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Dentre as tecnologias disponíveis, a precipitação química é a técnica convencionalmente utilizada para a 
redução dos níveis de concentração de contaminantes metálicos presentes em efluentes aquosos 
industriais . Isso se deve aos baixos custos de investimento e fácil operação envolvidos. O processo 
convencional ocorre através da reação entre os íons metálicos e um agente precipitante (cal , soda, 
sulfetos) em tanques agitados, onde ocorre a formação do sólido (hidróxidos ou sulfetos) seguida de uma 
etapa de separação sólido-líquido, normalmente a sedimentação. O presente trabalho objetivou avaliar a 
eficiência de um sistema de precipitação em leito fluidizado, utilizando o hidróxido de magnésio como 
agente precipitante. Neste trabalho foi estabelecido o procedimento para remoção de ferro (III), de um 
efluente inorgânico sintético (pH inicial igual a 1 ,0) utilizando-se hidróxido de magnésio obtido a partir 
de magnesita .. O tempo de operação da coluna foi de 1 a 3 horas e com uma velocidade de mínima 
fluidização de 18 mL/min a 30 mL/min. A adição do hidróxido de magnésio com excessos de 20, 40, 60 e 
80 %possibilitou elevar o tempo de operação da coluna de 10 para até 45 minutos, atendendo o pad~ão de 
lançamento de ferro solúvel estabelecido pelo COPAM (DN 10/86). Uma alteração na metodologia 
possibilitou elevar o tempo de operação da coluna, atendendo o padrão da legislação. O perfil de 
concentração de ferro solúvel na saída da coluna foi coerente com o perfil de pH observado. O sistema 
ainda deve ser otimizado para possibilitar um consumo mínimo de agente precipitante. 

Palavras-chave: Precipitação, leito fluidizado , óxido de magnésio. 

Área Temática: Tratamento de Efluentes 
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INTRODUÇÃO 

A disseminação de metais pesados tóxicos no meio ambiente vem se agravando, principalmente, 

com a expansão de detenninados setores industriais. A contaminação do meio ambiente e, 

consequentemente, das populações humanas associadas pode ocorrer em várias das fases da 

industrialização desses metais. Isso se dá devido à emissão de diversos tipos de resíduos, sob a forma de 

efluentes líquidos e atmosféricos e rejeitos sólidos ou gasosos, bem como durante a utilização, reciclagem 

e descarte de seus produtos finais. A poluição aquática por metais pesados tem sido considerada como 

uma das fonnas mais nocivas de poluição ambiental, uma vez que tais metais não são degradáveis, 

tendendo a se acumular nos organismos vivos, o que pode levar desde a dizimação da biota até à 

intoxicação e envenenamento de seres vivos (Jardim, 1983). 

A redução da concentração de metais pesados de efluentes industriais é muito importante e 

necessária antes do seu descarte aos cursos d'água e, consequentemente, ao meio ambiente 

(Charemtanyarak, 1999). O processo convencional para a remoção de metais pesados de efluentes 

industriais geralmente envolve a precipitação química (Zhou et ai., 1999) amplamente usada devido aos 

baixos custos de investimento e fácil operação (Wang e Anderson, 1992). A técnica se baseia na 

formação de compostos insolúveis, principalmente hidróxidos metálicos, formados a partir da adição de 

um agente alcalino ao efluente. Cal e soda são os agentes precipitantes mais comumcnte empregados. 

Quando os hidróxidos metálicos apresentam solubilidade acima do padrão de lançamento de efluentes 

(chumbo, por exemplo), agentes alternativos tais como sulfetos também podem ser empregados, 

Entretanto, sulfetos metálicos são extremamente tóxicos, o que vem restringindo o uso desses compostos. 

Mais recentemente, a atenção no hidróxido de magnésio, outro agente precipitante alternativo, vem 

crescendo. Isso se deve às vantagens apresentadas por esse composto frente aos reagentes convencionais. 

