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RESUMO 

Campus Universitário, 

A liberação de metais pesados no meio ambiente vem crescendo devido ús atividadcs como indústrias de pintura c 
fungicidas, curtumes, galvanoplastia e outras. Entre os meta is pesados encontrados cm e fluentes ind ustriai s, destaca
se o cromo o qua l é tóxico e é considerado por a lguns pesquisadores cancerígeno. As atividades de recobrimento 
metálico, como no caso da ga lvanoplasti a, geram um efluente contaminado com cromo. fazendo com que seja dado 
uma maior importância para a destinação do mesmo. O objetivo deste trabalho é estudar a remoção de cromo (III, 
VI) de efluentes de ga lvanoplast ia utili zando resinas de troca-iónica, com a finalidade de rccircular a água de 
processo, minimizando assim a liberação do metal para o meio ambiente. A metodologia consiste em reali zar 
experimentos de adsorçào em colunas de troca- iónica , utilizando as resinas Dowex Marathon A (matriz de 
policstireno, grupo funciona l amina quaternária , tipo gel) c Dowcx Marathon C (matriz de policstircno. grupo 
funcional ác ido sulfônico, tipo gel) . A so lução contaminada foi passada atra vés das colunas por uma bomba 
peristáhica. As amostras de solução da saida das colunas fi>ram controladas com medição de condutividade c pH, 
depoi s foram reali zadas análises através de espectroscopia de absorção atómica. Ava liou-se o efeito que a vazão de 
alimentação exerceu sobre a recuperação de cromo. Os resultados mostraram que a quali (bde da água co letada ao 
final do processo está dentro dos padrões exigidos pela norma brasileira de descarte di! substâncias tóxicas no meio 
ambiente (CONAMA 357/05). Permitindo ass im que essa úgua seja rccircu lada no processo c também descartada em 
corpos d 'água. 

PALAVRAS-CHAVE: Troca-iônica , cromo. resinas . 
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I. INTRODUÇÃO 

O uso de metais pesados cm processos industriais tem resultado cm um aumento no tluxo de tais elementos cm águas 
superficiais . itguas subtcrrüneas c efluentes industriais . Portanto , sendo a úgua um recurso natural de suma importância 
para a vida c um insumo essencial ú maioria das atividadcs económicas, mdodos de tratamento de efluentes se tornam 
indispensúvcis para as empresas geradoras de poluentes tóxicos . Uma das grandes preocupações dessas indústrias é o 
controle da disposiç~o dos mesmos no meio ambiente, pois as lei s ambientais que gcrenciam estes descartes impõem 
va lores máx imos pcrnlitidos para sua lib.:raçào. quer seja em dluentes c principalmente em águas superficiais. 

Entre os mdais pesados liberados no meio destaca-se o cromo o qual é tóxico e é considerado por alguns pesquisadores 
um agente cancerígeno. O aumento da liberação deste metal cm úguas superficiais tem causado uma preocupação por 
parte do governo com rdaçào à saúde c ao meio ambiente ( Baral c Engenlkcn. 2002). Por exemplo, a resolução 
CONAMA 357 d~ 17 de março de 2005 estabelece as comliçôes c padrôes de lançamen to de efluentes, para o cromo o 
limite de lançamento é 0.05 mg/L. A natureza dos efeitos que o cromo pode causar à saúde humana é determinada pelo 
seu estado de oxidação (III ou VI) . O cromo (III) que cstú presente na maioria dos clluentcs de eletrodcposição é 
reconhecido como menos tóx iw do que o C r (VI). Entretanto, expos ições a grandes quantidades de cromo tri va lente 
podem causar alergias. Estudos (<iodet ct ai.. 1996; Mount c Hockett , 1999) sugerem que o cromo hexavalente possui 
efeitos danosos à saúde humana. ou seja, é cancerígeno c também tóxico para a vida aquática. A absorção de cromo (VI) 
pode causar sérios problemas para saúde humana , como. lesiies na mucosa nasal, rinitc, laringite , sinusite. Com a 
continuidade da exposição bronquite , pneumonia. podendo até provocar alterações hepáticas c renais além de causar 
câncer de trato respiratório (pulmão). 

