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RESUMO 

A necess idade de limpeza do gás natura l proveniente de poços profundos c de gases produzidos na indústria de 
cloro-soda gera res íduos de carvões mineral e/ou vegetal a ti vados carregados com mercúrio, que necessi tam de um 
tratamento adequado. Foram rea lizados nos últimos anos mu itos trabalhos objeti vando a recuperação de mercúrio 
desses resíduos de carvão ativado, usado na descontam inação de diversos produtos (gases, principalmente). Todos 
esses trabalhos tiveram sucesso no item processo, mas não houve uma preocupação no item operacionalidade do 
reatar eletrometalúrgico. o que não favorece a implementação do processo a nível industrial. O presente trabalho. 
desenvolvido no Laboratório de Metalurgia Extrativa Aplicada da Uni versidade Federal da Bahia, com apoio 
tinanceiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, visou ao desenvolvimento de um reata r 
cletrometalúrgico com "dcsign" inovador quando comparado aos apresentados até o memento. Ta l reator tem como 
princi pal item inovador a fac ilidade e inserção do resíduo contaminado e a posterior retirada do resíduo 
descontaminado, sem necess idade de parada do processo. O mercúrio remov ido na forma metáli ca tem sua retirada 
também favorec ida nesse reatar. O processo clctrometa lúrgico de recuperação de mercúrio a partir de resíduos de 
carvão vegeta l at ivado oriundo da indústria cloro-soda, foi efeti vado com sucesso no referido reatar, aliando, 
portanto, cliciência de processo e operac ionalidade. 

PALAVRAS-C HAVE: m~rcúrio , rcator eletromctalúrgico. carvão vegeta l ati vado, processo clctrometalúrgico, 
industria cloro-soda. tecnologias limpas 
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I. INTRODUÇÃO 

A poluição do meio ambiente por mercúrio, através das atividadcs industriais. ganha mais importância a 
cada dia . O mercúrio é um metal extremamente tóx ico que provoca sérios distúrbios respiratórios, gastrintcstinais e 
neurológicos, podendo, inclusive, levar à morte. Este metal é utili zado na indústria produtora de cloro e soda, na 
recuperação de metai s preciosos, na fabricação de lâmpadas, na produção de tintas. baterias, etc. 

Esse projeto trata de um processo de descontaminação eletrolítica de um carvão ati vado contendo mercúrio 
elementar c combinado. Tal carvão é utilizado como "filtro" para reter o mercúrio em alguns processos produtivos , 
tai s como: na ex tração de gás natural de poços profundos: na produção de nafta e nas industri as de cloro c soda 
(durante a produção do subproduto hidrogênio). Em todos esses casos atualmcnte a remoção do mercúrio é feita com 
carvão ativado, o qual é posterionnente queimado. 

Neste estudo foi levada a cabo a descontaminação e letrolítica de um carvão ativado contendo mercúrio 
utilizado na nas indústrias de soda/cloro. O processo consi st t= na el etrooxidaçào do mt:rcúrio num sistema reac ional 
onde o carvão ativado age como o anodo, durante a clc trolisc da sa lmoura. que é o cletró lito. O mercúrio assim é 
removido e simultameamente cletrorrccuperado c devolvido às células . e o carvão pode ser reutilizado na adsorção 
do mercúrio, após uma etapa de reativaçào. 

Foram reali zados nos últimos anos muitos trabalhos (Barbosa e/ ai., 2003; Sobral et ai., 2000) objetivando 
a recuperação de mercúri o desses resíduos de carvão ati vado. usado na descontaminação de diversos produtos 
(gases, principalmente). Todos esses trabalhos ti veram sucesso no item processo, mas não houve uma preocupação 
no item operacionalidade do reatar e letrometalúrgico. o que não favorece a implementação do processo a ní vel 
industrial. 

Entre os principais objetivos desse projeto está o desenvolvimento de um processo bem caracterizado, 
definido c otimizado aliado ao desenvolvimento de um sistema reac ional adequado. Tal reatar tem como principal 
item inovador a facilidade e inserção do resíduo contaminado e a posteri or reti rada do resíduo descontam inado, sem 
necessidade de parada do processo. Esse sistema reacional poderá também ser ut ili zado no desenvo lvimento de 
outros processos relacionados com a remoção de metais pesados de efluentes c resíduos industriais. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2, I A indústria de cloro/soda 

Ex istem 3 tecnologias empregadas para a produção de cloro/soda: a que emprega células de mercúrio, a que 
se utiliza de di afragmas e as que usam membranas. 

