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NUNES, Aquiles Filgueira – Utilização de polímeros à base de acrilamida na remoção de 

cobre de meio aquoso. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química. 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

Co-orientador: Profª Drª Márcia Maria Lima Duarte 

RESUMO: As Leis e Normas ambientais de despejo de efluentes estão cada vez mais 

aplicáveis e, juntamente com a pressão dos ambientalistas, proporcionam a consciência de 

acadêmicos em busca de soluções. No Brasil, a legislação federal, através da Resolução nº 

357, de 17/03/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no Artigo 24, trata 

do descarte destes efluentes. A contaminação da água com metais pesados é uma preocupação 

em virtude da dificuldade de tratamento e remoção do ambiente. O cobre, por exemplo, é um 

elemento metálico e sob a forma de sal é bastante solúvel em água o que termina por dificultar 

sua remoção. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a extração do 

cobre com polímeros a base de acrilamida através do processo de floculação seguido de 

filtração. Para tanto foram utilizados polímeros a base de acrilamida, fornecidos pela SNF 

Floerger, com vários graus de ionicidade, que é o parâmetro analisado sobre a extração do 

cobre. Foram utilizados os polímeros FA 920 SH, AH 912 SH, AN 905 SH, AN 910 SH, AN 

923 SH, AN 945 SH, AN 956 SH e AN 977 SH, que apresentam anionicidades diferentes 

entre si e crescente nessa ordem. Os parâmetros temperatura, pH, concentração da solução de 

cobre e velocidade de agitação foram fixados. A solução do polímero foi adicionada à solução 

do cobre a 200 ppm, variando a concentração de polímero. Após a agitação, ocorreu uma 

floculação assistida e em seguida filtração do efluente. O filtrado foi analisado no 

espectrofotômetro de absorção atômica e o percentual de remoção de cobre variou entre 63% 

a 97%, observando-se que os polímeros com maior carga iônica foram os responsáveis pelo 

maior percentual de extração de cobre. Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que é 

possível aplicar esses polímeros no tratamento de efluentes contendo metais como o cobre ou 

similares. 
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ABSTRACT:  

Environmental Laws and Regulations to dump wastewater are increasingly relevant and, 

together with pressure from environmentalists, provide awareness of academics in search of 

solutions. In Brazil, federal law, through Resolution No. 357 of 17/03/05 of the National 

Environmental Council - CONAMA, in Article 24 deals with the disposal of these effluents. 

Water pollution with heavy metals is concern because of the difficulty of the treatment and 

removal from the environment. Copper, for example, is a metallic element and in the form of 

salt is very soluble in water which dificults its removal. In this context, this study aims to 

evaluate the extraction of copper with acrylamide polymers through the process of assisted 

flocculation followed by filtration. Therefore, we used acrylamide polymers, produced by 

SNF Floerger, with varying degrees of ionicity which is the parameter examined on the 

extraction of copper. We used the FA polymers FA 920 SH, AH 912 SH, AN 905 SH, AN 

910 SH, AN 923 SH, AN 945 SH, AN 956 SH and AN 977 SH, which have anionicities 

different from each other and growing in that order. The parameters temperature, pH, 

concentration of the copper solution and stirring speed are fixed. The polymer solution was 

added to a solution of 200 ppm copper, varying the concentration of polymer. After stirring, 

an assisted flocculation occurred followed by filtration of the effluent. The filtrate was 

analyzed by atomic absorption spectrophotometer and the percentage removal of copper 

ranged from 63 % to 97 %, noting that polymers with higher ionic charge were responsible for 

the highest percentage of copper extraction. The results of this study showed that these 

polymers can be applied in the treatment of wastewaters containing metals such as copper. 

 

Keywords: heavy metals, polymers, effluent treatment. 
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1. Introdução geral 

A degradação dos recursos hídricos nas últimas décadas tem despertado a 

atenção da comunidade mundial, em virtude do comprometimento da quantidade e 

qualidade da água. Devido ao custo oneroso para o tratamento das águas e à 

deterioração dos recursos hídricos, os órgãos fiscalizadores estão estabelecendo leis e 

normas ambientais cada vez mais restritivas quanto ao despejo de efluentes. 

A contaminação ambiental por metais pesados é uma grande preocupação atual 

pelas dificuldades para a sua remoção, apesar dos avanços tecnológicos. Além de que os 

metais têm impacto cumulativo no corpo humano, podendo provocar intoxicações e até 

a morte. 