A toxicidade do cromo hcxavalcntc depende da cspecic. do tempo de expos ição c tàtores ambientais. tais como, pH. 
temperatura c ox igênio disso lvido (Almeida c Boaventura, 1997). t': recomendado que o nível de cromo na água potável 
deve ser reduzido para JO·'mg!m ' (Rengaraj et ai. , 2001 ). Entre os tratamentos de clluentes c rejeitos contendo cromo 
pode-se destacar: redução e precipitação, troca-iônica, adsorçào, osmose reversa e processos envolvendo membranas. 
Alguns destes métodos mostmm algumas desvantagens como a lto custo de capital e operacional além de geração de 
lama residual. A tecnologia de resinas de troca-iónica mostra-se cfctiva no tratamento de efluentes, pois possui uma 
gama de características como, tipo de matriz, grupo de troca, porosidade, que pcnnitem a escolha da resina para 
determinado tipo de efluente. A troca-iônica empregada no tratamento de ctlucntcs pcrn1itc o rcuso de água de lavagem 
para o processo c conseqüentemente uma economia de água limpa . Como no caso do processo CIP (Carbon in Pulp), as 
resinas são capazes de concentrar a solução cm um volume menor, tornando mais fácil seu manuseio. Assim, os 
efluentes gerados depois do processo de troca-ii\ni'a estarão dentro dos padrões exigidos pela norma brasileira de 
descarte de substâncias tóxicas no meio ambiente . Além di sso, as res inas de troca-iônica são de fác il instalação e 
manutenção e facilmente regeneradas podendo ser reutili zadas no processo. 

No presente estudo um sistema de resinas de troca-iónica constituído de uma resina catiônica e outra aniônica é usado 
no tratamento de efluentes industriais 1:0111 a finalidade de recircular água de lavagem c eliminar Cr (III , VI). 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar a remoção d.: cromo (III , VI) de efluentes de galvanoplastia utili zando resinas de 
troca-iónica, tipo geL com a finalidade de rccircular a úgua ck processo, minimizando assim a liberação desses 
contaminantes para o meio ambiente. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos de adsorçào fóram reali zados cm um sistema const ituído por duas 'olunas de troca-iónica, uma bomba 
peristá ltica. vaso de so luçàn de alimentação c vaso de colcta de soluçüo. As soluções utili zadas no trabalho foram 
e tlucntes industria is provenientes de uma empresa de galvanoplastia ua cidade de São Paulo. Na Figura I está 
apresentado um esquema representativo do experimento. 
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Figura I: Esquema representativo dos exp..:rimcntos de adsor~ào. 

As resinas utilizadas neste estudo foram as resinas Dowex Marathon A c Dowcx Marathon C ambas da Dow Chemical 
Company. Na tabela I estão listadas a lgumas características das resinas. Amostras f(>ram colctadas c mediação de pH e 
condutividade foi realizada. As análises químicas fóram realizadas pelo metodo de espectroscopia de absorção atômica. 

Tabela I: Características gerai s das resinas fornecidas pe la Dow Chcmical Company. 

Forma iônica 
Grupo funcional 
Matriz 
Estrutum 
Faixa de pH 
Capacidade eq/L 
TemEcratura de trabalho "C 

* dados fornec idos pelo data shect da resina. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dowex Marathon C 
Na' 
Ácido sulfônieo 
Poliestireno 
Gel 
o- 14 
2,0 
+25 - + 120 

Dowex Marathon A 
011 
Amina quaternári a 
Poliestireno 
Gel 
o- 14 
1,0 
+25 ... +60 

Os experimentos de adsorçào fixam realizados cm colunas de troca-iónica. à temperatura de 25°C. A solução utilizada 
nos experimentos fo i so lução reaL retirada da segunda água de lavagem da linha do cromo, adquiridas de uma empresa 
de galvanoplastia da cidade de São Paulo. As resinas utilizadas foram as resinas Dowcx Marat hon A c Dowcx Marathon 
C, cujas características estão apresentadas na Tabela I. 

A Tabela 11 apresenta as conccntraçôcs mctú licas no efluente c depo is de passar pela wluna de resina catiônica. 
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Tabela li: Concentração de contaminantes na amostra de efluente c depois de passar pela resina catiônica. 

Contaminant..:s !'fluente (mg/L) /\mostra após resina catiônica 

Sódio 
Cohr..: 
Zinco 
Niquei 
Cromo TLllal 
Cr 6+ 
CrJ + 

22,6 
2.XO 
3.50 
1. 10 
40.0 
.1X.O 
2.00 

(mg/ L) 
22,6 

<0,01 
0,02 

<0,01 
JX,O 
3X,O 

< 0,01 

1\ Tahcla III apresenta a quantidad..: de metais presentes na úgua eolctada no fim do tratamento e os valores limites 
propostos pela n:soluçào CON/\M/\ 357105. 

