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Uma típica coluna de fl otação de minérios foi adaptada para tratamento de efluentes com o objetivo de separar 
precipitados (de Fc) coloidais adso rvcntcs de metais pesados. A coluna foi modificada no topo para permitir a 
entrada, via difusor, do efluente a ser tratado c pela parte inferior para a injeção de bolhas. Essas, foram geradas 
injctando um reciclo da água tratada contendo bolhas de tamanho médio (800-200 11m). O reciclo é bombeado de 
volta à coluna, via "vcnturi", o que permite a sucção de volumes dctcnninados de solução de tensoativo c de ar 
para modular o tamanho das bolhas geradas. Estudos de flotação de precipitados de Fc (OH)J contendo, ou uão, 
na forma adsorvida, diversos íons de metais pesados foram realizados cm função do pH, da concentração de 
olcato de sódio ("colctor") otimizando os parâmetros operacionais, tais como condicionamento, tempo de 
residência c vazão de alimentação. Elevados valores de separação dos precipitados (transportadores ou "carricr") 
foram obtidos cm nível de bancada c piloto cm efluentes sintéticos c reais na remoção (> 90 %) de íons (Cu, Ni, 
Pb, etc) c ânions molibdatos. A flotação foi eficiente cm altas taxas de aplicação(> 20 m.h- 1

) com teores de Fc+3 

> 40 mg.L- 1
• A alimentação (influente poluído) foi eficientemente distribuída na célula c a captura facilitada 

pelas bolhas ascendendo cm contracorrente na zona de coleta (2 m de altura). Os resultados mostraram que 
colunas de flotação modificadas com injcção de bolhas com tamanho controlado apresentam um grande 
potencial no tratamento de efluentes c rcúso de águas de processo.Os resultados são discutidos em termos de 
parâmetros físicos, químicos, físico-químicos c operacionais. 

Palavras chave: Flotaçào, coluna, precipitados, remoção de íons, efluentes , drenagens ácidas. 

Área Temática: Tratamento de Efluentes 
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INTRODUÇÃO 

Metais como Cr, Hg, Pb, Cu, Cd, etc. são normalmente nocivos à natureza c ao homem, seja na fonna 

dircta - pelo uso da água - ou através de sua incorporação à cadeia alimentar. Por outro lado, metais ou seus 

compostos químicos são utilizados como matéria prima cm muitas atividadcs industriais. Indústrias químicas, de 

produção de couros c do sctor de tratamento de superfícies (pintura, anodização, galvanoplastia, etc) são fontes 

comuns de emissão de efluentes líquidos contendo metais dissolvidos c grandes volumes de efluentes líquidos 

contendo metais cm proporções variadas são gerados também durante a mineração, beneficiamento c metalurgia 

cxtrativa de metais (Rubio et ai, 2002). 

A flotação tem sido extensivamente estudada no beneficiamento de minérios visando, principalmente, à 

separação de minerais de valor de suas gangas_ Na área ambiental, o processo pode ser empregado com 

diferentes objetivos c a Tabela 1 mostra vários métodos de flotação que apresentam um bom potencial para a 

descontaminação de efluentes contendo metais dissolvidos. (Rubi o et ai, 2002), (Matis, 1995). 

Diversos experimentos empregando as técnicas descritas na Tabela 1 (ou variantes destas) têm sido 

reportados na literatura técnica c a Tabela 2 enumera alguns estudos recentes da aplicação da !lotação na 

remoção de metais pesados cm efluentes. Entretanto, com cxccção dos trabalhos realizados por Fillipov c 

colaboradores (Filippov c Filippova, 2003 ), a maioria das pesquisas visa a elucidação de mecanismos do 

processo. Para tanto, são utilizados sistemas de !lotação cm escala de laboratório (batclada c descontínuos) com 

pequenas células, sendo a geração de bolhas realizada pela introdução do ar através de placas (cerâmicas ou 

metálicas) de diferentes níveis de porosidade ou por saturação do ar cm água (FAD). Nos últimos anos, o L TM

UFRGS tem desenvolvido, otimizado c adaptado diversas técnicas de flotação c neste contexto, este trabalho tem 

por objctivo apresentar a aplicação de uma coluna piloto de operação contínua para a !lotação de colóides 

sorvcntcs no tratamento de efluentes diluídos com metais pesados. 

