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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a remoção do cromo nas suas formas tri e hexavalente através de resinas 
troca de iônica regeneráveis, sendo uma resina catiônica fortemente ácida é utilizada para remoção do cromo 
trivalente C r-'· c uma resina aniônica fracamente básica para remoção do cromo hexavalente Cr6", que se apresenta 
como dicromato Cr,O/ cm meio ácido, e cromato Cro."· em meio alcalino e, finalmente uma terceira resina 
catiônica forte onde a solução de cromato de sódio Na2Cr04, formado da regeneração da resina aniônica com soda 
cáustica, é pcrcolada através desta na ((Jrma ácida e, é então convertido para ácido crómico e dicrômico. 

Este estudo foi desenvolvido em bancada de laboratório na Escola de Engenharia Mauá, localizada na cidade de São 
Caetano do Sul - SP, como parte de TG -Trabalho de Graduação, pelos três primeiros autores referenciados e 
graduados da turma de Engenharia Química no ano de 2003, tendo como co-oricntador o autor referenciado de 
número 4. 

O experimento estudado cm colunas de laboratório contendo 700 mi de cada resina foi desenvolvido percolando-se 
úgua de lavagem galvünica contendo cromo através da coluna de uma resina catiônica, que reteve o cromo na forma 
de cátion trivalente Cr1

' c liberando prótons (H') I(Jrmando-se, portanto, ácido dicrômico na primeira etapa do 
processo de remoção .. 

Na seqüência, a água etluentc da coluna catiônica, f(lÍ pcrcolada pela coluna contendo resina aniônica fraca, que 
reteve o cromo hcxavalentc Cr"· nas formas complexas de (CrO/ e/ou Cr,O/). A remoção destas formas de cromo 
como complexos aniônicos liberaram ànions hidroxila (OH.) dos grupos funcionais da resina aniônica, resultando, 
como conseqüência final, água desmineralizada. 

A resina catiônica foi posteriormente regenerada com solução de ácido sulfúrico e os cátions de cromo (C r'' ), 
foram liberados como sulfato de cromo trivalente c os pró tons [li' J doados pelo ácido sulfúrico ficaram retidos nos 
grupos ti.mcionais da resina catiônica para um novo ciclo operacional 

A resina aniônica f(1i regenerada com solução de hidróxido de sódio c os complexos aniônicos de cromo (Cr"') em 
grandes quantidades t(mlm liberados como dicromato de sódio c os ânions [OH.], ficaram retidos nos grupos 
ti.mcionais da resina aniônica para um novo ciclo operacional. 

Palavras-chave: etluentes galvànicos, elctrólito de Cromo, banho de cromação, resinas de troca iônica 
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I. INTRODUÇÃO 

O ion cromo, elemento descoberto por Vauquclin cm 1797, é um metal pesado originariamente encontrado no 
minério cromita (Fe0.Cr20

1
) um produto negro c do.: brilho sub-mctúlico, utilizado nas formas trivalente (Cr '· ). 

menos tóxico e mais estável, ou hexavalcntc (CrO/ c Cr,O/ ). mais túxi.:o. No Brasil existem jazidas de cromita 
cm Cmnpo Formoso (Ba) c Piuí (M<J). 

O cromo é usado em grandes quantidades nos pro.:essos metallirgic<JS. das indústrias de galvanoplastia como 
revestimentos técnicos c decorativos. cm curtumes para o tratamento de .:ouro. sendo expressiva sua imp011ancia 
económica porém de grande preocupação ambiental c toxicolúgica que decorre do mau uso c com a consequente 
quantidade residual deste elemento que se tem descartado no meio amhi..:ntc . 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA através da Rcsoluç<io 3)7 art. 34, de 17 de março de 2005. 
estabeleceu o limite máximo para descartes cm corpos receptores: 0,5 mg/ 1. de cromo total. 

A grande preocupação das indústrias galdnicas s.io os n.:siduos súlidos, os quais süo descartados cm aterros 
industriais do tipo O 1 extremamente perigoso. mesmo sendo esses aterros aprovados c monitorados pelas agéncias 
de controle ambiental , podem ocorrer diversos problemas, como a lixiviaçào no caso tk mau armazenamento. 
contaminando lcno,:úis de úgua c solos. Veja ilustraçüo na Figura 01 (exemplos de resíduos sólidos origin:irios de 
indústrias galvânicas). 