As fontes de contaminação ambiental por metais são diversas, dentre elas os 

efluentes e lixos industriais, os automóveis, o lixo tecnológico e aditivos agrícolas. 

Dessa forma, novos métodos de remoção de metais e o aperfeiçoamento das técnicas já 

existentes são necessários. 

No Brasil, a Resolução nº 357, de 17/03/2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes e dá outras providências. O Artigo 24 estabelece que o descarte 

de efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderá ser feito, direta ou 

indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam as 

condições, padrões e exigências dispostas nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis. 

O cobre, em específico, é um elemento metálico difícil de ser removido do 

ambiente, depois de contaminá-lo. Estudos de métodos de remoção do cobre de águas 

demonstram eficácia. Vários são os processos convencionais de tratamento disponíveis 

para a remoção de metais dissolvidos em efluentes líquidos industriais, entre eles pode-

se citar a precipitação química (antecedida de coagulação e floculação), a evaporação, a 

troca iônica (adsorventes orgânicos naturais ou resinas), as tecnologias de membrana 

(ultrafiltração, eletrodiálise e osmose reversa), os processos eletroquímicos e os de 

adsorção. 
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Tradicionalmente, entre os processos convencionais de remoção de cobre, o 

processo de precipitação química é o mais utilizado pelas indústrias galvânicas, por 

exemplo, (aproximadamente 75%), que por utilizarem soluções de metais pesados nos 

banhos eletroquímicos terminam por necessitar de tratamento dos seus efluentes para 

assim descartá-los no meio ambiente. Uma vez que se apresenta como um método 

relativamente simples e econômico, com o inconveniente, porém, de gerar grandes 

quantidades de lodo (Costa, 1998; Veit, 2006), o processo de precipitação química é 

indicado para efluentes contendo altas concentrações de cobre (>100 mg/L), pois em 

concentrações diluídas o precipitado apresenta baixa cinética de sedimentação, havendo 

necessidade da adição extra de outros sais, como FeCl3 e Al2(SO4)3, ou de polieletrólitos 

(Costa, 1998). 

Na precipitação química são comumente utilizados como agentes neutralizantes, 

hidróxidos, carbonatos, sulfetos ou alguma combinação destes (Costa, 1998). 

Geralmente a primeira etapa do tratamento de efluentes contendo metais pesados é a 

coagulação química a qual provavelmente influencia significativamente as etapas de 

tratamento subsequentes. Dada a importância deste processo de separação, é 

fundamental estudos do comportamento dos agentes coagulantes nesta etapa. Existem 

vários tipos de coagulantes de origem química e vegetal. Os principais coagulantes 

químicos utilizados são: sulfato de alumínio, cloreto férrico, hidroxicloreto de alumínio 

e sulfato férrico (Pavanelli, 2001). 

Devido a inconvenientes do uso de coagulantes químicos no processo de 

coagulação, gerando um lodo químico não biodegradável, pesquisas têm apontado o uso 

de biopolímeros no tratamento de diversos tipos de efluentes. 

O uso de polímero mostra-se bastante eficaz, vendo o baixo custo da sua 

utilização, concentrações na ordem de ppm, além das facilidades na aplicação industrial 

do método de separação sólido-líquido por dessolubilização seguida de 

floculação/filtração haja visto que tal método já é bastante conhecido e aplicado pela 

indústria de tratamento de efluentes. 

 Diante deste contexto é que surge a ideia de utilizar polímeros aniônicos capazes 

de interagir com cátions metálicos em solução e em seguida promover a formação de 

flocos que podem ser removidos facilmente por filtração. Viabilizando a extração do 

cobre, utilizado como metal de referência neste trabalho, e assim entender como ocorre 

a interação do metal com o polímero aniônico que corresponde ao objetivo do trabalho. 
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Portanto trata-se de um método de remoção de cobre por dessolubilização seguida de 

floculação/filtração e o estudo de sua eficácia, podendo ser reproduzido em grande 

escala a fim de atender as demandas ambientais legais de descarte de efluentes. 