Elementos 

Sódio 
Cobre 
Zinco 
Níqud 
Cromo Total 
Cr(lll) 
Cr(VI) 

Tahcla III: Qualidade da úgua tratada nos processos de troca-iónica. 

Vazão Vazão CON/\MA 357/05 Classe 
lO mL!min. (mg/L) 15 mL/min. (mg/ L) I (mg/L) 

20.0 22.0 
<0,01 <0,01 
0,02 0.0 I 

<0 ,01 <0.01 
O.OX O,OX 
0 ,02 0 ,04 
0~1 WQ 

0,009 
O, IX 

0,025 
0,05 

Assim, analisando as tabelas 11 c III nota-sc que a qualidadc da úgua das amostras colctadas ao final do processo está de 
acordo com os valores propostos pda resolução CON/\M/\ 357/05, c que está água pode ser tanto enviada pa ra rios ou 
pode ainda se r rccirculada no proccsso. está última opç;1o visa uma economia de água limpa para a empresa, sendo o 
obj<!lo principal d.:s te cstudo. Foi observado (Tabela III) que a mudança da vazão não teve influência signilicativa na 
adsorçào dos metais prcscntcs no eflucntc. Isso implica que se pode usar valores mais altos ( 15ml/min.) em leitos 
p.:qucnos ( 13mL) de resina ck acordo com os resultados obtidos no presente trabalho. 

O pll c a condutividade da úgua tratada medidos ao linal dos experimentos licaram cm torno de 6,50 c 150)lS/cm, 
re spectivamente. Sendo que a condutividade inicial do etlucntc foi de 5D,O)lS/cm c pi I cm torno de 2,50, foi medido 
ainda a CDndutividade da úgua da torneira que estava em torno de 7J,OrtS/cm. para base de comparação. O valor da 
condutividade da úgua tratada pode estar relacionado com o valur de sódio analisado na mesma, mas esse estudo será 
mdhor avaliado cm cxpcrimcntos lilturos . 

Comparando os resultados do presente trabalho com os obtidos por Tcnúrio c Fspinosa (2001) nota-se que resinas são 
capazes de diminar cromo (III . VI) de cllucntcs industriais. Outros trabalhos (Ciodc c Pchlivan, 2003, 2005; Yalçin c 
Apak. 2004) utilizaram resinas de troca-iónica no tratamento dc efluentes contendo cromo c obtiveram cm todos os 
re sultados cerca de I 00% de recupcraçào . 

5. CONCLUSÜES 

Rcs inas de troca-iúnica tipo Dowex ><lo ektí vas no tratamento de cfluentcs contendo cromo. como mostram os 
resultados, pois as resinas cons.:gucm atingir uma qualidade de úgua que se enquadra nos padrôcs da legislação 
(CONAM/\ 357/05). Permitindo que essa :igua sej a rccirculada no processo. objetivando assim uma economia de água 
limpa, prescrvando cssc recurso de suma import:incia para a vida, ou podendo também ser descartada cm rios, sem 
prejudicar sua qualidade. 
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ABSTRACT 

The releasc of hcavy metai s into thc cnvironment is hccoming higger !.Iuc lo human activities such as paintings and 
pigments industries, tanneries , metal tinishing industries among othcrs. Among metal rc lcascs. chromium is notable 
hecause this metal is carcinogcnic. Tlms, lhe aim of lhis work is to use an ion cxchange systcm composcd of onc 
calionic res in column and onc anionic rcsin column in ordcr to adsorh th<.: chromium ( III , VI) o f chromium 
elcctropla ting cfllucnts in ordcr to recydc thc water. Th..: mctho!.lology consists of chromium adsorption tests using lhe 
ion cxchangc system with thc res ins: Dowex Marathon A (pol ystyrcne matrix . fuiKiional group quaterna ry aminc , type 
gel} and Dowex Marathon C (polystyrcnc malrix, functiona l gro up su lf(mic acid, type ge l). Thc contaminutcd so lulions 
wcre passcd through thc columns with the assistance of a pcristaltic pum r. Samples of lhe outgoing solulion wcrc laken 
in order to conlrol conduclivity and pH and analyzc thc metais The ctTccts of thc fceding outtlow on thc chromium 
adsorption wcrc eva luatcd. The rcsuhs show that lhe qua lit y of lhe watcr collcctcd ai lhe end of lhe pruccss is within the 
Brazi li an standards for thc di scard ing of toxic suhstances in lhe cnvironme nt (CONAMA 357/05}. Allowing. therefore. 
thc water rccycling in thc proccss and also it s dis..:harging into rivcrs. 

Keywords:, Ion-cxchangc, Chromium, Res ins. 
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