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RESUMO 

Nesse trabalho realizou-se um estudo de dcscontaminaç:1o de um resíduo só lido conhecido por Sal de Cromati;.aç:1o 
gerado por uma indÍistria galviinica do estado de Pcmambuco. Esse resíduo é classificado como perigoso segundo a 
NBR-10004/87. A descontaminação do sal de cromati;aç;1o (Cr 1 ""'"c~" 28.7mg/L: F 1 '·'""' c~" WOmg/L) foi rcali zad:1 atr:l\és 
de c:-;traçõcs utilizando HCI comercial a frio. variando-se a conccntraç:1o do úciclo c o tempo ele contato de resíduo com 
o ;ícido. As condições foram aperfeiçoadas através de plancjamcntos sequenciais. Ao final de cada c:-;traç:1o. o resíduo 
resultante foi submetido a novos ensaios de li.\i\·iação para avaliar o risco que este pode causar ao meio ambiente. Foi 
constatado que cerca de !)0'% Cr foram c:-;traidos utili;ando HCI 80'% v/v no tempo de lh c que o resíduo resultante mio 
se caracterizava mais como perigoso segundo a NBR-1 0004 pois o teor ele cromo c lluorcto li .\iviado n:1o ultr.1passar:1m o 
limite permitido pela norma. A técnica utili;.ada é bastante eficiente quando comp:1radas com outras c.\istentcs c de bai:-;o 
custo pois utili;.a úcido clorídrico comercial c pouca energia. 

PALAVRAS-CHAVE: dcscontaminaç;1o: resíduos sólidos: indÍistria gah :"mica: e.\traç;1o. 

L INTRODUÇÃO 

As ativicladcs industriais figuram como importantes fontes de contaminaç:1o de :'lrcas. principalmente os processos que 
empregam ou que produzem substúncias perigosas c consequentemente. geram resíduos perigosos. Esses resíduos s:1o 
considerados como classe I segundo a NBR-1 0004/87. N;1o é possível simplesmente descartar esses materiais na natureza 
esperando que a úgua ou a terra absorvam seus danos. Esses rcjcitos necessitam ele um pré-tratamento. a fim de rcdu;.ir 
seu potencial poluente no meio ambiente para serem dispostos adcqu:1clamcntc no solo. 

Entre os resíduos sólidos industriais. os rcjcitos gah·:"micos têm recebido um:1 atcnç:1o particular devido a nalurc;.a de 
seus constituintes. Geralmente esses resíduos apresentam uma alta conccntraç:1o de metais alcalinos c ele transiç:1o Esses 
resíduos surgem nas prccipil:lçõcs dos banhos. tratamento dos cllucntcs líquidos c no pré - tratamento mcc:ínico. 

Algumas técnicas vem sendo utilizadas a fim de descontaminar esses resíduos : rcduç:1o clctroquimica. osmosc rcvcrsa. 
cxtração por solvente dentre outras (Corbitt, I !)')0: Wilmoth ct ai.. I')') I: Hcn;c ct ai.. I!)!))) 

O resíduo estudado nesse trabalho. sal de cromati;.aç:1o. é decorrente do processo ele cromati;aç:1o de chapas de alumínio . 
Ao longo ele vil rios anos. esse sal foi cristalizando-se nas paredes dos tanques c durante a li mpc;.a c manutcnç:lo foram 
removidos c anmv.cnados cm bombonas de PVC. aguardando destino final. 

Nesse trabalho utilizou-se como técnica a c:-;tração dos contaminantes pelo HCI comercial a frio demonstrando ser 
simples, eficiente c ele bai:-;o custo. A dcscontaminaç;1o foi rcali;ada através de plancjamcntos sequenciais. 

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

2.1. Classificação do Sal de Cromatização 
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O sal de cromati;.aç;lo foi submetido a procedimento de Ii-.iviaçilo conforme a NBR-10005 c do procedimento de 
solubili;.aç;lo couformc a NE3R- 10006. Foram analisados os teores de cloreto. cianeto. cromo totaL lluorcto. arsênio. 
búrio. bismuto. mercúrio. nitrato. fósforo totaL sulfato c surfactantcs segundo a metodologia do Standard Mcthods for 
E.\amination of Watcr anel Wastc\\ ater. 1999. 