Tabela I -Descrição de técnicas de remoção de sólidos, íons c substâncias dissolvidas por !lotação. 

TtCNICA 

Flotação de precipitados 

Flotação iônica 

Separação cm espuma 
(Foam separation) 

Flotaçào de colóides 
sorvcntcs'*J ou flotação 
com adsorção coloidal 

(adsorhing col/oid 
jlotation ). 

Flotação de partículas 
sorvcntcs (sorbing 

pa rtiCll!atc .flotation) 

COMENTÁRIOS 

Baseado na fonnaçào de precipitados com o uso de reagentes adequados c 
separação com microbolhas ou com bolhas de tamanho médio. Dependendo do íon, 
o precipitado pode ser um sal insolúvel (sulfcto, carbonato, etc) ou hidróxidos, 
como no caso dos cátions de metais pesados (Matis, 1995; Parckh c Miller, 1999). 

Envolve a remoção de íons (ou complexos e quclatos) com o uso de tcnsoativos ou 
compostos orgânicos para formar unidades insolúveis. Em certos casos é necessário 
o uso de ativadorcs. Embora exista um cnonnc número de estudos de laboratório c 
em escala piloto, apenas recentemente têm sido publicados trabalhos com aplicações 
cm escala industrial (Matis, 1995; Parckh c Miller, 1999). 

Similar à anterior, porém emprega um excesso de surfactantc para produzir uma 
espuma estável junto ao íon. 

O método envolve a remoção do íon metálico na forma sorvida cm um precipitado 
ou coágulo que age como partícula transportadora . Normalmente se utilizam sais de 
Fc ou AI que, por hidrólise, fonnam estes precipitados transportadores. Visando 
aumentar a cinética de flotação utiliza-se também agentes colctorcs ou floculantcs. 
Estes últimos têm o papel de hidrofobizar as partículas transportadoras c diminuir o 
número de partículas que flotam (Matis, 1995; Parckh c Miller, 1999). 

Variante do processo anterior que usa partículas como unidades transportadoras. 
Ainda, estas unidades podem ser resinas poliméricas, carvão ativado ou subprodutos 
industriais, com boas características sorvcntcs c de !lotação (Rubio c Tcssclc, 1997). 
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Processo FF®-Fioculação
Fiotação 

Processo desenvolvido no L TM - UFRGS, combinando floculação em linha com 
flotação rápida para a remoção de flocos aerados. A floculação ocorre via injeção de 
ar junto ao agente floculante c passagem desta mistura bifásica (ar-água) por 
misturadores de alta turbulência (Rubio et a!., 2002; Rosa, 2002). 

(*) Neste trabalho, "survcnte c sorç~o" se referem a situações onde adsorção e absorção ocorram simultaneamente. 

Tabela 2 - Estudos recentes sobre aplicação da tlotação na descontaminação de efluentes líquidos. 

METAL REAGENTES COAGULANTES SISTEMA 
AUTOR 

ALVO COLETORES, ESPUMANTES EscALA 

As FcCI3, AICI3. laurilsulfato Ar disperso-bancada Pacheco e Torem, 2003 

Zn CaO, laurilsulfato F AD-bancada Qi e Aldrich, 2002 
Na2S dodccilamina, DF250 IAF-bancada Zhou et al, 1997 

Cu, Pb, Zn FcCI3, xantato, olcato de sódio Elctroflotação-bancada Alexandrova e Grigorov, 1996 

Hg, As, Se carbamato, FcCI3, LaCI3, etc F AD-bancada Tcssele et ai, I 998 

Cr(Vl) brometo de octadodccilamônio, Coluna-piloto Filippov et al, 1997 
álcool 

Mo a-benzoinoxima, álcool Coluna-piloto Filippov et al, 2000 

Mo FcCb,oleato de sódio F AD-Industrial Rubio et ai, 2002 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Efluentes sintéticos. Foram empregados sais de pureza analítica e água de abastecimento público no 

preparo das soluções sintéticas contendo metais dissolvidos (Cu, Cd, Pb, Zn, Ni, etc). 

