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RESUMO 

O ác ido húmico é uma subs tfmcia de ocorrénda ampla na supcrlkie terrest re, sendo muito importante para a fert ilidade dos 
solos . No entanto. ~uando presente nas úguas de consumo populacional pode acarretar problemas decorrentes do tratam en to 

com c loro. devido à fimnaçào de trihalom ctanos que são produtos carcinogênicos. A remoção prévia do ácido húmico, é 
portanto. recomendada . No presente trabalho são abordados alguns aspectos do processo de precipitaçàoltlotação. 

Os estudos refe rent es ú conccn traçüo mínima do reage nt e catiônico C'TAH ("ccty l trimcthyl ammonium bromide") 
necessária para a precipitação do acido húmico (i\H). realizados cm pH ' 6 .0 . mostram que a partir de 30 ppm de AH a 
concen tração mínima de CT AB nccess:!ria para uma prec ipitação do AH corresponde a uma relação I : I . No caso do DDA 

(dodecilamina). outro reagente catiônico utilizado. para JO ppm de Ali a precipitação em pll ~ 6,0 ocorre somente para 
valores maiores que 60 ppm de DDA cm solução. O diâmetro médio das partí cul as foi obtido pela técnica de espalhamento 
de luz para os dois tipos de precipitado (i\11/CTAB c AIIIDDA). auxiliando na interpretação da intluência do tamanho de 
partículas na !lotação dos precipitados. 

Os estudos de mobilidade clctrolorética do precip itado AlliCTAB revelaram que. para uma concentração de 100 ppm de 

AH. o potencial zcta dctcnninado cm aparelho Rank Brothcrs Mark 11 apresenta carga negativa (da ordem de -70 mV). No 
enwnto. na medida em que é aumentada a concentração de (T AB, o precipitado va i diminuindo sua carga negativa 
atingindo o ponto isockt ricn cm 250 ppm de ('T All. Os estudos de !lotação do precipitado, rea li zados cm uma célula 

EMDEE. mostraram qu e. dependendo da co ncc ntraçüo do SLII'"ttantc catiônico. a !lotação do precipitado pode ser efetuada 
sem a ad ição de um espumante. 

PALAVRAS-C Hi\ VF: aci do húmico: llotaçào: prcc ipitaç:io: surfatantc ca tiô nico. 
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!.INTRODUÇÃO 

As substâncias húmicas sào produto da dccomposiç<io incompleta de mat0ria nrgúnica no so lo c na água. As propriedades 
co loidais das substânc ias húmi cas fo ram revisadas c atua l iza da s recente men te por Jon cs c 1-lryan ( 199X ). Em ág ua s natu ra is 
as substâncias húmicas se comportam como li gantes aniônicos c são subdivididas cm hurnina . ácido fúl vico c ác ido húmico. 
O ácido húmico (A H) é apresenta so lub ilidade ele vada cm água para va lo res de pll >2 c a coloraçàtl da so lução vari a de 
amarelo escuro a preto cm função da sua concentração. 

Apesar da com plexidade da estrutura do Ali. com seu elevado teor de aromúticos. a lit>"tticos c muitos g rupa me ntos 
carbox ilicos, não se trata de uma substância tóxica. No entanto. quando do tratamento da água visando a remoção de íons 

metá li cos eventualmente presentes. a formação do co mplexo Al~íon metá lico pode ser um l:ttor complicador. O utro 1:110r 
consiste da res istência do A H ao ataque de m icroorga nismos. afctando a efh:iCncia do tratamento biológico empregado. por 

exe mplo, c m lix ívias de aterro san itár io . Porém. o foco do presente traba lho cst;i voltado para a rcmo~iio de A H de águas de 
consumo humano. Mui ta s vezes a baixa qua lidade da úgua, evidenciada por excessiva coloraç ão escura. tornu-a indcscj rivel 
para o consumo. 

