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Neste trabalho foi feita uma análise dos aspectos cinéticas da remoção de cromo III por flotação de precipitados 

a partir de uma solução sintética de cloreto de cromo hcxahidratado, usando dodccilsulfato de sódio (DSS) como 

reagente colctor. Os testes foram realizados cm uma coluna de vidro com 95 cm de altura, alimentada por um 

fluxo de ar disperso. 

Para este estudo, foram realizadas medidas de potencial zcta, bem como ensaios de flotação do cromo III para 

determinar os parâmetros adequados de operação: vazão de ar, concentração de coletor c concentração de 

espumante. 

Medições de potencial zcta das partículas de hidróxido de cromo na presença de clctrólito indiferente KCl, 

indicaram um ponto isoclétrico (PIE) cm pH igual a 8,5 c na presença de colctor aniônico (DSS) foi observada 

uma reversão de potencial cm pH 7, este fenômeno pode ser atribuído à adsorção dos ânions do colctor por 

intcração clctrostática. 

Com relação aos resultados dos ensaios de flotação de precipitados de cromo III, obtiveram-se remoções de 

aproximadamente 96,2%, alcançando valores inferiores ao estabelecido pelas normas do CONAMA [ Cromo III 

~ 0,5 mg/L]. 

O estudo da cinética do processo para remoção do cromo III mediante as analises integral c diferencial 

evidenciaram que o processo de remoção do cromo III segue um modelo de primeira ordem. 

Palavras-chave: cinética de flotação, cromo III, flotação de precipitados, efluentes industriais. 

Área Temática: Tratamento de Efluentes 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao grande potencial de degradação ambiental produzido por metais fl:Sados contidos cm cllucntcs 

industriais, vúrios métodos de recuperação c separação estão sendo desenvolvidos nos últimos anos para, desta 

forma, satisfazer as condições estabelecidas pelas legislações de política ambiental. 

A !lotação de precipitados é LU11a interessante alternativa do método de !lotação, encontrando-se dentro das 

técnicas de separação por espumas indicadas para descontaminar soluções apresentando teores muito baixos de 

poluente, apresentando a va ntagem de requerer uma menor quantidade de s urfatantc (Matis c Mavros, 1991 ). 

Este processo envolve a precipitação das espécies ionizadas c posteriormente sua tlotação com a adição de um 

colctor adequado. Através da passagem de bolhas de um gús na solução previamente preparada, ocorre a 

intcração c a adsorção entre a fase gasosa c o sublato (complexo formado entre o precipitado de interesse 

(coligantc) c o surfactantc (colctor) c, desta forma o conjunto fase gasosa/surfatantc/prccipitado é transportado 

para a parte superior da solução, formando a espuma (apud Zouboulis, 19!\7; Rubio ct ai., 2002; Torem ct ai., 

2001). 

As bolhas a serem geradas pelos gases durante a !lotação devem ser pequenas c cstúvcis, especialmente levando

se cm consideração as dimensões coloidais dos precipitados a serem !lotados. A ação dos colctorcs pode ser 

facilitada (acelerada) através da adição de espumantes tais como os álcoois. 

A técnica de !lotação de precipitados tem sendo aplicada para a separação de cádmio na forma de hidróxido 

(Zouboulis c Matis, 1995), meta is pesados na forma de sul feto s c fosfatos como fosfato de cúlcio c hidroxiapatita 

(Kato ct al. , 1993). Tratando com cllucntcs contendo metais cm concentrações muito baixas a técnica de !lotação 

de precipitados apresenta as seguintes vantagens: rá pida operação, baixo requerimento de espaço c llcxibilidadc 

de aplicação (Ling c Huang, 1994). 

Os compostos de cromo são geralmente irritantes c corrosivos , c as partes mais atingidas são a pele c o sistema 

respiratório, podendo causar ulcerações c até perfuração no septo nasal. As espécies de cromo III c cromo VI 

entram no ambiente devido aos cllucntcs descartados nas indústrias químicas, de cortumc, de aço, de 

clctrorccobrimcnto, c de tintas antioxidantcs, podendo também entrar no sistema de úgua potável oriundo de 

inibidon.:s de corrosão nos tanques de água ou por contaminação da úgua subterrânea (Visvanathan ct al., 1989). 