·tl'l' 

~ .... '* · 
Figura O 1: Resíduos sólidos de indústrias galvânicas 

A tecnologia de resinas de troca iónica possibilita a retirada de metais pesados presentes cm ctluentes líquidos c o 
processo de troca iónica consiste cm utilizar resinas catiônicas c aniônicas sdctivas que irão capturar o cromo. em 
ambas as fonnas , tri e hcxavalente. presente nos etlucntes líquidos c sua post<:rior n:cupcraçiio na forma de ác ido 
crómico obtido nas etapas de regenerações das n:sinas. assim como permitindo o rcuso da úgua de lavagem que 
retoma ao processo na forma desminerali zada. 

2. TROCA IÔNICA 

Num processo de troca iónica. os ions, cútions c ânions. pn:scntcs numa solução; podem ser adsorvidos cm um 
material sólido (resina de troca iônica). Esses íons são substituídos por quantidades equivalentes de outros da 
mesma carga, que são liberados pelos grupos funcionais existentes na matrii'. da resina de troca iônica. 
As resinas de troca iónica podem ser de características ácidas ou bilsicas, cuja matri z polimérica é insolúvel em 
água. solventes, soluções ácidas c básicas conhecidas. As reaçõcs de troca iónica aconlcccm quando íons 
dissolvidos na água passam através das colunas cnntcndo as referidas resinas catiônicas ou aniônicas . 
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As matrizes podem ser. de uma maneira geral. policstir0nicas. poliacrilicas ou de fcnol-lormaldcído. como 
demonstrado na Figura 02. (l(mnaçüo do copolimero. matri z. de poliestircno). 

( o 
Estireno (vinilbenzeno) 

rS 
J 

Divinilbenzeno ( OVB ) 

Figura 02 : Matriz policstirênica 

Matriz poliestirênica entrelaçada 

O segredo das resinas de troca iõnica é seus grupos fum:ionais. onde se processam as rcações químicas. As resinas 
de troca iónica mais .:onhecidas podem ser separadas cm quatro classes, de acordo com seus grupos ati vos: 

• Catiôniea fórtcmentc úeida de grupo sulfôniw: 
• Catiônica li·acamente úcida de grupo carboxílico: 
• Aniônica I(Jrtemcnte búsica de grupo arnina quatcrn<irias : 
• Aniônica fracan1cnte húsíca de grupo an1ina tcrl'iúria. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Composição química do efluente utilizado 

O cnuentc líquido utiliz.ado para a n.:alizaçào dcstc estudo foi proveniente dc uma etapa do processo de 
clctrodeposiçào de camadCJs decorativCJs de cohrc-niquel-cromo cm peças metálicas de uma indústria galvânica 
localizada na cidade de São Paulo, onde o clctrólito de cromo cstú na fónna Cr,O/, originário da matéria-prima 
anidrido do ácido crómico. !\ úgua (it; lavagem utilizada continha alta conccntraçüo de cromo total. que fi.Ji coletada 
no prime iro estágio de lavagem denominado de ""drag-out", etapa imediatamente após o tanque de processamento 
que contém o dctrúlito de cromo. tamhém conhecido como banho de cromaçào, cujo teor era de 1.866 mg/L de 
lTOn1o total. 

Na Figura 0.\ . temos uma ilustra~üo das cascatas de lavagem dos dctrúlitos de cromo de onde essa água foi retirada. 
O ellucnte gerado no lavador "drag-out" de cromo pode ser visto na ilustra~ào da Figura 04. cor amarela intensa. 

Figur~ 03 . llustraç:lo de cascata de lavagem de Cromo. Figura 04: Enuentc do lavador Cromo. 
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3.2. Resinas utilizadas 

Para a remoção de cromo presente cm efluentes líquidos , nas suas l(>rmas d.: cromo Cr'' (C<i tion), c Cr''' (complexo 
aniõníco) de Cr20 / c CrO/ , é nccessúria a utili zaçiio das resinas catiúnica c aniônica. Ncst<: estudo lixam 
utilizadas as resinas ca ti ôníca I(Jrte, que possui grupo funcional sull('m ico. c a aniônica lraca que possui grupo 
funcional dimetilamína , sendo ambas de matriz po li mérica de pol icstircno, coni(mn.: ilustrado na Figura 05. 