As unidades de tratamento de águu são normalmente projctaUas para utili zar úg.uas com cert as característ icas mínimas c 
qu an do a qu alidade da água está muito abaixo dos padrões ou com excesso de matéria orgânica e la é submetida ú etapa de 

desi nfecção. Porém, nessa etapa pode ocorrer a formação de "subprodutos de desinfccç;io" que depe nde m do tipo de 
dcsinfctante utilizado, da prese nça de material o rgânico. íons brometo e de outros b ttl rcs ambientais. O dcs infeta ntc mais 
utili zado é o cloro que reage com o i\ H presente na úgua tilrma ndo cloro túrmio.urna subst:inc ia pre judic ia l à sa itdc. 

Devido aos problemas mencionadas acima. vú rias téc nicas vêm sendo utili ; adas com sucesso na re moção de AH visando à 
purificação da águ a. Uma del as consiste na tl oc ulaç ão c precipitação, seguida de sedimentação ou filt ração. Os agent es de 

tloculação são di vididos cm três grupos: (i) lloc ulant es inorgânicos (sulfato de alumínio): (ii) polímeros s intéticos 
(derivados de poliacrilamida): (iii) íloculantes naturais como biopolímeros (chitnsan) . Os três tl oc ulantes t(mlm utilizados 
por (i)Duan ela/. (2002). (ii) Kam e Grcgory(2<Xll) c (iii) Zhang c 1-lai (2003) para remover i\ H. Dentre esses tl ocu lantes o 
sulfato de alumínio é o mais utilizado cm processos de tratamento de itgua c f(Ji utili zado por Cassei ( 1975) para remover 
AH de água. Porém , estudos reve lam que çonçcntraçúcs res iduai s de a lumínio c m itgua tratada podem pro vocar problemas 
de saúde como a doença de "Aizheimcr". Os po límeros sintdicos orgânicos. utili zados na íl oculaçiio. também causam da nos 

ao meio a mbie nte e à sa úde , pois alguns não são biodcgradáveis . O tra balho de Zoubouli s c/ ai. (2003 e 2004) t~nta 
contornar os problemas c itados acima utili zando um surfatantc catiônico (CTAH) c bio tloculantc para a remoção de 1\11 de 
água de lix ívia. 

O s resultados descritos aci ma reforçam que a !lo tação, kcnica muito utilizada no processamento mineral. apresenta também 
um grande potencial na remoção de orgünicos. co lóides. íons c macromoléculas no tratamento de úgua de um modo gera l. 

Na parte operacional. apresenta vantagens como geração de pouco n:s íduo. a rapidez. a eficiência de scparaçüo elevada c o 

custo reduzido (Ruh io e/ ai. (2002)). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

A solução estoq ue de DD A í(1i preparada co m DDI\ (9X ';,;, de pu rcnt) tím1ecida pela FLUKA . Algumas gotas de HCI f(>ram 
adicionadas a té que a solução fi casse límpida. Em seguida. o pi! t\1i ajustado para (,,o com NaOH. A solução estoqu e de 
CTAI-l fo i preparada a partir de reagente p.a. f(>rnccido pela MFRCK. As duas soluçiies f(m tm preparadas com úgua M illi 
Q. A so lução estoque de A H na concentração de 5000 ppm, foi preparada com 0,5 g de AH fornecido pela A LDRI C H c 
Na OH O, I M. sendo o tempo de ag itação de 4~ h com s ub seq Uent e fllt raçüo. 

2.2. Métodos 

O potencial zcta foi medi do através do método da mobilidade clctrof(m'tica utilizando-se um ins trumento Rank Brothers. 
Mark li. acopladn com vidcocfmlCra c pri sma rota tór io que permite acompanhamento da velocidade das partículas. Os 

valores do pot enci al zeta foram determinados usando-se a cq uaçüo de Smoluchowski. 

358 



XXI ENTMM E Nata l-RN. novembro 2005. 

A distribuição de tamanho das partículas Iili determinada através da análise em equipamento Mal vcrn Mastcrsize r Micro 
'" Pius··. MAF 500 I. Este equipamento utili za como principio o espalhamento de luz para determinação da distribuição das 
partícu las na faixa de diâmetro entre 0.05-S<Xl flm. 