Segundo a resolução do CONAMA, número 20 de 1986, o cromo III presente cm cllucntcs industriais deve 

obedecer duas condições limites de concentração, sendo estas Cromo III ~ 2,0 mg/L no cllucntc tratado, c 0,5 

mg/L para águas de uso doméstico, c rccrcati v o. 

O objctivo de nosso estudo é determinar as condições adequadas onde o cromo possa ser removido 

quantitativamente ela solução aquosa , realizando-se medidas de potencial zcta c posteriormente a avaliação da 

cinética do processo, usando o método de geração ele bolhas por ar disperso. 

DESENVOLVIMENTO 

Os seguintes reagentes foram utilizados para a preparação das soluções para os ensaios de !lotação de 

precipitados: cloreto de cromo hcxahidratado (CrCb.6H20); clodccilsulfato de sódio (DSS: C12 H25 Na04S) como 
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colctor aniônico; etanol (C2H50H) como espumante; soda cáustica (NaOH) e ácido clorídrico (HCl) para ajustes 

do pH das soluções c ácido nítrico, 65% P.A. , para acidificação das amostras. 

Nos ensaios para a avaliação do potencial zeta, condicionou-se 0,1 g. de Cr(OH)3 , previamente 

preparado com 80 mL de solução de KCl (l0-2
, 10-3

, 10-4 M), durante cinco minutos. O ajuste do valor de pH foi 

feito com o auxílio de base (hidróxido de potássio, KOH), para a faixa desejada . As medições de potencial zeta 

foram realizadas no aparelho Zeta Más ter da Mal vem Instrument. 

Foram preparadas soluções estoque de cromo III (0,05M) e do coletor (DSS: 0,01M). Para cada ensaio, 

a solução teste foi preparada combinando as soluções estoque de coletor, do sal do metal, e quantidade 

necessária de espumante de acordo com as condições desejadas de cada experimento, e água destilada para fazer 

um litro de solução. Todas as soluções teste continham 0,5x10-4 M de íons cromo III. O pH da solução foi 

ajustado para 8, c a solução fo i condicionada por meio de um agitador magnético (marca-Fisatom) por um 

período de 15 minutos . 

A solução foi , então, introduzida na coluna de Dotação promovendo imediatamente a passagem de ar 

pela solução na vazão desejada, tornando-se turva a solução devido à ascensão das bolhas. Inicialmente o tempo 

de f1otação foi de 90 minutos c as alíquotas foram retiradas nos tempos de O, 5, 15, 20, 30, 60 e 90 minutos, 

através da janela de amostragem. O armazenamento das amostras foi feito em frascos de plástico, em pH abaixo 

de 4, realizando-se a acidificação do meio com ácido nítrico concentrado c analisadas por Espectrometria por 

Plasma Acoplado (I CP). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Medições do Potencial Zeta na presença de KCI como Eletrólito 

A Figura O 1 apresenta os resultados obtidos nas medições de potencial zeta do hidróxido de cromo, na 

presença de cloreto de potássio como clctrólito, nas concentrações de 10·2 M, 10-3 M c 10-4 M, cm diferentes 

valores de pH. 

Nas três concentrações investigadas, 10-2 M, 10-3 M c 10-4 M, identificou-se o mesmo PIE, indicando 

que o cloreto de potássio é neste caso, clctrólito indiferente. O ponto isoclétrico (PIE) apresentou-se em tomo de 

pH 8,5; observando-se também que para valores de pH inferiores ao do PIE o potencial zcta é unicamente 

positivo, enquanto que para valores superiores a este os potenciais medidos são negativos. 

O comportamento clctrocinético das partículas de hidróxido de cromo se assemelha bastante ao 

observado por Zouboulis c Kydros ( 1995) na remoção de cromo hexavalente por pirita . 