Figura 05: Amostras das resinas utilizadas. Fi gura ()(1: Mcdi\.·üo dos vo lumes das resinas com úgua 

Para facilitar a medição dos volumes destas resi nas no estado sólido c o carregamento del as nas co lunas de troca 
iónica, é necessá rio hidratá- las para eliminação do ar entre os "bcads" c para que haja uma medição exala dos 
volumes após compactação das mesmas, conf(>rme ilustrado na Figura 06. Foram utilizados 700 mL de cada resina 
em cada co luna. 

O fluxograma do processo utili zado para remoção e recuperação de cromo está demonstrado na Fig ura 07 . 

Tratamento Químico I 
_ Crz(S04h H2Cr20, Na2Cr04 Na2so. 

Eletrólito 
I~ l n ~ 

de 
anque de 

Cromo Lavagem 
- Catiônica Aniônica Catiônica 
Filtro 

H2Cr207 2500 
AMBERLYST AMBERLYST AMBERLYST 

25000 L 15 Wet A 21 15 Wet 

l H20 
L I 

H2Cr207 

I 
H2S0 4 

I I H2S0 4 I Na OH 

L__ __ - - - - -- -

Figura 07 : Esquema do processo de troca iônica utili zado. 

3.3. Procedimento experimental 

Após a escolha das resinas c de linição do pmcesso 1(1i montado um sistema com Ires colunas igual a um s istema de 
desmineralização de água normal. 
As resinas escolhidas ti1ra m cedidas pela empresa Rohm and ll aas Química Lida . e são comercial izadas com os 
nomes comerciais de Ambcrlysl 15 Wct (cat iônica li>rte) c Ambcrlyst A 21 (aniúnica rraca) . 
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As colunas utilizadas nos testes em bancada dL' laboratório l()ram confeccionadas em PVC (polidorcto de vinila), 
como ilustrado na Figura OX. O volume total de cada coluna é de 1.2 L, porém o volume de resina carregado na 
coluna foi de 700 ml. deixando um espaço vazio dentro de cada coluna para làcilitar a distribuição do líquido 
através do leito de resina. O fundo c topo das colunas continham uma tela de tellon com malha de 60 mcsh para a 
retenção das resinas . A vazão de passagem da solução f()i feita através de uma bomba pcri stúltiea. conforme 
ilustrado na Figura 0'-J . Durante a operação de saturaçiio das resinas a vaziio loi mantida constante em 3,5 L/h, que 
representou uma taxa de serviço 5 Vlíh, o mesmo que dizer um tempo de contato úg ua-resina de 12 minutos. O 
tempo total de operação para passar os 40 litros de solução f()i de 12 horas . 

Figura OX: Esqu~ma c montagt:m das ~:o\unas Fi gu ra 09: Bomba pcrist<il!ka 

3.4. Processo de carregamento ou saturação das resinas 

A amostra de água contendo cromo tri e hcxavalcnte foi bombeada para a primeira coluna contendo resina 
catiônica. onde o Cr" (cm menor quantidade) c outros cations metálicos l()ram removidos c substituídos pelo 
próton H ·. A água acidificada. que saiu da primeira coluna catiônica. seguiu para a segunda coluna aniônica, onde 
o cromo hexava lcnte Cr20/ l()i removido pela res ina aniônica c substituído pelo ion hidroxila. A água na saída da 
segunda coluna aniônica ficou desmineralizada. podendo ser reutilizada na própria cascata de lavagem em circuito 
fechado. Desta maneira a combinação das resinas catiônica c aniônica removem o cromo tri e hexavalcnte e produz 
agua desmineralizada. cujas reaçôes estão demonstradas a seguir: 

I" Catiônica: 

Aniônica: 

R-H 

R-OH 

Cr ' ' R ,C'r1 

R,Cr20 7 

H2Cr20 7 

H20 

(I) 

(2) 