O valor do pH tói ajustado com soluções de HCI utili zando-se um mcdidnr de pH ORION. modelo 7 10. As medidas de 
absorbânc ia na faixa dn UV t(mun rea lizadas enm o espectrómetro UV -I (\ () I PC da Shimadzu Corporation em cu beta de 
quartzo. U ma cnrrcla c.;ào !inc:ar muito boa f(Ji observada entre a concentração de AH c ahsorbúncia na rcgitlo do UV. no 
comprimento de onda de 254 nm . Para este co mprimento de onda não fo i observado nenhum va lor de absorbància para os 
surfatantes CT 1\B c DDA. sendo assim possíve l determinar corretam cnte a concentração residual de AH em so lução. 

T 

100mm 

Tubo de teste 

Flotado 

Não flotado 

Agitador Pneumático 

Unidade de 
controle 

Figura . I . Representação csq uemútiea da cé lula de microllotaçào utili zada 
nos ensaios de remoção do ácid o húmico após precipitação com CTA B c com DDA. 

A tlot açào dos precipi tados f(>nnados a part ir de uma mistu ra de úc ido hu mico c surfatante catiôni co foi cfetuada em uma 

cé lula de tlotal'iio EMD EE Micrnllot que l(>i origina lmente desenvo lvida para ser utili zada cm testes de no tabilidade de 
minerai s por Chudacck ( 1991) c Ulusoy c / a/. (2003). A célula de !lotação está representada na Figum I com suas principais 
dimensões. Em cada ensa io de llotaçiin l<>i utili zado um volume de óOml de suspensão. aprox imadamente. A necessidade de 
uma quant idade de amostra pequena é uma va ntagem da cé lula FMDEE cm relação a outras téc nicas de tlotaçào cm escala 
de bancada. 
A mesma fraçào dos dois reage ntes (CTA B E DDA) fo i utili zada para preparar a amostra. A concentração fina l de AH cm 
solução foi li xada cm 20 c .•o ppm com base nos ensa ios de prec ipi tação prev iamente realizados . O tempo de 
condicionamento da ;mostra t(Ji de I O minutos no próprio tubo da cé lula EMD EE e com leve agitação cm um agitador 
magnético. Pe lo fato do pH inicial médio ser 9.X para o s istema i\ 11/CT i\13 c X.X pa ra o /\H/DOA fo i preciso fazer o ajuste 
com HCI I M até atingir.;;e o pH 6.0. 4uc repn.:scnta o inicio da reg ião de precip itação observada para ambos os casos. 

3. RESULTADOS 

Na Fi gura 2 são apresentados ()S valor~s de potencial zcta cm função da conc.cn traçào de surfatantc ca ti ônico no sistema. Na 
medida em que é aumentada a conc entra,ão de CTAB. o prec ipitado vai diminuindo sua carga nega tiva atingindo o ponto 
isoelétrico em 250 ppm de CT i\8. 
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A interação entre os grupamentos carboxilicos da molécu la de AH c a parte polar do surfatante catiônico acarreta um 
aumento da hid rofobicidadc do precipi tado c um au mento da flotabilidadc ao aprox imar-se o ronto isoelCtrico. 
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Figura 2- Variação do potencia l zela do AH ( I 00 ppm) precipitado com CTAR em pH X. 
As soluções foram preparadas com NaCI (0,00 1 M). 

Na Figu ra 3 são apresentados os va lo res de potencial zcta para os dois sistemas (A H/O DA c AII/CTAB) cm função do pH. 
Os va lores negativos de potencial zela do sistema AH/ DDA são maiores do 4uc os do AH /CTAB para toda a faixa de pH 
estudada. Ao prolongar-se as duas curvas observa-se que o ponto isoelé trico para os do is sistemas situa-se em pll< 2. 
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Figura.3. Va riação do potencial zcta cm função do pi I do sistema Ali (I 00 ppm) precipitado com CTAB (50 
ppm) •e DDA (50 ppm) • 