2.2. Composição química do Sal de Cromatização em relação aos metais presentes 

A amostr~t foi digerida segundo a metodologia do Standard Mcthods for E-.amination of Watcr anel Wastcwatcr. 1999. Os 
metais for;nn qu;rntifrcados pelo ICP-OES (Espcctrõmctro Óptico de Emissilo por plasma lndutivamcntc Acoplado). 

2.3. Descontaminação do Sal de Cromatização - Extração ácida 

Como c:-;trator utili;ou-sc o HCl comercial (Laborquímica) por ser de bai.\o custo c por nilo trazer problemas de 
contaminaç;lo Sua composiç:lo apresenta : Purc; a (25.X'Y..) . densidade (1_13 g/ml). Zn (<Ul2mg/l) . Cr (O.(l3mg/l) c AI 
(OJlClmg/1). 

Para cada g elo resíduo utili10u-sc 5ml do HCL levando-se cm seguida a agitaçilo cm uma mesa agitadora a 150 rpm . 
Nesse c:-;pcrimcnto procurou-se encontrar condições mais cconõmicas de dcscontaminaç;lo variando-se a concentração 
do :'te ido c o tempo de conta to do resíduo com o úcido através de plancjamcntos sequenciais. Os ensaios foram rcali;ados 
cm duplicata . Preparou-se um branco. Os c-. tratos foram analisados pela técnica de ICP-OES. Ao final de cada c:-;tnrç;!o. o 
resíduo foi submetido ao ensaio de li-.i,·aç:lo (NBR-1 0005). analisando-se o teor ele lluorcto c cromo total no lixiviado. 

Inicialmente fc;-sc o c-.pcrimcnto utilizando o HCI comercial nas concentrações de óO. XO c I 00% v/v c no tempo de 24h. 
Em decorrência da anúlisc elos resultados do primeiro plancjamcnto. foi rcali;.ado um novo plancjamcnto procurando-se 
reduzir o tempo de conta to para avaliar o teor de cromo c lluorcto li-.iviado resultante no resíduo. Empregou-se o HCI nas 
concentrações ele W. XO c 100%. nos tempos de 3 c 5h. 
Com os resultados do segundo plancjamcnto. decidiu-se realizar o terceiro plan~jamcnto de cxtração com o HCI 
nas concentrações ele 30. W. XO c 100% nos tempos de 30 c (>() minutos. Considerando-se os resultados elo terceiro 
plancjamcnto. no último plancjamcnto utili10u-sc o HCI nas concentrações de 5 c 10'% nos tempos ele 5 minutos. Esse 
plancjamcnto pode ser observado na Tabela I. 

Tabela I - Planejamento sequencial do sal de cromatização 
xpenmento oncentraçao cmpo (c contato 

do :ícido resíduo com o :ícido 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1. Caractet·ização do Sal de Cromatização 

A composição química do Sal de Cromatização é mostrada na TABELA II. Pode-se observar que os elementos que 
apresentam maiores teores s;lo o cromo. o alumínio. o dlcio c o magnésio. todos decorrentes do próprio processo 
galv<1nico. Nesse contc:-;to. o cromo apresenta um teor elevado. o que gera uma grande prcocupaç~o quanto ao destino 
final desse saL cm alenos sanit;írios ou aproveitamento cm construção civil na formulação de tijolos, na composição 
elo cimento c materiais cer;lmicos. o que é bastante qucstionúvcL ou ainda na agricultura. após o devido tratamento c 
cm doses compatí,·cis com a saúde pública c lcgislaç;1o vigente (5 ,0 mg/1). segundo a NBR-10004 . O Alumínio também 
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apresenta teor elevado, mas a NBR-l 0004 nflo contempla o risco que este deve causar ao meio ambiente. A Rcso luç:lo 
CONAMA N"20/86 avalia o seu grau de contaminaç;lo apenas quando presente cm <'tguas. O cúlcio c o magnésio nfio s;lo 
preocupantes no resíduo sólido. Os outros componentes apresentam teores muito bai.'\os o que n;lo le,·ant a prcocupaç;lo 
por contaminaçflo. 

