuição granulométrica 

As partículas coloidais, com diâmetros menores do que 2 μm, exigem a coagulação e floculação. Porém é preciso 
analisar e quantificar a presença das mesmas na amostra. A amostra foi seca a 60 graus por 3 horas em estufa e 
posteriormente desagregada com o auxílio de uma peneira com abertura de malha de 297 µm. A determinação da 

distribuição granulométrica foi realizada em difratômetro a laser, Mastersizer 2000, da Malvern Instruments, com uso de 
3 minutos de ultrassom. 

 
 Medidas das cargas elétricas de superfície 

Esta análise indica a quantidade de energia requerida para penetrar na camada de íons em torno da partícula de 
modo a desestabilizá-la, medindo o potencial eletrostático entre a separação das camadas vizinhas da partícula (Zeta-
Meter, n.d.). 

 
A amostra foi moída até uma granulometria menor que 20 μm, por determinação da metodologia de análise do 
equipamento Zeta Potential Analyzer (Brookhaven Instruments Corp.). Foram adicionados 0,5 g do rejeito seco a 0,5 L 

de água Mili-Q, para duas concentrações de eletrólito indiferente (0,001 M e 0,01 M de KNO3). A polpa foi dividida em 
várias sub-amostras, para ajustes de pH, com soluções de HCl 0,1 M e KOH 0,1 M, mantendo a mistura sob agitação 
contínua e temperatura controlada em 25°C; após 5 min de repouso a amostra foi, então, analisada. 
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Para a quitosana, a medida de cargas superficiais foi realizada diretamente para a solução estoque (item 2.2). Para o 
AH, foi tomada uma alíquota da solução estoque (item 2.3) e preparada uma solução de 100 ppm. As soluções 
poliméricas foram divididas em várias alíquotas, as quais foram ajustadas ao pH desejado (3–12), com soluções de 
HCl 0,1 M e KOH 0,1 M. 

 

 Ensaios de floculação 
Os ensaios foram realizados em equipamento Jar test, da marca Nova Ética. A polpa contendo 0,5% de sólidos foi 

preparada em um béquer de 2,0 L, à temperatura ambiente e homogeneizada por 3 minutos, a uma rotação de 225 
rpm. Mantendo-se a rotação, foi realizada a adição de quitosana, mantida sob agitação por 2 minutos; em seguida, 
adicionou-se o AH, mantendo-se o sistema sob agitação por mais 2 minutos. 

 

A rotação foi reduzida para 112 rpm (mistura lenta), para promover o crescimento dos flocos durante 1 minuto; ao 
cessar a agitação, a polpa foi deixada em repouso para sedimentação por um período de 1 hora. Após a 
sedimentação, foram retiradas alíquotas do sobrenadante para determinação da turbidez, em turbidímetro Hach 
2100P, e quantificação da eficiência de remoção dos sólidos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Distribuição de tamanho das partículas 

Na região próxima ao ponto isoelétrico, na faixa básica, em pH 12, o material apresenta maior tamanho de partícula, 
mostrando a possível aglomeração das mesmas, devido à neutralização das cargas superficiais; o mesmo pode ser 
observado em pH 8, e a região próxima ao segundo ponto isoelétrico, na faixa ácida entre o pH de 5 e 6, mostram 
também uma maior agregação de partículas, e maior ainda na faixa de pH de 2 a 4. 

 
 

 Interação eletrostática 

O AH apresenta uma resultante de cargas superficiais negativa na faixa de pH de 3 para 12, o que pode ser atribuído 
à dissociação do ácido carboxílico (-COOH) e, em menor escala, do grupo fenólico (-OH), (Yan e Bai, 2005). Como 
indicam Zhang e Bai (2003), o pKa para o grupo carboxilico é de 3, e o pKa para o grupo fenólico é de 9. 