As figuras 4 e 5 representam os ensaios de precipitação reali t.ados pardo sistema AH /CTAH c AHIDDA respectivamente . 
Nes ta s figuras são apresentadas reg iões de prec ipitação cm pilo6.0 obtidas com a variação da concen tração do surfa lantc 
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em função da conccntra~Jo de A li. Cada ponto da curva representa a concentração mínima de surfatante necessá ria para a 
precipitação do AH cm pll 6.0. Conl(mnc pode ser observado na Figura 4, os ensaios de precipitação do AH com CTAH 
mostram que. para uma eoncentraç:lo de .lO ppm de Ali. por exemplo. a f(,rmação de precipitados inicia-se com uma 

concentração de CTAB de 30 ppm, em pH 6.0. Entretan to, no mesm(> pH. com a utili zação de DDA. para 30ppm de AH os 
precipitados comc~am a ser f(,rmados somc·nte com conccntnwiks de DDA acima de 70 ppm (Fig. 5) . 
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Figura.4. Concentração mínima de CTAil neccssinia para a precipitação do AH cm função da sua concentração cm pH=6,0 

No entanto. os prec ipitados i(>rmados no siskma AII/CT A B são visualmente mais flnos do que aq ueles formados no 
sistema AH/ DDA nas mesmas condiçiics . A partir desta observação fez-se necessária uma melhor inv~stigação a respeito do 
tamanho de partícula dos precipitados. Pinheiro ct ai. ( 1996) estudaram o diàmctro de panícula das substâncias húmicas e 
verificaram para Ali na concentração lk 30 ppm um diámetro médio de 14X nm. Portanto, os valores que estão na ta bela 
abaixo para os prccipiwdos formados são sign ilicativa mente maiores que os das substânc ias húmicas prec ipi tadas 

espontaneamente. Na Tabe la I estão apresentados os valores de di àmetro médio das partículas (mn) obtidos no presente 
traba lho para os dois sistemas nas mesmas conccntraçi\es, cm função do grau de agitação utili zado . Existe uma redução no 
diâmetro médio das partículas nos dois sistemas quando um a maior rotação é empregada, revelando a fragi lidade dos 

precipitados l(>nn ados. 

Tabela I. Diâmetro medi o das partícu las precipitadas cm l"u nçiio da in ten sidade de agitação do sistema. Medidas feitas em 
equipamento Malvcrn Mastcrsi1...:r 

SIST EMA 

AII-CfAB 

(30-5Uppm) 

Ali -IlDA 

(30-50 ppm) 

ROTAÇAO (rpm) 

61111 
1111111 
2111111 
6110 
101111 
2000 

DIAMETRO MEDI O DAS PARTÍCULAS ( nm) 

43,35 
39 ,00 

11.43 
56,99 

44,11X 
29,1>7 

As Figuras 6 e 7 apresentam. n:spect ivamc nte. a variação da remoção de AH por tlotaçào em função da concentração de 
DDA ou CTAU. utilizada na etapa de precipitação . Os ensaios foram realizados para 20 c 30 ppm de AH em pH =6,0. Estes 
,·a lores lú ram escolhidos visa nd o simular corH:entraçi\es de AH próximas das encont rad as em águas superfici ai s. Jones e 
Bryan ( llJ9k) relat am concentraçiics típicas da orlkm de 40 ppm . As curvas das Figuras ó c ?mostram que a rem oção 
maxima independe da concentração de Al i cm so luçüo. A remoçüo de AH com DDA (Fig. 6). da ordem de 90%, apresentou 

valores mais elevados que a do Ali com CTt\ll (Fig. 7). cujo múximo situaof'e cm torno de 65%. Vcrifica~e também que a 
remoçà'' de AH por !lotação com CTAH passa por um múx imo caindo a zero para uma concentração de 60 ppm. 
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Figura 5. Concentração mínima de DDA necessária para a precipitação do i\ H em função da sua concentração cm pfl c"6.0. 