Em soluções aquosas o Mg(OH)2 gera uma polpa com pH de equilíbrio (em torno de 9.0) adequado à 

precipitação de vários metais pesados (Tünay &Kabdasli , 1994). Ainda, o hidróxido de magnésio 

apres~nta baixa solubilidade quando comparado aos reagentes convencionais, o que reduz a velocidade da 

reação de precipitação, levando a formação de precipitados maiores, com maior taxa de sedimentação e, 

consequentemente, melhores propriedades de desaguamento (Teringo III, 1987). A obtenção de sólidos 

mais densos possibilita uma redução dos volumes de lama gerados c, consequentemente, dos custos de 

disposição do resíduo final. 

Um processo inovador para remover metais pesados de efluentes sintéticos contendo cobre, 

zinco e níquel foi desenvolvido por Zhou et ai. ( 1999). Esse processo se baseia na indução da precipitação 

de metais pesados sobre partículas de areia em um reator de leito fluidizado. Melhores condições de 

operação ocorreram quando a precipitação foi realizada simultaneamente com a precipitação de carbonato 

de cálcio. Esse processo possibilitou a obtenção de precipitados maiores devido à deposição da fase sólida 

sobre partículas de areia de O, 15 a 0,30 mm de diâmetro . 

O processo apresentado nesse trabalho visou aliar as vantagens já destacadas pelo hidróxido de 

magnésio com as vantagens de se operar em leito fluidizado, buscando a fonnação de um sólido maior, 

mais denso e, consequentemente, com melhores características de sedimentação. Deve-se ressaltar que a 

etapa subsequente à precipitação é a separação sólido-líquido, que também representa custo no processo. 

No caso de se operar em coluna, a precipitação e a separação sólido-líquido ocorrem no mesmo 
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equipamento, reduzindo-se também as necessidades de espaço para a unidade de tratamento de efluentes. 

Para demonstrar a viabilidade técnica do processo escolheu-se trabalhar com soluções sintéticas sulfúricas 

de pH I ,O contendo íons férricos, comumente presentes em efluentes industriais. 

DESENVOLVIMENTO 

Caracterização do óxido de magnésio 

O óxido de magnésio utilizado nos experimentos foi fornecido pela Magnesita S.A. Esse material 

foi obtido a partir da calcinação da magnesita (carbonato de magnésio) em fomo vertical de soleiras 

múltiplas operando em temperaturas entre 900 e I 000°C. A amostra de MgO foi caracterizada com 

relação à área superficial específica (modelo BET), à distribuição de tamanho das partículas 

(peneiramento); às fases cristalinas presentes (difração de raios X) e à composição química (fluorescência 

de raios-X). O óxido de magnésio foi posteriormente hidratado a temperatura ambiente por 8 horas 

gerando o hidróxido de magnésio. 

Definição do sistema de precipitação em leito fluidizado 

O sistema de precipitação em leito fluidizado foi estabelecido a partir de dados da literatura 

(Seckler, 1994, Si queira et ai., 2002; Da Silva et ai., 2002 a,b ). Esse sistema é constituído de uma coluna 

em tubo de acrílico de 60 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro. A coluna é formada de módulos de 15 

cm interligados com uniões rosqueadas de PVC, sendo que a coluna pode operar com diferentes alturas. 

Na parte inferior da coluna tem-se uma placa difusora com orifícios de 0,074 mm e na parte superior uma 

tela de contenção também de 0,074 mm. O esquema da montagem experimental é apresentado nas 

Figuras O I e 02. 

Ensaios de precipitação 

A metodologia empregada para a realização dos experimentos baseou-se no procedimento 

utilizado por Siqueira et ai. (2002) e Da Silva et ai. (2002 a,b) para a remoção de chumbo (II) e níquel de 

soluções por adsorção em leito fluidizado , respectivamente. A vazão de mínima fluidização para as 

dimensões da coluna, propriedades do sólido e líquido foi calculada a partir da equação de Ergun (18 

mL/min) tendo-se como margem de segurança o valor de 20%. 