O presente trabalho está dividido em capítulos que se iniciam pela introdução, 

seguido do capítulo de revisão bibliográfica que contém um levantamento teórico sobre 

os conteúdos necessários ao desenvolvimento deste trabalho, além de conter o estado da 

arte que mostra o que se tem publicado a respeito da remoção do cobre de meios 

aquosos. O capítulo 3 mostra a metodologia utilizada no trabalho e o 4, os resultados e 

discussão. Por fim as conclusões encerram o trabalho. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Polímeros  

A palavra polímero vem do grego, na qual, poli significa muitas e mero, partes.  

As partes são estruturas menores chamadas de monômeros e a união de vários 

monômeros forma um polímero. De alto peso molecular e por ser grande em tamanho, 

também é chamado de macromolécula. O processo no qual os monômeros reagem para 

formar um polímero é chamado de polimerização. Inicialmente os monômeros reagem e 

formam um dímero, depois um trímero, tetrâmero, até a chegar ao polímero. Na 

polimerização os monômeros são ditos unidades de repetição. 

Os polímeros podem ser classificados por diversos critérios de acordo com a 

origem, a estrutura física e pela técnica de polimerização utilizada. Nos estudos dos 

polímeros é importante conhecer alguns termos de acordo com a classificação. 

Os polímeros dividem-se em biológicos e não biológicos. Exemplos de 

macromoléculas biológicas são proteínas e polissacarídeos e de macromoléculas não 

biológicas incluem a maioria dos plásticos e adesivos (Holmberg et al., 2002). 

Gauto & Rosa, (2011) mostraram que os polímeros podem ser lineares, 

ramificados ou reticulados, como os representados na Figura 2.1 (a). Os copolímeros, 

sintetizados com monômeros diferentes, possuem distribuição aleatória, em blocos ou 

são enxertados em cadeias de outros monômeros como retratado na Figura 2.1 (b). 

As propriedades características dos polímeros dependem dos monômeros que os 

constitui, assim como a polaridade. A polaridade das unidades de monômeros é base 

para as categorias de polímeros não biológicos. Dentre esses estão os polímeros não 

polares, como o poliestireno por exemplo, os polares e insolúveis em água, como o 

acetato de polivinila, os polímeros solúveis em água, como o álcool polivinílico, e os 

polímeros ionizáveis ou polieletrólitos, como o ácido poliacrílico por exemplo. 
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Figura 2.1 - Diferenciação de polímeros por (a) estrutura e (b) composição química. 
Gauto & Rosa (2001) 

 

Em soluções, a configuração do polímero depende do equilíbrio entre as 

interações segmento-solvente e segmento-segmento. Geralmente os polímeros possuem 

a forma de bobina aleatória, ou de hélices. A forma mais comum dos polímeros 

sintéticos é de bobinas aleatórias, enquanto os polieletrólitos têm forma de hastes 

rígidas. 

O peso molecular dos polímeros é um importante parâmetro visto que algumas 

propriedades físicas são sensíveis ao peso molecular do material. Há dificuldades de se 

encontrar macromoléculas com o mesmo peso molecular, com exceção das proteínas, de 

forma que, um grupo de polímeros sintéticos tem uma distribuição de peso molecular 

que difere de acordo com o método sintético. De acordo com o conceito, o peso 

molecular médio (Mn) é definido na Equação 1, em que N é o número de moléculas, i é 
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o número da classe e Mi o peso molecular médio de certa classe que pode ser 

determinado por osmose ou análises químicas do grupo (Holmberg et al., 2002). 

 

 
i i

m
i

N M
M

N
= ∑
∑

 
(1) 

Os polímeros são muito usados no dia-a-dia e possuem aplicações diversas. 

Derivado de diversos compostos químicos, cada polímero possui uma aplicação 

específica, de acordo com as propriedades físicas, elétricas, mecânicas, óticas, etc. 

Existem diversos tipos de polímeros, dentre os quais incluem os polietilenos, 

polipropilenos, poliesteres e poliuretanos. Outros tipos de polímeros são os 

poliacrilatos, policarbonatos, fluorpolímeros e os plásticos de engenharia, menos 

utilizados pelo alto custo de produção. Outra classe de polímeros são os biológicos ou 

biopolímeros com aplicações em áreas da medicina. Alguns polímeros tornaram-se 

popularmente conhecidos, como o PVC, o teflon, o isopor, o nylon e o PVA. 