Características das células de di afragma 

Emprega diafragma poroso à base de asbesto c é o segundo processo em utili zação no mundo; 
Menor consumo de energia e létrica que nas células de mercúrio; 
Consumo tota l de energia é maior, pois o processo ex ige concentração posterior de soda cáustica formada 
nas células; 
As matérias-primas precisam ser de alta pureza c os produtos das cé lulas são impuros; 
Custo de manutenção do diafragma é expressivo: 
O asbesto é um material agressivo à saúde e deve ser corrctamcntc manipulado. 

Características das células de membrana 

Emprega membrana scmipcm1eávcl ; 
Processo moderno, d~ tecnologia recente, com poucas unidades instaladas no mundo; 
Consumo de energia el étrica comparável ao das células de d iatrag ma; 
Qualidade dos produtos similar aos obtidos por células de mercúrio; 
Concentração de soda cáustica menor que no processo de mercúrio; 
As matérias-primas precisam ser de alta pureza; 
Custo de reposição das membranas é muito alto; 
Pelas informações até hoje disponí veis. o processo não é poluente. 

Características das células de mercúrio 
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Processo mais antigo, de maior utilização no mundo e mai s económico; 
Alto consumo de energia elétrica; 
A soda cáustica não necessita de operação de concentração suplementar; 
Produtos de excelente qualidade c as matérias-primas não prec isam ser de alta pureza: 
O mercúrio é poluente, mas pode ser eficientemente contro lado. 

Comparando estas três tecnologias percebe-se que o processo que se utiliza catado de mercúrio é o mais 
utilizado. ma is económico, c muito efic iente. A sua restrição está na utilização do mcrcurio que é potencialmente 
agressivo ao meio ambiente, mas que pode ser contro lado e atra vés da tecnologia a ser descrita aqui, pode ser 
recuperado c reu ti lizado. 

2.2 O processo cloro/soda 

O processo de produção de cloro e soda consiste na passagem de uma corrente clétrica em salmoura, 
obtendo como resultado, o cloro (CI , ), a soda (NaOH) e o hidrogcnio (H,). Durante a elctró lise, os íons de sód io 
migram cm direção ao catodo no qual os ions são reduzidos à fonna metáli ca (Eq. l ) forrnando um amálgama. 

Na -~: t aql +e<::> Nu" ( I) 

Após a neutralização, o sódio é " lavado" com água, fonnando hidróx ido de sód io puro: 

(2) 

No anodo. ocorre a produção de cloro: 

2CT(aq) <=> Cl, (aq)+2e (3) 

3. PROCESSO DE REMOÇÃO DO MERCÚRIO 

O processo eletrolitico de tratamento do carvão, uti li zando-se o sistema reacional da Figura I. é dado início 
com o suprimento da corrente clétrica, com a oxidação dos íons cloreto na superficie anódica, ou seja. na superfície 
do carvão cm tratamento: 

(4) 

enquanto no catodo de titân io a água é, inicialmente, reduzida produzindo íons hidroxilas e hidrogênio gasoso: 

(5) 

Simultaneamente. ácido hipocloroso é gerado, no seio da solução, pela reação química do cloro gasoso, gerado no 
anodo. com a fase aquosa: 

(6) 
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que se dissocia em íons hipoclorito e ions H. , reaçào essa diretamente dependente do pH. O poder de oxidação 
aumenta à medida em que o pH decresce visto que a geração do H C IO é favorecida. A geração desse ác ido é quase 
que I 00% favorecida quando o pH decresce abai xo de 5. 

H CIO,,.,, <=:> C/0,~,, 1 + H,:,, , (7) 

O ions H · reagem com os íons OH- para formarem moléculas de água (H ' + OH'<=:> H,O). 

Com o decorrer do processo clctrolítico em discussão, a geração dos ions hipocloritos não mais aumenta 
como esperado. devido à geração de íons clorato quer via reação química: 

2HC!O,,,, +CIO,;"', <=:> CIO~"'~-'+ 2H,:"', + 2C(,, (8) 

ou eletroquimieamente: 

6C/01,,, , + 3H,O <=:> 2CI0,,,11 + 6H,:,, + 4CI,,,, , +X o"" + 6e (9) 

Com a produção das espécies c lo radas (CIO-, HCIO, CIO,'), se inic ia a oxidação do mercúrio elementar 
bem como do sul feto de mercúrio, de acordo com as seguintes rcações: 

fig"+ 2CIO,~.,, + 4CI,~.,, + 2H,O o C/'"' + flgC!J,;", + 40H,,,, , (lO) 

Hgs,., + 4C!o,,,, , o Hgct;,,,,, + so;,,", (li) 

Uma vez produzidos, os íons HgC I/ são reduzidos na supcrflcie catódica. 