A solução sintética contendo 200mg/L de ferro (lll) foi preparada a partir de sulfato férrico P.A. , 

acondicionada com ácido sulfúrico concentrado para atingir um pH igual a 1,0. Inicialmente a coluna foi 

preenchida com o hidróxido de magnésio em pó, sendo posteriormente a solução sintética bombeada para 

a coluna através de bomba peristáltica previamente calibrada (Masterflex modelo 7518-1 0). A vazão da 

solução foi medida por um rotâmetro de 60 mm (Cole Parmer modelo N014-96) o diagrama de fluxo é 

apresentado na Figura 03. 
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1 - Placa distribuidora (malha metálica, #200, série Tyler) 
2 - Módulos de acrílico (15 cm, 0 ; 2 cm) 
3- Tela de contenção (malha metálica, #200. série Tyler) 
4- Uniões rosqueadas de PVC 
5 - Pontos de tomada de pressão 

Figura 01 - Coluna de acrílico em detalhe (200 Mesh = 0,074 mm) 

Figura 02- Sistema de prectjJitação em leito jluidizado 
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Iniciou-se a contagem do tempo do experimento a partir do instante em que a solução começou a 

sair da coluna. Amostras foram retiradas na saída da coluna nos tempos I; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 30; 45 e 

60 minutos. As amostras coletadas foram filtradas em sistema de filtração a vácuo utilizando-se um filtro 

de membrana com 0,8 11m de diâmetro de poro, com a finalidade de não deixar passar partículas do 

precipitado formado. O filtrado foi recolhido e uma alíquota de 10 mi pipetada e colocada em frasco 

plástico contendo 2 mL de solução I% v/v de ácido sulfúrico visando interromper a reação. As 

concentrações dos metais (Fe3+ e Mg 2+) em solução foram determinadas por espectrofotometria de 

absorção atômica (GBC modelo 932). Os sólidos retidos nos filtros foram secos a 60°C. 

4 
1 - Tanque de alimentação 
2 - Bomba peristáltica 
3 - Rotâmetro 
4- Placa distribuidora (malha 

metálica, #200, série Tyler) 
5 -Coluna de acrílico (60 cm) 
6 -Tela de contenção (malha 

metálica, #200, série Tyler) 
7 -Tanque de toleta 

Figura 03- Diagrama de fluxo do sistema de precipitação em leito jluidizado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização da amostra de óxido de magnésio 

A Tabela I apresenta a caracterização detalhada do óxido de magnésio utilizado para a obtenção 

do hidróxido. Observa-se que cerca de 94% do sólido é devido à presença do MgO (periclásio), sendo as 

principais impurezas, ferro e silício, provenientes da hematita e talco, respectivamente. Uma perda por 

calcinação de quase 2% se deve à magnesita que não foi calcinada. A Figura 04 apresenta a morfologia 

das partículas de MgO. 

Precipitação do ferro 

A Figura 05 apresenta os perfis de concentração obtidos nos ensaios para várias relações agente 

precipitante/solução. Definiu-se como relação estequiométrica a quantidade de hidróxido necessária para 

elevar o pH da solução até 9,0 somada à quantidade necessária para precipitar todo o metal. Todas as 

demais variáveis operacionais foram mantidas constantes. Observa-se que em cinco minutos a partir da 

contagem do tempo (início da saida da solução), para 20% de excesso do agente precipitante, já se 

alcança uma elevada precipitação do ferro, reduzindo-se a concentração de ferro solúvel a um valor de 

cerca de 7 mg/L. O COPAM (Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais) estabelece segundo a DN 

10/86 um limite de 10 mg/L de ferro total para o lançamento de efluentes em águas de classe 4 (usos 

menos exigentes). Verificou-se que o tempo de operação da coluna, atendendo os padrões foi de cerca de 

I O minutos para a quantidade estequiométrica de agente precipitante, sendo esse valor aumentado para 20 
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minutos quando se utilizou um excesso 20%. Buscou-se, portanto, elevar o tempo de operação da coluna 

aumentando-se o excesso de reagente até 80%. Esse tempo foi de até 45 minutos (60% de excesso). 