As partículas de hidróxido de cromo apresentam uma discreta diminuição na magnitude do potencial 

quando a concentração do clctrólito aumenta. Segundo Huntcr ( 1991) está diminuição está associada ao efeito de 

compressão da dupla camada clétrica, c ao acúmulo de contra-íons, causados pelo aumento da força iônica do 

sistema. 

A variação do potencial zcta com o pH, bem como o aumento deste, cm módulo, à medida que se afasta 

do PIE, demonstra que os íons H+ c OH- são dctcrn1inadorcs do potencial neste sistema (Hunter, 1991 ). 
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Figura 01- Variação do potenc ial zcta do hidróxido de cromo cm função do pH na presença de KCI 

Na presença de DSS como coletor 

Ao se observa r a Figura 02 fica evidente que o mais alto valor de potenc ial zcta do hidróxido de cromo 

cm água destilada c dcion izada é alcançado para pH cm torno de 6 . No entanto, o potencial zela diminui com o 

incremento da concentração de dodccilsulfato de sódio. Por exemplo, para pi! ao redor 6, os valores de potencial 

zela do hid róx ido para as concentrações 10-'i , 10-4 c 10-3 M de DSS têm valores médios de +22,2, +2 ,S, -3 ,0, 

rcspccti v a mente. 
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Figura 02- Efeito da ad ição de colctor (DSS) no potencial zela do hidróx ido de cromo 

A diminuição do va lor do potencial zela, c o deslocamento do PI E na dircção ele va lores de pH mais 

inferiores para maiores concentrações de colctor, indicam uma adsorção do dodccilsulfato de sódio no hidróx ido 

de cromo carregado positivamente através intcração clctrostática 

Ensaios de Flotação de Precipitados 

Efeito da Concentração de Coletor Aniônico (DSS: RS04 -Na+) 

A Figura 03 apresenta o efeito da concentração do colctor aniônico DSS na remoção de cromo lii nas 

ra zões c;tcquiométricas ( coligantc :colctor) de I: I (0.5x I o·4 mol.dn13 
- 0,5xl0-4 mol.dn1 1 de DSS), I :2 (0,5x 1 o-4 

mol.dm-3 
- lxl0-4 mol.dn13

) , 1:3 (0,5x!0-4 mol.dn13 
- l ,5xl 0-4 mol.dn13

) obtendo-se um aumento na 
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percentagem da remoção do hidróxido de cromo quando se aumenta a razão coligantc:colctor de 1:1 (85,92%) 

para 1:2 (91 ,56%). 

Pinfold (1968) sugeriu que concentrações reduzidas de colctor podem ser insuficientes para conferir 

características hidrofóbicas a todas as partículas, atingindo-se, assim, baixas porcentagens de remoção pela 

permanência das espécies metálicas cm solução. 

No entanto, para os testes realizados utilizando uma concentração supenor de coletor (1,5x10-4 

mol.dn1\ uma grande quantidade de espuma foi produzida, diminuindo, assim, a percentagem da remoção 

obtida nos dez primeiros minutos (79,97%). 

Segundo Lemlich ( 1972), a supressão da remoção das espécies por elevadas concentrações de colctor 

pode ser devido à competição entre as espécies metálicas c íons colctorcs por um lugar na superficie da bolha. 

Sang c Son (1988), encontraram que na flotação de precipitados, a concentração do coletor deve ser a 

necessária para formar uma espuma estável c persistente a qual suporte o precipitado na superficie da solução c 

previna a sua rcdispcrsão. 
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Figura 03- Efeito da Concentração de Coletor na flotabilidadc do Cr(OH)J, pH=8, Vazão de Ar: 2,1 mL.s-', 

Etanol: 0,1% v/v. 

Analisando a eficiência na remoção de cromo III juntamente com a fom1ação de uma espuma estável e 

seca, pode-se considerar que a concentração ótima do colctor neste trabalho é de 1x10-4mol.dm3 o que equivale 

à razão cstcquiométrica de 2 cm relação à concentração de cromo III . 