Hgct;,,,,, + 2e o fig" + 4C"-..,, ( 12) 

Esta é a reaçào de redução predominante de mercúrio a partir de soluções contendo elevadas concentrações de íons 
cloreto. 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 O sistema reacional 

O reatar utilizado (Figura I) nos testes de remoção eletrolítica de mercúrio de carvão ativado consiste de 
uma célula eletrolítica cilíndrica composta de um compartimento central cilíndrico vazado. onde repousa um 
compartimento móve l cilíndrico ( I ,O dm3

) de tecido de polipropileno. Tal compartimento é isol ado do 
compartimento catódico (coroa cilíndrica com área út il de 7,8 dm2

) pela manta sintética de polipropil cno. afastada 2 
cm do catado (casca cilíndrica) de aço inox, centralizado naquele compartimento. O carvão em questão está 
carregado com mercúrio elementar, retido mecanicamente nos vazios da estrutura do carvão, e sulfcto de mercúri o 
(HgS) . produto da reação do mercúrio elementar, presente na corrente de gás natural, com o enxofre elementar, 
originalmente presente no carvão vegetal ati vado, impregnado com enxofre. O ele trólito contido no reservatório de 
vidro (NaCI 1.0 moi L-') é bombeado continuamente através do compartimento anódico, permeando a manta 
sintética, preenchendo o compartimento catódi co c o volume excedente retornando para u reservatório de solução, 
confi gurando um modo contínuo de reciclagem de elctró lito. 
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A amostra primária, fornecida pela Trikem (Grupo Braskem) foi separ~da em 50 amostras secuodárias de 
400g cada. No manuseio das amostras de carvão e na realização dos ensaios toram utilizados EPI's (Equipamento de 
Proteção Individual), como por exemplo: máscaras, luvas e óculos de proteção visual (Figura 02). 

Após remoção do mercúrio, do carvão ativado carregado com esse elemento, esse foi cuidadosamente 
lavado, para a remoção de espécies solúveis de mercúrio. 

Agitação 

lll Filtro de Polipropileno 
- Catodo 
• Alimentador de Corrente 
• Carvão Carregado com Mercúrio 
O Acrílico 

Figura 1 -Reatar utilizado no tratamento eletrolltieo do carvão carregado com mercúrio. 

Figura 2 - Uso de Equipamentos de Proteção lodividual (EP!s) na preparação de um experimento. 
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S.RESULTADOS 

Para rastrear a concentração de mercúrio no carvão, durante o processo de eletrooxidaçào. amostras desse 
material foram ret iradas a cada hora e enviadas para análise. Os resultados c condições experimentais dos testes de 
cletrooxidaçào são mostrados na Tabela I. 

Tabela 1- Resultados dos testes de eletrooxidaçào 

A nodo* 
pH 

Tensão [Na C!] Dens. de Hg Extraçào 
Teste (Carvão + Hg) na Cé lula inicial Corrente Ini cia l Hg 

(g) 
(Solução) 

(V) (M) (A.dm') (ppm) (':lco) 
I 400 11 5, I I 0,51 IOXJ5 90,3 
2 400 li 6, 1 I 0,77 108 15 95,8 
3 400 12 6,6 1 1,03 10815 99,3 
4 400 12 7.9 I 1,28 IOXJ5 99,7 

6. CONCLUSÕES 

Os resultados experi mentais permitem concluir que: 

I. Com a escolha adequada de condições experimentais é possível reduzir, significativamente, a concentração de 
mercúrio no carvão, com alta eficiência de extraçào. próxima a I 00'%. 

2. Foi possível reduzir a concentração de mercúrio do carvão a valores próximo a 30 ppm, partindo de va lores 
próximos a li 000 ppm. Aceitáveis considerando-se o reuso do carvão após a reativação. porém não 
recomendado para descar1e. 

3. O processo cletrometalúrgico de recuperação de mercúri o a partir de resíduos de carvão vegetal ativado oriundo 
da indústria cloro-soda, foi cfetivado com sucesso no referido reata r, aliando, portanto. eficiência de processo c 
operacionalidade. 
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