 
Em contraste, os grânulos de quitosana têm carga superficial positiva em soluções ácidas e carga superficial negativa 
em soluções alcalinas, com um ponto isoelétrico no pH 6, mostrando sua solubilidade em água, em meio ácido, por 

protonação do grupo amina (-NH2 a NH3
+) em pH<6, conforme reportado por Rinaudo (2006) e Zhang e Bai (2003), e 

estando perto de seu pKa situado entre 6,3 e 6,7 (Yan e Bai, 2005). Em meio neutro a alcalino pode acontecer a sua 

floculação devido à desprotonação e transformação do grupamento amina para uma forma insolúvel (-NH2
- para -NH-), 

conforme reportado por Zhang e Bai (2003), Rinaudo (2006) 
 

O pH natural da polpa está na faixa de 10.2<pH<10.5. Essa amostra, por se tratar de um rejeito contém partículas de 
diferentes minerais, se podem observar que apresenta dois pontos isoelétricos, em pH= 5.5 e em um pH próximo a 
12.5, mostrando uma aproximação do potencial zeta; a lama vermelha apresenta uma zona coloidal estável na faixa de 
pH de 9 a 11.5. Acima do pH = 5.5, as partículas da lama vermelha mostram uma reversão de cargas, de negativas 
para positivas e também observou-se que o eletrolito é indiferente. 
 

 
 

 
 

 Relação entre cargas superficiais e o pH 

A Figura 3 apresenta os resultados do tamanho médio das partículas em função do pH para a lama vermelha. Na 
região próxima ao ponto isoelétrico, na faixa básica, em pH 12, o material apresenta maior tamanho de partícula, 
mostrando a possível aglomeração das mesmas, devido à neutralização das cargas superficiais; o mesmo pode ser 
observado em pH 8, e a região próxima ao segundo ponto isoelétrico, na faixa ácida entre o pH de 5 e 6, mostram 
também uma maior agregação de partículas, e maior ainda na faixa de pH de 2 a 4. 
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Figura 3: Agregação de partículas da lama vermelha em função do pH. 

 

 

 Efeito da quitosana com o AH na superfície das partículas e agregação da 
polpa da lama vermelha 

Na Figura 4, pode-se observar os testes de floculação, em diferentes dosagens de quitosana e ácido húmico em uma 
polpa de 1% de sólidos em pH 12, na qual é evidenciado que sem presença de AH, a quitosana tem uma adsorção 
nas partículas proporcional com o aumento da sua dosagem, enquanto que quando foi adicionado 6,4 g/t do AH, a 
turbidez reduciu-se á metade do que sem AH, e ao aumento da dosagem do AH, em os diferentes dosagens da 
quitosana, não foi evidenciado uma melhora na redução da turbidez. Porém, como se pode observar foi obtida uma 
resposta de turbidez ótima de 35 NTU, foi com dosagem de 515 g/t de quitosana e de 6,4 g/t de AH. 

 

 

 
 
 
Com o objetivo de analizar a influencia dos íons na água da torneira sobre a desestabilização das cargas da lama 
vermelha em pH 12, foram realizados testes com água de torneira e com água Mili-Q. A dosagem de AH foi constante 
para todos os testes de 6,4 g/t. Pode-se observar na Figura 5, a influencia dos cátions na adsorção partículas-
polímero, foi mínima, até uma dosagem de quitosana de 400 g/t aproximadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5: Adsorção da quitosana (680 g/t) na lama vermelha (0,25% de sólidos), em pH 12, em 225 rpm, no jar test. 

 
 

4. CONCLUSÕES 

O pH de 12 mostrou um agregado de particulas devido à reversão de cargas dos polímeros. 

 
A presença dos cátions na água industrial favoreceu a coagulação ou agregação das partículas; isto foi evidenciado 
pela comparação com os resultados obtidos com a água Milli-Q. 

 
Os grupos amina protonados da quitosana junto com o AH, numa dossagem de 650 g/t e 6,4 g/t respectivamente 
favoreceram a favoreceram a redução da turbidez menor a 80 NTU. 
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Numa polpa de 1% de sólidos em pH 12, é evidenciado que sem presença de AH, a quitosana (515 g/t) tem uma 
adsorção nas partículas proporcional com o aumento da sua dosagem, enquanto que quando foi adicionado 6,4 g/t do 
AH, a turbidez reduciu- se á metade do que sem AH, obtendo uma turbidez de 35 NTU. 
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