Tabela II- Composição química do Sal de Cromati ;.aç;lo 

Metais mg/1 
Zn 1.2 
Ni O.X 
Ba 1.7 
Mn 1.7 
Fc 5 ~.1 

C r 245,0 
Cu LI 
AI 297 .O 
C a 127.0 
Mg 13 1. 1 

Na Tabela III temos o resultado da li .'\ iviaçJo do saL conforme norma NBR-10005 (li.'\i,·iaç;lo de resíduos) E.'\aminando
sc a NB R-10004 (resíduos) pode-se observar que so mente os teores de cromo c lluorcto s;1o co nsiderados acima dos 
valores permitidos pela norma. caractcrinmdo o resíduo como classe I (perigoso) 

Tabela III- Li.\iviaçflo do sal de cromati;.açJo segundo a norma NBR-l 0005 

Poluente 

cromo 
tluorcto 

Limite mú.\imo 
permitido pela 
norma (mg/1) 

5 
150 

E.'\trato li .\ iviado 
( mg/1) 

2iU 
()()() 

3.2. Planejamento sequencial para o Sal de Cromatização 

O Plancjamcnto Scqücncial teve como finalidade enco ntrar as melhores co ndições de desconta mi naç:lo do resíduo por 
cromo c lluorcto avaliando gra u de ri sco do resíduo resultante após a C.'\traç:lo ao meio ambiente. 

Os resu ltados desse plancjamcnto é apresentado cm cotüunto nas Figuras I c IL dcmostra que mesmo ms cond ições 
de bai.\O teor de C.\traçJo do cromo. o teor de cromo c lluorcto li.'\ iv iado nJo C.\Ccdcram o limite permitido pela NBR-
10004. Em rclaçJo aos C.'\pcrimcntos com a conccntraçJo do úc ido (5 c IO'X, v/v) c tempo de contato de 5 a lO minutos. 
consegue-se C.\trair ce rca da metade do teor de cromo, embora o teo r de cromo c lluorcto obedeçam a nonua. Nesse caso 
C.\istcm preocupações por parte dos ambientalistas. pois embora o C r (III) seja relativamente i mó' cl nos so los. mesmo 
ass im podcrú ocorrer a O.\idaçJo do Cr (III) a Cr (VI) . Isso acontece cm solos frescos c úmidos co m a presença de Ó.'\ ido 
de manganês c ferro (Pcttinc c Millcro. I 990: Fcndorf ct ai.: I 9<J2 ) Diante desse fato C.'\istc um;t grande possibilidade 
desse cromo resultante no resíduo após a C.\traç:lo se r O.\ idado. dependendo do loca l onde s~ja descartado . Para se ter uma 
melhor garantia. acredita-se que para C.\traçflo cm torno de 80'% esse problema podcrú ser so lucionado. 
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Figura 1- Estudo das diferentes concentrações do HCI comercial c tempo de contato na ('X•) de c.'\ traç:!o elo cromo c no 
teor do cromo li.\iviado 
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Fi:..'llra 11- Estudo das diferentes concentrações do HCI comercial c tempo de contato na CX•) de C.\lração do cromo c no 
teor do fluoreto li:-.:iviado 

4. CONCLUSÃO 

-A metodologia empregada neste trabalho para a dcsconlaminaç;1o do sal de cromati;.aç;lo pode ser considerada simples 
c cconômica pois utili;a pouca energia c reagente de bai:-.:o custo. 

- Atra\ és dos plancjamcntos sequenciais pode-se encontrar condições satisfatórias de dcscontaminaç;lo do sal de 
cromati;~tç;lo. Uti li ;ando a concc ntraç;1o do :'tcido de XO%vf,· c o tempo de 3h. o resíduo resultante após a c:-.:tração obteve 
L2 mg/1 de crotno li:-.:iviado c .~7. I mg/1 de lluoreto li:-.:iviado . Essas condições foram escolhidas a fim de tornar o processo 
de dcscontaminaç;1o economicamente vi;Í\ cl. 

- Em todos os casos cstuclados do plancjamcnto sequencial para o sal ele cromati;.aç<lo n<lo houve valores ele cro mo ou 
lluorcto li :-.: i,·iado que c;u~tclcri;"ssc o resíduo resultante como perigoso. classe I. 
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