Foi feita uma comparação visual dos precipitados l(mnados nos pontos cm que se obteve a remoção máxima de AH nos 
sistemas AH/DDA e AH /CTAH. Esta comparação comprovou que, de fato . o tipo de precipitado f(mnado é fundamental 
para uma remoção efetiva de AH através da !lotação. No sistema AH/DDA o precipitado formado é composto de flocos 
visivelmente maiores do que aque les formados no sistema AH /CTAB. que aprese nta menor remoção de ácido húmico. 
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Figura 6. Variação da remoção do ác ido húmico por !lotação cm função da concentração de DDA pH ~6.0 na cé lula 
EMDEE, para dois valores de conccmração 'k ácido húmico. 
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Figura 7. Variay:io da remo~ão do {~<:ido húmico por llota~ào em função da conccnt raç;io de CTAB cm pH=6,0 na célula 
EMD EF, para dois valores de concentração de ácido húmico. 

4. DISCUSSÃO 

Os va lores mais e le vados de potenc ial zela negati vo dos prec ipitados no sistema AH IDDA em re lação ao sistema 

AHíCTAB, para toda a t:lixa de pH (Fig. 3) indicam uma menor neutra lização das cargas negativas originárias dos 
grupamcntos carboxí licos do Ali. Tem-se. porta nto, um a adsorçào do DOA no ácido húmico menos intensa do que a do 
CTAR Esse fenô meno. o predominância das cargas nega ti vas nas condições de !lotação, também ocorre quando se utiliza 
CTAI:l. porém em menor escala. 

A dife rença entre a reg ião de precip itação do sistema AIIICTAI:.l (Fig.4) c AHIDDA (Fig.5) pode ser explicada pelo 

tamanho da porção apoiar da moléc ul a do surlittante. A molécula de ("f Al3 possui 16 carbonos na porção apoiar enq uanto 
que a de DDA possui 12. Assi m. um a maior insolubilidade no caso do CTAH acarretaria uma maior região de prec ipitação. 
Entretanto, os prec ipitados fo rmados no sistema /\li!CTAH süo visua lmen te menores do que aqueles fo rmados no sistema 
AH!DDA quando se utili ;.a uma mesma conecntraç;io de Ali. A l(>nnaçào de tlocos me norcs no caso do CTAB deve-se 
provave lmente a um maior impedimento cstérico imposto pelas trcs rnetil as presen tes na porção polar da molécula de 
CTAB. 

A determinação do tamanho das partículas foi de grande importânc ia para a interpretação dos resultados dos ensa ios de 
flotaçào pois o descrnpenhll destes 0 inllucnci ado pelo tamanho das partículas do precipitado tórmado , uma ve z que a 

flotabilidadc é normalmen te dependente do tama nho de partícula dos minera is . Uma maior remoção do ác ido húmico. da 
ordem de 90 'Yo (hg.6). ti1i observada para o s is tema AHIDDA. O desempenho da !lotação está associado a um a maior 
hidrofobicidade dos precip itados formados Nu entanto, uma menor quantidade de espuma fo i observada no sistema 
AH!DDA do que no sistema AHIC'T/\Il . J': importante enfat izar que. no presente estudo. os sur fatantcs utilizados 
aprcsen1 am uma tripla função: süo ag.cnlcs precipitantes. co lcturcs c espumantes ao mesmo tempo. 

~' "'" ''" 

Fig. X. Represcntaçüo esqucmútica do sistema AHiC'TAB faoe ao aumento da concentração de CTAB. 
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Os resultados ap resentados na Figura(> mostram que para as duas Ct>nccntrayiics de Ali estudadas as recuperações são 
bastante semelhantes. No entanto. a concentração de stort;ttantc interfere dirctamentc na remoção do i\ 11. Observa-se. por 
exemplo. que esta caiu de forma brusca com o aumento da concentração de CTAR a partir de 60 ppm (Fig. 7) . Isto deve-se 
ao fato de que cada grupamento carboxílico di ssociado. dos 29 cxiskntcs aproximadamente na molécula de AH. segundo 
.f ones c Bryan ( 199X). li ga -se clctrostalicamcntc ii poryào polar do (Ti\ B iónico. !i>nnando prec ipitados. Poré m. quando 
ex iste um excesso de CT AR. a porção apoiar da molécula de CT 1\B interage. através de fórças de van der Waals. com a que 
tica para fora na ligação entre a molécula de CT 1\ B com Ali (Fig.l{). afctando a hidro!ilbicidadc do precipitado. 