Efluentes industriais. Utilizou-se um efluente proveniente de uma indústria de galvanoplastia c 

acabamento superficial localizada na região metropolitana de Porto Alcgre-RS. Nesse caso, a planta piloto foi 

instalada na estação de tratamento de efluentes (ETE) da empresa, sendo o influente captado na saída do tanque 

de neutralização, onde ocorre a mistura das águas ácidas (após a redução do CrVT a Crlll) c básicas (após 

oxidação do cianeto a cianato). A flotação em coluna substituiu a etapa de sedimentação do lodo formado. 

Reagentes. Cloreto férrico (FcCI3.6H20) foi usado como agente coprccipitante c formador dos coágulos 

sorvcntcs de metais. Olcato de sódio c Dowfroth I O 12 (DF I 012) foram utilizados como hidrofobizante 

superficial (ou colctor) c espumante, respectivamente. Mafloc 490C foi utilizado como floculante nos ensaios 

com efluente real c o pH foi ajustado, cm todos os casos, com leite de cal. 

METODOLOGIA 

Utilizou-se uma coluna tipo Microccl™ de scção transversal quadrada (dimensões: 0,17 m de diâmetro 

equivalente c 2 m de altura), na qual a geração de bolhas de ar de tamanhos intermediários é obtida por 

rccirculação parcial do efluente através de um tubo vcnturi de abertura regulável com autoaspiração e/ou injcção 

do ar externo. Após o condicionamento com cloreto férrico c ajuste de pH, o efluente é alimentado no terço 

superior da coluna por meio de uma bomba pcristáltica, onde ocorre um contato em contracorrente entre o fluxo 

de bolhas de ar ascendente c o fluxo líquido descendente que é removido na parte inferior do equipamento. O 

hidróxido sólido precipitado flotado, carreando os contaminantes adsorvidos, é coletado de modo intermintcnte, 

em uma calha superior externa. O diagrama do sistema piloto, indicando os pontos de adição dos reagentes 

utilizados, é mostrado na Figura I. 
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Figura l-Unidade piloto de flotação : coluna MicrocclTM,modificada no L TM-UFRGS (L TM-COL). 

As condições operacionais foram as seguintes: - vazão da bomba de acração = 0,6 m3.lf1
;- velocidade 

superficial = 5 a 85 m3 m.2 h. 1
;- vazão de ar = 0, 1 a I m3.h. 1

; - vazão de colctor c espumante= 0,1 L.min-1
;

tempo de residência na sorção = 5 a 15 min; - tempo de residência na flotação = I a 20 min ; - concentração de 

metais no efluente sintético = I a 15 ppm; - concentração de metais no efluente industrial = 7 a 13 ppm; -

concentração de F e ' 3 = 5 a 350 ppm; - concentração de o I cato de sódio = I O a 40 ppm; - concentração de 

O FI O 12 = 5 a 15 ppm; - p H = 4 a II . 

A amostragem da alimentação c do efluente tratado foi iniciada após a estabilização da coluna, que foi 

realizada controlando-se o nível da interface espuma/suspensão por meio da bomba de retirada do unde1jlow. No 

efluente sintético, as concentrações dos íons dos metálicos foram dctcnninadas por absorção atômica no L TM

UFRGS. Nos experimentos com o efluente real, as concentrações de metal foram medidas por ICP no laboratório 

da própria empresa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O critério usado para definir a eficiência do processo foi máxima recuperação dos precipitados coloidais 

juntamente com um split mínimo de líquido, o que deve ser alcançado cm um único estágio c com uma adição 

mínima de reagentes, uma vez que qualquer valor de concentração residual no efluente final deve ser menor que 

o estabelecido pela norma ambiental do RS. 

O principal parâmetro operacional estudado foi a vazão de alimentação à coluna. A Figura 2 mostra a 

remoção do precipitado de Fe c sua concentração residual no efluente tratado cm função da velocidade de 

alimentação à coluna. Flocos de Fc(OH)J(sJ foram eficientemente !lotados (turbidez residual da solução tratada de 

c.a . 5NTU e remoções de metal > 90 %) com vazões de alimentação no intervalo de 2 a 16 L.min- 1
• 

Aumentando-se a taxa de alimentação até 32 L.min-1 a recuperação decresce até próximo a 73 %. 