Efeito da Concentração de Espumante 

A Figura 04 ilustra o efeito da concentração de espumante (etanol) na remoção de cromo (III) por 

flotação de precipitados, na qual se observa que a introdução de O, 1% v/v de etanol aumentou a eficiência na 

separação do hidróxido de cromo de 62,63% para 91,56% nos dez primeiros minutos de flotação. No entanto, 

maiores percentagens de etanol (0,5% v/v) foram prejudiciais ao processo produzindo maior volume de espuma, 

reduzindo, assim, a percentagem de remoção do cromo (III) de 91,56% para 66,63%. 

Zouboulis c Goctz ( 1991) verificaram que na ausência de espumante (etanol) a remoção de cromo (VI) 

diminuiu. Por outro lado, foram atingidas maiores percentagens da remoção quando foram adicionadas 

concentrações de etanol de 0,05-2% v/v. 
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Segundo Duyvcstcyn ( 1993 ), cm baixas concentrações de álcool, o complexo mctal-colctor pode ser 

estabilizado através de "intcraçõcs hidrofóbicas" com as cadeias hidrocarbônicas do espumante. A redução de 

n otab ilidade cm altas concentrações de álcool pode ser devida ao fato do complexo mctal-co lctor estar bem 

cst;Jbilizado na solução aquosa c n5o se adsorvcr na interface líquido-gús. Também cm altas concentrações de 

álcool, o número de sítios na interface líquido-gás disponível para a adsorção do complexo mctal-colctor se 

reduz devido a adsorção das moléculas de água c de álcool, que di minu i a remoção do metal (Duyvcstcyn, 1993). 

Analisando a eficiência da remoção uc cromo (III) juntamente com a formação de uma espuma estável c 

seca, a concentração ót ima de etanol considerada no trabalho foi de O, I 'Yr, v/v . 
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Figura 04 - Efeito da Concentração de Espumante (Etanol) na flotabilidadc do Cr(OH)1, Vazão de Ar: 2, I 
mL.s' 1

, DSS: lx 10'4 M c pH da solução: 8. 

Efeito da Vazão de Ar 

Baseado cm estudos anteriores sobre a influência das vazões (Torem ct a i. , 200 I) os testes foram feitos 

para as vazões seguintes: I ,4 nL.s'1
, 2,1 mL.s' 1

, 3,4 mL.s- 1
• A remoção se apresentou elevada após os cinco 

primei ros" minutos de !lotação. Quando se aumentou a vazão de ar de 2, I mL.s · I para 3,4 mL.s · I foi obtida maior 

remoção aos quinze minutos (94,22%), no entanto a espuma formada se apresentou bastante mo lhada indicando 

um alto an·aste de líquido. Por sua vez, na !lotação realizada utili zando a vazão de 2, 1 mL.s- 1 a espuma form ada 

se apresentou mais estável c seca do que com a vazão de I ,41 mL.s- 1
• 

Segundo Zouboulis et a /.(1990) baixas vazões de ar requerem maior tempo de retenção c a espuma pode 

colapsar. Nico! c colaboradores ( 1992) verificaram que para altas taxas de acração, a formação de uma espuma 

com grande quantidade água toma a remoção das espécies incompleta devido a rcdispcrsão do precipitado na 

solução turbulenta. 

Avaliando, então, a remoção do hidróxido de cromo juntamente com a concentração residual deste 

metal na coluna de !lotação, pode-se considerar que a vazão Jc ar adequada para este trabalho c para as 

dimensões da coluna de !lotação utili zada é de 2, I mL.s -I. 

Cinética do Processo de Flotação 

Neste traba lho foi determinada a ordem do processo de llotação do hidróx ido de cromo usando módclos 

cinéticas baseados cm analogia química, isto é foram empregados o método integral c o método diferencial. 
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Relacionaram-se os dados obtidos de concentração c tempo nas condições em que foram encontradas as maiores 

percentagens de remoção de cromo. 