A coluna de resina aniônica, que n: moveu o cromo hexavakntc, l(>i posteriormente regenerada com solução de 
hidróxido de sódio. NaOH. resultando como produto desta rcaçào uma solução de cromato de sódio. Na,Cr04 , que 
fói reservado c, posteriormente pcrcolada cm uma terceira coluna de resina catiônica, para a remoção do sódio c 
formação do ác ido dicrômico conf(mnc demonstrado na equação seguinte: 

2" Catiônica: R-11 R-Na (3) 

Com esse processo há n:cupera\·ào de água de la vagem qu <: retorna ao mc:smo ponto de origem c de ácido dicrômico 
que pode s.:r devolvido ao tanque de dctrólito de cromo. 

3.5. Regeneração das resinas 

Apesar da amostra de água utili zada apresentar alto teor de cromo hexava lentc, as resinas não foram totalmente 
saturadas devido ao volume de 700 mi cm cada coluna. A primeira coluna, contendo resina catiônica, a regeneração 
!(li feita com soluçüo de úcido sulfúrico a ) ".{,de concentração. l'sta soluçiio foi bombeada com uma vazão de 3 
V L/h ou 2.1 O L/h. A so luçüo obtida da primeira coluna fiJi Cr2(S04h de cor azulada que neste caso foi descartada, 
visto que cstúvamos cm bancada de laboratório. porém num caso real de uma industria galvânica, este etluente 
deveria ser enviado para o tratamento de ellucntc. 

629 



L. F.(i. Cassi, V. Z Fernandes, S. Crél is .Ir, O . A. Alves d" Cunha 

A regeneração da resina aniô nica l(•i !c ita com hidrúxido tk súdio NaOII cm st>luç;lo a 4"·.,, que lí>i homhc<~d<~ cm 
contra-tluxo com uma vazão de 3 V L/h. igual a 2, lO L/h. O cluído da segunda coluna ani,inica foi uma solução de 
cromato de sódio Na~Cr04 de cor amarelada que Iili reservada c. posteriormente, passada pela terceira coluna de 
resina catiônica, para troca de Na · da solução de Na~( · r~O, por H ' , lúnnando-sc, como conscqü0ncia. uma solução 
de ác ido dicrômico H ~C: r,0 7 que pode ser rec uperado no hanho c:onccntrado . 

3.5 .1 . Regeneração da 1". resina catiônica: a regeneração da primeira resina catiún ica Iili feita com solução de ~c ido 
su lfúrico a 5'Yo e os sais de Cro(S0.1), l(mnados desta regeneração devem ser enviados para o tratamento químico 
normal , oxidação e/ou redução, precipitação c pnstcrior liltraçüo cm liltro prensa, antes do descarte . 

I" Catiônica: R1Cr, + H ~so4 -+ R-11 + Cr,(S04), (4) 

3.5.2. Regeneração da resina aniônica: a regeneração da resina aniônica é lei ta com so lução de hidróxido de sódio a 
4%, formando-se o cromato de sódio Na~C:r04 . Esta soluçüo de cromato de: sódio, recupc:rada da regeneração da 
resina aniônica foi, então, passada novamente por uma terceira coluna de resina catiônica forte no ciclo hidrogénio. 
formando-se novamente o ácido dicrômico purificado, que: pode ser concentrado c reutili zado no banho concentrado 

Aniônica: R,Cr20 7 1 NaOH -+ R-011 t- Na~Cr04 (5) 

3.5.3. Regeneração da 2". resina catiônica: a regeneração da segunda resina catiônica é feita ta mbém com ác ido 
sulfúrico a 5%, formando-se o ácido crómico ou dicrômico, sendo possível reciclar no elctrólito concentrado. 

2" Catiônica: R2C:r04 + H,S04 -+ R-11 + H2Cr207 (6) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram utilizados 40 litros de úgua de lavagem da etapa imediatamente posterior ao elctn\lito de cromo. contendo 
um teor de I. X6tí mg/L de cromo total (tri c hcxava lcnte). o que co rrespomku a um total de 74.640 mg c, pode ser 
considerada como elevada, normalmente, não é encontrada nestas quantidades, porém o objcti vo deste trahal ho foi 
de saturar rapidamente as resinas, o que ainda assim correspondeu a 12 horas de operaç:lo a uma vazão de 3.5 1/h. 