5. CONCLUSÕES 

A remoção de ác ido húmico pelo processo de precipitação c llotaçiio apresentou cm escala de laboratório resultados 
promissores. Utilizando-se a célula EMDEE Micro llot os ensa ios reali zados após pret: ipitaçào t:om [)[) /\apresentaram um 
recuperação da ordem de 90% para uma concen tração init:ia l de 30 ppm de i\ li . A cont:cntruçào de surl:ttante apresentou-se 
como uma vari áve l crítica no processo . Os res ultados ohtidos indicam n~1o ser essencial a adi~ào de espumante. 

6. AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem ao CNPq pelo apnio financeiro (Edita l Uni versa l) c a Rodrigo dos Santlls Borges por sua participação 
na reali zaç ão dos ensai os. 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CASSEL, E. A .. Ki\UI'MAN, K.M. & Mi\TJEV IC. L. Thc Hfccts of Hubble Sizc on Microilotation . Water Rcscarch, Thc 
Journal ofthe lntcrnational Assot: iation on Watcr Polluti tlll Rcscart:h, v. 'J. n.l2 . I 975 

CHUDACEK.M .W .. EMDEE Microtlot iloatability test.lntcrnational .l ournalof Mineral Proccssing. v. 33. p.3X3-396. 199 1. 

DUA N, J .• WANG. J., GRA II AM. N. & WILSON F .• Coagulat ion of humic acid by aluminium sulphate in salin t:' water 
conditi ons. Desa lination. v.150. pp. l-14. 2002 

.IONES. M.N. & llRY 1\N. N.D .. Colloidal propcrtics of humic substanc,·s . 1\Jvanccs in Colloid and lntcr iétcc Sc icnt:c. v. 7X. 
p. 1-48. 1998 

KAM. S. K.& GREGOR Y. J .• Thc intcrat:t ion of humic substanccs with cationic polyclectrolytcs. Wat. Rcs . v. 35. n.l5. pp. 
3557-3566. 200 I 

KOOPAL., L..K .. GOLOUB, T.P. & Di\ VIS, T.i\., Hinding of ionic su rfitctants to puriticJ humic at:id. Jou rnal of Colloid 
and In terface Scicnce. p. I-X, 2004 

PIN HEIRO. J.P. MOTA. 1\.M., OLIVEIRA .I .M.R & MARTINHO. JM.G .. Dynamic Propcrties of humic mattcr by 
dynamic light scattcring and vo ltametry. Analytica Chimit:a Acta v.32'J. p. 15-24. 19<J6 

RU Bl O, J., SOUZA. M.L.. & SMITH, R.W .. Overvicw of flotation as a wastcwatcr treatmcnt tcchniquc. Minerais 
Engincering, v. l5. pp.139- 155. 2002 

UL.USOY , U. & YEKEL.ER. M .. Corrclat ion of thc surlitcc roughncss of S<llne industria l minerais with thcir wettability 
paramctcrs. Chemical Enginccring and Proccss ing v.44. p.557-565. 2005 

ZHANG. X & l:lAI, R .. Mcchani sms and kinctics of humic acid adsorption onto ch itosan-t:oatcd granul es. Journal of 
Colloid and Interface Seicncc. v. 264. 30- 3X, p. 2003 

ZOUBOU L.IS . A. l. . JUN, W. & KATSOY IANNIS. 1. 1\ .. Rcmoval of humit: at:ids by llotation. Colloids and Surhlt:es A. 
Physicochcm. Eng.Aspccts, v.231. p.l X 1-193. 2003 

ZOUBOU L.I S. i\. 1.. CHI\ I, XL. & Ki\ TSOYIANN !S. I. A .• "Tht: application o r hiotlot:t:ulant lár the remova! of humic 
ac ids trom stabilizcd land!illlcachatcs' ' . .lournalofEnvironmcntal Managcmcnt . v. 70 p . .\5-41. 2<XJ4 

364 