Observa-se durante a operação cm contracorrente, que o aumento do fluxo influente diminui a velocidade 

relativa entre as duas fases uma vez que oCOITC um correspondente aumento na rccirculação c mistura das fases. 
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Assim, os coágulos precipitados são arrastados pelas linhas de corrente para o ponto de descarga, sendo 

que uma porção pequena contamina o efluente tratado c o restante é conduzido à bomba de reciclo, onde ocorre 

quebra dos flocos modificando seu tamanho c csttutura de maneira que estas partículas são também consideradas 

como perdas. Resultados similares são reportados por Filippov et a! (1997) na flotação cm coluna de 

precipitados coloidais de Cr. 
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Figura 2 - Remoção de Fc como Fc(OH)3(sl c concentração residual em função da velocidade de alimentação. 
Condições: QjQi\1=0,5-2 ; CF<=44-48 mg.L- 1; Ccole<or= IO mg .L-1; Cespumon<e=5 mg.L-1

; pH=6,5-7,5. 

Dentre os parâmetros químicos, a concentração de reagente coagulante apresenta forte influência na 

formação c estrutura de precipitados coloidais. Assim, foram realizados ensaios a fim de avaliar a capacidade do 

s istema piloto cm função da concentração inicial de Fc contida na alimentação. Os resultados são mostrados na 

Figura 3. Para soluções muito diluídas, o precipitado formado foi muito fino c a flotação com bolhas 

intermediárias não se mostrou cfctiva. Entretanto, a flotação na coluna apresentou resultados satisfatórios à 

medida que a concentração de Fc no sistema foi incrementada, sempre removendo mais de 90% do Fe no 

intervalo de concentrações de 40 a 340 mg.L- 1. Por outro lado, deve-se observar que a pattir de concentrações 

iniciai s de I 00 a !50 mg.L-1 o efluente tratado apresentou teores de +J da ordem de 8-1 O mg.L·1
, valor máximo 

permitido para dcscmic de efluentes industriais. No estudo de remoção de íons metálicos dissolvidos usaram-se 

concentrações de Fc +J de no máximo 70 mg.L-I Os resultados apresentados nestas figuras são considerados 

muito bons cm função da quantidade de massa removida (alta eficiência na remoção de Fé) c, principalmente, 

pela elevada taxa de aplicação, dificilmente encontradas nas unidades FAD. 

A otimização de outros parâmetros químicos foi realizada anteriormente em escala de bancada, em 

função do tipo de metal contido no efluente. O pH altera a natureza de espécies iônicas em solução, controla a 

precipitação c a sorçào de metais pesados cm precipitados gelatinosos c conseqüentemente influencia na flotação 

dos mesmos. Em função destes fenômenos, para cada sistema metal-hidróxido há um pH ótimo onde a adsorção 

do metal alvo é maximizada. Por exemplo, ensaios de sorção de íons molibdato em precipitado de hidróxido de 

Fc cm escala de bancada, mostraram que a sorçào do Mo no Fe(OH)3(s) é máxima no intervalo de 3,5 a 4,5 , não 

ocorrendo sorção cm valores de pH superiores a 7. Resultados similares sobre o efeito do pHjá foram reportados 
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na literatura (Aihuccma, 1992). A mesma tendência ocorre na llotação, onde a remoção do molibdênio decresce 

mais rapidamente, enquanto a efic iência de llotação do hidróx ido de Fc pennancce elevada c praticamente 

constante cm um amplo intervalo de pH (Vide Figura 4 ). Quanto à remoção ainda bastante elevada de Mo na 

flotaçào cm coluna, comparativamente aos resu ltados obtidos nos ensaios de so rçào, pode ser devido à açào 

conjunta de reagentes colctorcs, espumantes c floculantcs. Resultados semelhantes são reportados cm diversos 

estudos fundamentais na flotação de precipitados metálicos (Tcssclc ct a/, 1998). 
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Figura 3- Efei to da concentração inicial de Fc na remoção de precipitados de Fc(OHbsJ c concentração residual 
após flotação cm coluna. Condições: pH =5-7; Cc,,~c10/Cre= 0 ,8-0,9; Ccspumantc= 5 mg.L- 1

; QAI = 
Oar=2L.min· 1
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Figura 4 - Efeito do pH na remoção de precipitados de PH(OH h(sl c na remoção de Mo após fl o tação cm coluna. 
Condições: Cfc = Ccolctor = 40 mg.L' 1

; Ccspumantc = 5 mg .L"1
• QAI = O ar= 2 L.min" 1

• 
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Na Tabela 3 são mostrados os resultados obtidos na flotação cm coluna de Fe(OH)3 com efluentes 

sintéticos contaminados com metais. O Cd foi o único metal que, embora recuperado com boa eficiência (> 

95%), não apresentou concentração residual abaixo do VMP da FEPAM (1986). Para os demais metais, 

observam-se elevados índices de remoção c os valores de concentração residual encontrados após tratamento 

foram inferiores aos máximos ditados pela norma estadual. 