A I". res ina catiôn ica removeu o cromo tri va lente completamente c os teores de cromo nesta l(mna iónica estão 
demonstrados nos resultados da regeneração da resina eatiôniea , conl(mnc dados da Tabc:la O I , a qual resume. 
também, os tempos, volume c conccntraçüo do regenerante úcido sullúrico utilimdo na n:generaçào, hem como os 
teores de cromo eluido cm cada etapa do processo de regeneração. 

A resina aniônica removeu o cromo hcxavalcnte completamente, que cstú demonstrado na Tahcla 02. assim como 
os tempos, volumes c concentração do regenerante hidróxido de sódio utili ;:ada na regeneração. além do teor de 
cromo hcxavalcnte cluido cm cada etapa do processo de rcgcner;,,·;lo. 

Rcgeneração I ".resina catiôniea- Amher lyst 15 Wct- volume 700 mi 

Etapas Amostra Tempo Va zão Taxa Volumc Vol ume C r cluido Acumulado 

So lução regenerante H2S04-5% Nr. Min. mi/h VL/It MI VL mg/L Mg 

lnjcção solução I 20 2. 100 3 700 I 50 50 

lnjcção so lução 2 20 2.100 3 700 I X94 944 

lnjeçào so lução ~ 20 2.100 ~ 700 I 1.754 2.69X 

Lavagem lenta água desti lada 4 20 2. 100 .1 700 I 2.594 5.292 

Lavagem lenta água destilada 5 20 2.100 ·' 700 I I.X45 7.137 

Lavagem lenta água desti I ada 6 20 2.100 ~ 700 I X 52 7.9X9 

Lavagem lenta úgua destilada 7 20 2. 100 .1 700 I 20 X.009 

Total 140 4,900 7 !L009 

T abela 0 1: Dados analíticos da r~.:gc n cr<u;üo dr~ resina la_ rc:-. ina ~..:a liúnica 
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!Regeneração resina aniônica · Arnberlyst 1\ 21 - vol ume 700 mi 

Etapas Amostra Tempo VazJo Taxa Volume Volume C r'·· duido Acumulado 

Solução regenerante NaOH-4% nr. Min. mi/h V L/h MI VL mg/L Mg 

lnjeçào solução I 20 2. 100 3 700 I 1.534 1.534 

lnj eçào solução 2 20 2. 100 3 700 I 9.450 10.9R4 

lnjeçào so lução 3 20 2.100 3 700 I 13.X57 24.X41 

Lavagem lenta água destilada 4 20 2.100 3 700 I 27.1 ~5 52.026 

Lavagem lenta úgua destilada 5 20 2.100 3 700 I 12.545 64.571 

Lavagem lenta água destilada 6 20 2.100 3 700 I 914 65.4X5 

Lavagem lenta água destil ada 7 20 2. 100 3 700 I lO 65.495 

Total 140 4.900 7 65.495 

Tabela 02: l>ados analílicüs da rcgcn~:nu;ào da resina aniônica 

O vo lume de solução recuperada da coluna an iônica. conlimne dados da Tabela 02 , correspondeu a 4.90 litros 
contento 65.495 mg de cromato de sódio (Na,Cr04 ) que loi. passado pela 2" coluna de resina catiôni ca para 
remoção do sódio e conversão do cromato de sód io cm ácido dicrômiw seguido de mais um volume de I, I litro de 
água para expulsar todo o úcido dicrômico existente no leito da resina. resultando num volume tina! de 6,0 litros de 
so lução de ácido dicrômico conl{mnc dados da Tabela 03 .. perfazendo-se um total de 63,34 g de H ~CrP7. contido 
em 6.0 L de so lução o que corresponderia a um teor de I 0.557 mg/L, que se comparado ao volume inicial de cromo 
hexavalente existente na soluçào recuperada da coluna aniônica 65.495 mg, poderemos chegar a uma recuperação 
de ácido d icriimico de 96,70%. e se comparamos a recuperação de cromo cm relação ao teor tota l de cromo 
existente na solução inicial que continha 74.640 mg chegaremos a uma recuperação total de aproximadamente R5%. 