Análise pelo Método Integral 

Foram realizados testes descritos na literatura (Levcnspicl, 1974) determinando a ordem do processo de 

flotação para fenômenos de ordem zero, primeria ordem e segunda ordem. 

Para o teste de primeira ordem se obteve um bom ajuste linear (R2=0,9812) comparado com os outros 

testes (ordem zero, segunda ordem), o qual sugere que o processo de remoção do cromo (III) por flotação de 

precipitados segue uma cinética de primeira ordem, sendo representada pela seguinte equação -r A = 0,167CA. 

Análise pelo Método Diferencial 

Considerando uma rcação levada em um rcator de batclada a volume constante e a concentração registrada como 

- dC A 
função do tempo , temos a seguinte cxprcsão: = kC A a . Os modelos testados foram os seguintes: 

dt 

Modelo 1: 
C A = C(2{ ~ J 

Modelo 2: C 4 =C (I)+ C(2) log t 

Modelo 3: CA =C(!)+ C(2)1+ C(3)/ 2 

Com o auxilio do programa Economctrics-Views (Eviews) calculou-se o modelo que melhor se ajusta 

aos dados experimentais. Usando os critcrios de sclcção obtidos pelo programa, o modelo que melhor se ajusto 

aos dados foi o modelo 2 (scmilogaritmico), como é observado nos parâmetros apresentados na Tabela 01. 

Tabela 01- Resultados obtidos no ajuste dos modelos de equações testadas . 

Modelo R2 Critério . Critério 
Akaike Schwarz 

I 0,912 -1,059 -1,037 0,482 
2 0,992 -3,281 -3,237 1,582 
3 0992 -2 314 -2 193 2 198 

Logo se fiz a diferenciação da equação c por rcgrcsão de mínimos quadrados se obteve o valor de alfa 

(ordem da rcação) o qual foi I ,26 com uma constante cinética igual a O, 184. 

Comparando os dois métodos de análise testados (integral c diferencial), verificamos uma semelhança 

nos resultados, sugerindo que o processo de flotação de precipitados do cromo III segue uma cinética de primeira 

ordem. O estudo detalhado de esta etapa se encontra cm (Bucno, 2003). 

CONCLUSÕES 

Os precipitados de hidróxido de cromo III apresentaram um ponto isoclétrico (PIE) correspondendo a 

um valor de pH cm torno de 8,5 nas diferentes concentrações de elctrólito avaliadas, indicando que KCl é um 

clctrólito indiferente. A variação da magnitude do potencial zcta cm função do pH, permite concluir que os íons 

H+ cOI-r são determinadores de potencial neste sistema. 
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Com n::laç~o aos ..::studos d~: potencial zct;1 dos precipitados d..:: hidróxido d..:: cromo com mudanças nas 

concentrações do colctor aniônico dodccilsulfato de sódio, os resultados obtidos mostraram um deslocamento no 

PIE, atribuindo tal comportamento à adsorção do coktor sobre o Cr(OH)_; através intcração clctrostútica. 

Através dos resultados obtidos nos ensaios de llotação de precipitados, pode-se concluir que as 

condições mais adequadas de operação para a remoção de cromo I II de soluçõ~.:s sintéticas diluídas, para as 

dimensões da coluna de flotação utilizada, são: vazão de ar: 2, lmL.s · 1, concentração de colctor (DSS), 1 ,Ox I o·4 

M concentração de espumante: 0, 1'% v/v, valor de pH da solução igual a 8. Encontrando-se nestas condições, 

remoções de aproximadamente 96,2 'Yo. A remoção de cromo III por llotação de precipitados se torna mais 

eficiente com o uso de etanol como espumante, resultando na formação de uma espuma estável c seca. 

Através da análise da cinética do processo, obtiveram-se as seguintes equações de taxa: - r
1 

= 0,167 C, 

para o método integral c -r = O 184C 1 ' ~6 pelo método diferencial ; resultados semelhantes que nos pcm1itcm 
A ' A 

concluir que o processo de remoção do precipitado de hidróxido de cromo segue um modelo de primeira ordem. 
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