Tabela 3 - Remoção de íons metálicos por prccipitação/adsorção coloidal e flotação cm coluna. Condições: 
Crc' 3 = 38-48 mg.L"' ;C-uictor = 15 mg.L"' ; Cespumanlc = 10 mg.L"'; QAI = Oar= 2 L.min"'. 

METAL CoNCENTRAÇÃO, mg·L-1 pH MÉDIO REMOÇÃO, 

D1ssoLvmo INICIAL FINAL NORMA-RS SORÇÃO/FLOTAÇÃO 0/o 

Cu 11,6 0,43 0,5 6,6 96,3 

Pb 4,6 0,05 0,5 7,3 98,9 

Zn 10,8 0,90 1,0 7,5 91,0 

Ni 8,4 0,80 1,0 8,9 90,1 

Cd 5,1 0,20 0,1 9,0 96,0 

C r 2,5 < 0,1 1") 0,5(h) 6,4 > 95 

Mo(c) 1,2 0,14 0,5 4,0 88,0 

Ohscrvações: (a) Limite de detecção; (h) C r total ; (c) Ccoletor = 40 mg.L" 1
; Cespumante= 5 mg.L· 1 

Os resultados mostraram que parâmetros químicos c operacionais determinados com efluente sintético 

conferiram uma boa eficiência de remoção dos metais pesados quando aplicados ao processo cm coluna com uso 

Fc(OH)J como sorventc transportador. Desta fonna, realizaram-se testes subseqücntcs com um efluente real. 

Na Figura 5 apresenta-se a comparação entre os valores de concentração da nonna FEPAN com os de 

a limentação c residuais obtidos no tratamento de um efluente industrial. Embora o efluente tivesse dez metais 

controlados, o objctivo principal , nesta etapa, era a redução do Cd e do Cr. De um modo geral, as remoções 

foram similares ou menores do que as obtidas com os correspondentes efluentes sintéticos. Para o Cr foram 

alcançadas remoções superiores a 90 % c a concentração residual foi sempre inferior ao padrão de emissão, 

indicando condição de redução adequada do íon na ETE. Para o Cd, embora o pH fosse elevado (-11), as 

remoções não foram superiores a 80% e as concentrações finai s excederam à exigida. Tal fato pode ser explicado 

pela presença de interferentes no influente, tais como cianeto c outros íons que aumentam a força iônica do 

s istema. Isto, cm geral, deprime a flotação de precipitados. (Pinfold, 1972; Costa, 1998). Não obstante, isso não 

invalida o potencial do sistema, pois via f1otação cm coluna obtiveram-se concentrações residuais da ordem de 

0,2 mg·L·', enquanto o sistema convencional de precipitação-sedimentação que é utilizado pela empresa 

frcqücntcmcntc descarrega um efluente final com concentrações de Cd dez a trinta vezes superiores ao 

pcnnitido. 

CONCLUSÕES 

A utilização de precipitados de hidróxido de Fc como colóidc sorvente c posterior flotação cm coluna 

do precipitado apresentou-se como uma alternativa de bom potencial na remoção de metais dissolvidos cm 

soluções diluídas. A flotação cm coluna mostrou-se eficiente no tratamento de efluentes contendo íons metálicos, 

sendo que sua aplicação a um efluente real apresentou índices de remoção similares aos obtidos com efluentes 

483 



sintét icos. O destaque do processo de separação é a alta taxa de ap licação apresentada pela co luna(> 40 m.h-1
), 

operando com bo lhas da ordem de l\00 a 200 ~tm c um alto teor de só lidos. 
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Figura 5- Co mparação entre as concentrações de diferentes metais cm um efluente real tratado cm coluna piloto 
com os valores permitidos pela legislação do Rio Grande do Sul. 
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