Regeneração la catiônica- Ambcrlyst 15 Wd- volume 700 mi 

Etapas 1\ mostra Tempo Vazão Taxa Volume Volume H1Cr10 7 !\.cumulado 

So lução regenerante 11 1S04 - 5'Yo nr. Mi n. mi/h V L/h MI VL mg/L mg 

lnjeçào solução I 20 2.100 3 700 I 458 458 

lnjcção so lução 2 20 2.100 3 700 I 9.349 9.807 

lnjeçào solução 3 20 2.100 3 700 I 13.645 23.452 

iLavagcm lenta água destilada 4 20 2.100 3 700 I 25.224 4R.676 

I Lavagem lenta água destilada 5 20 2. 100 3 700 I 13.302 61.978 

~ Lavagem len ta úgua destilada 6 20 2.100 3 700 I Ull3 62.991 

Lavagem lenta água tlestilada 7 20 2. 100 3 700 I 35 1 63.342 

!Lavagem lenta água destilada X lO 1.100 1.100 o 
Total ISO 6.000 7 63.342 

Tah~.:~ IJ 03 : Dados analiticos da n:gcnrraçàn da 2;'. res ina catiúníca 
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Para se atingir a concentração adequado do ácido dicrômico visando a rec iclagem dircta da solução recuperada ao 
banho concentrado, que está numa concentração da ordem de 25 g/ L, se ri a necessário evaporar parte da água 
existente com o uso de um evaporador atmosférico a vácuo que o que poderia significa aumento de custo ao 
sistema, ou então adicionar o teor fa ltante equivalente ao makc-u p do e letró lito dt: cromo proveniente do an idrido 
do ácido crómico à solução recuperada para retorno ao banho concentrado. 
Outra proposta mais económica é o uso de controladores de ní vel no eletrólito de cromo c bombeamento da so lução 
recuperada nas colunas de troca iónica, reservando-a cm um tanque mãe. sendo está a lterna tiva a mais económica 
uma vez que o eletró lito de cromo trabalha com perda de úgua decorrente do seu aqm:cim.:nto. resultando sempre na 
necess idade de acerto de volume com mais água limpa. 

5. CONCLUSÃO 

A resina 1". resina catión ica removeu 10,73%, de cromo trivalente, que pode é considerado contaminante do banho. 
enquanto que a resina aniónica recuperou X7.74'Y., do cromo hexavalcnt<.: ex istente na água do banho de cromaçào 
de refe rida indústria galvânica. A 2" res ina catiônica converteu o cromato de sódio (recuperado na resina an iônica) 
em ác ido dicrômico, resultando em uma recuperação de úc ido dicrômico de 96,7 1% convertido a partir do cromato 
de sódio retido na resina aniónica e se compararmos com o teor de cromo tota l existente na amostra podemos 
considerar uma recuperação de g4,!1ó'Yo deste elemento presente na amostra inicial que continha as duas formas do 
íon de cromo, ou seja, tri c hcxavalentc. 

O sistema de tratamento e recuperação de eflu entes com resina de troca iónica demonstrou ser sufi cientemente 
capaz de remover o cromo tri e hexavalentc existentes cm águas de la vagem de processo c c tluentes de 
galvanoplastia além de proporcionar uma redução de um vo lume original de 40 litros de água contendo I .~66 mg/L 
de cromo total, para um volume tina i de 6,0 litros de ácido dicrômico puro numa concentração de I 0.557 mg/L e 
ainda uma recuperação de grande quantidade de água desmineralizada que deveria ser reutilizada nas cascatas do 
processo de lavagem. 

O uso da troca iónica permite ap li ca r conceitos de produção mais li mpa (P +L) com significativa redução do 
consumo de matéria-prima, água de processo, geração de res íduos só lidos, uso de mão-de-obra, me lhoria da 
qualidade do revestimento eletro-depositado c conseqüentemente gerando benefícios à natureza. A viabi lidade 
técnica-económica à implantação de propostas como a apresentada neste traba lho pode ser considerada como de 
cuno retorno " pay-back", aliada à tàc ilidade operac ional dos conj untos de troca iônica c a vida longa das resinas, o 
que permite que empresas de pequeno porte adotem s istemas ecologicamente w rretos cm suas produçôcs. 
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