Tabela 1 -Propriedades do óxido de magnésio 

Area superficial B.E.T. (m"/g) 

Fases cristalinas presentes 

14,50 
Periclásio (MgO) 

Talco (3Mg0.4Si02.H20) 
Magnesita (MgC03) 

Hematita (Fe20 1) 

Análise Química(%) 
PP C. 1,89 
MgO 94,04 
Fe20 3 2,22 
Si02 1,41 
MnO 0,91 
CaO 0,56 

Ah03 0,29 
so3 0,29 

Na20 0,14 
Cl 0,08 

K20 0,03 
Ti02 0,02 
Cr2Ü3 0,01 
P20s 0,00 
Zr02 0,00 

PPC= perda por calcinação 

Figura 04 -Microfotografias das partículas de MgO (a) vista panorâmica (b) vista frontal. 

É importante ressaltar que desde o início da entrada da solução na coluna já inicia-se a reação, 

devido ao contato da solução com o hidróxido que está na coluna. Esse contato foi de cerca de 15 

minutos. Uma vez que o tempo de enchimento da coluna com o efluente não foi considerado, efetuou-se 

uma mudança no procedimento experimental visando aproximar o tempo de operação da coluna do tempo 

de reação. Outro problema detectado foi a passagem de minúsculas partículas de precipitado pela tela de 

contenção, que só retinha partículas acima de 0,074 mm. Isso motivou a troca dessa tela por outra de 
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menor diâmetro com a finalidade de obter um tempo de reação maior do agente precipitante com o 

enucnte a tratar. 
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Figura 05- Perfil de concentração de ferro solúvel em função do excesso de agente precipitante. 

A Figura 06 apresenta o perfil de concentração de ferro solúvel e do pH da solução efluente da 

coluna, obtido em ensaio após a modificação da metodologia. A concentração inicial do efluente foi de 

I 00 mg/L. e a vazão da solução aumentada de 18 mL!min para 30 mL/min. A coluna foi preenchida com 

a solução sintética contendo ferro e em seguida adicionou-se de forma integral uma polpa (7% sólidos) 

contendo o hidróxido de magnésio (estequiométrico) necessário para operar a coluna por 120 minutos. 

Iniciou-se nesse momento a contagem do tempo. O pH foi monitorado na saída da coluna. Observa-se que 

após I O minutos de operação da coluna já se obtém um reduzido valor da concentração de ferro na saída 

da coluna (1 mg/L), sendo estabilizado a partir desse ponto. Essa elevada precipitação de ferro é coerente 

com os valores observados de pH, verificando-se que mesmo em baixos valores de pH já se alcança uma 

efetiva precipitação do ferro férrico. 

Entretanto, o sistema ainda deve ser otimizado, visando determinar condições operacionais para 

um consumo mínimo de agente precipitante. 

CONCLUSÕES 

A utilização do óxido de magnésio como agente precipitante para íons férricos apresentou bons 

resultados, sendo possível atingir valores abaixo do limite de concentração estabelecido na legislação 

vigente em Mi nas Gerais (I O mg/L ). Como esperado, o aumento do excesso de agente precipitante levou 

a um maior tempo de operação da coluna. A alteração na metodologia de operação da coluna propiciou 

uma operação mais estável da coluna. O perfil de concentração observado na saída da coluna é 

compatível com os valores de pH medido. A concentração de íons MgH no efluente final foi da ordem de 

I 000 mg/L, o que não representa problemas do ponto de vista ambiental. 
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Figura 06- Perfil de concentração de ferro solúvel e do pH da solução efluente da coluna (vazão 
= 30 mL/min) 
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