2.1.1.  Técnicas de polimerização 

Gauto & Rosa (2011) mostraram a existência de diversas formas de se realizar 

uma polimerização, dentre as quais cinco técnicas são mais importantes. A 

polimerização em massa, em solução, em suspensão, em emulsão e interfacial. 

 

Polimerização em massa 

Utiliza apenas um monômero e o catalisador. A vantagem dessa técnica é a 

pureza dos produtos e o baixo custo do processo e a desvantagem é a dificuldade de 

agitar o sistema e de dissipar calor produzido pela reação, por causa do aumento da 

viscosidade. Essa técnica pode ser utilizada para obtenção de nylon. 

 

Polimerização em solução 

O monômero e o iniciador utilizados são dissolvidos em um solvente inerte. 

Apresenta facilidade na agitação do sistema e na dissipação de calor e é útil quando o 

polímero está em solução. Em contrapartida, tem custo elevado na recuperação do 
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solvente e a desvantagem de produção de polímeros de menor massa molecular e de 

menor pureza. 

 

Polimerização em suspensão 

 O monômero é disperso sob a forma de partículas em um solvente apropriado. O 

inicializador utilizado é solúvel no monômero. Formam-se pequenas partículas de 

polímero que podem ser separadas por precipitação. As vantagens são a facilidade da 

agitação e da dissipação de calor e a obtenção de polímeros com elevada massa 

molecular. As desvantagens são produtos com menor teor de pureza e custos elevados 

com a separação do polímero. 

 

Polimerização por emulsão 

O monômero é disperso sob a forma de partículas coloidais em solvente 

apropriado.  O iniciador é solúvel e o polímero formado é insolúvel e precipita logo que 

se atinge o peso molecular. As vantagens são facilidade na agitação e na dissipação de 

calor, e obtenção de polímeros com massa molecular elevada. As desvantagens são 

obtenção de produtos de menor pureza e custos elevados com a separação do polímero. 

Essa técnica é usada para obter o PVA. 

 

Polimerização interfacial 

Essa técnica acontece apenas em polimerização por condensação com 

monômeros muito reativos. Os monômeros devem ser solúveis em seus solventes, 

porém os solvatantes devem ser imiscíveis entre si. As vantagens são ocorrência a 

temperatura ambiente, rapidez e produção de polímeros de alto peso molecular. A 

desvantagem principal é o custo elevado na recuperação de solventes. É utilizada para 

se obter o policarbonato. 

2.1.2.  Aplicações de polieletrólitos 

Os polímeros do tipo polieletrólito são usados na disposição de lodo, como 

espessantes, e em processos de separação das águas residuais provenientes de fabricação 

de alimentos, celulose, usinas de tratamento de esgoto da cidade, fábrica de cerveja, 
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fabricação de açúcar e álcool, águas residuais com elevado teor de matéria orgânica, 

águas residuais da indústria têxtil e outras indústrias. 

Pode ser usado como agente espessante, como acidificante em poços de petróleo 

e na fabricação de papel. 

Os polímeros aniônicos são usados para tratamento de água, mineração, 

indústria de papel e outros. A poliacrilamida não-iônica é indicada, quando o pH da 

água poluída é inferior a 7, como agente floculante e como ponte de floculação das 

partículas em suspensão. É usada na purificação de água potável e, combinada com 

agentes floculantes inorgânicos, produzirá um efeito melhor na floculação e 

consequente filtração. 

As figuras 2.2 e 2.3 exemplificam a seleção da carga iônica de um floculante em 

função da sua aplicação. 

 

 

Figura 2.2 - Variação da carga iônica do polímero e aplicações correspondentes. SNF 
Floerger (2006) 
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Figura 2.3 - Aplicações de polímeros de acordo com a sua ionicidade. SNF Floerger 
(2006) 

 

2.2.  Parâmetros de análise da água  

Gauto & Rosa (2011) mostram que o conhecimento das características físico-

químicas da água define o tipo de tratamento a ser utilizado, de acordo com a lei 

vigente.  

2.2.1.  Parâmetros de análise física da água 

Turbidez 

Definida como a matéria suspensa de qualquer natureza presente na água. A 

turbidez é uma característica da água e se deve à presença de partículas suspensas com 

tamanho variável, desde suspensões grosseiras aos colóides, dependendo do grau de 

turbulência. A matéria suspensa pode ser tipo sedimento, que precipita rapidamente, ou 

em estado coloidal que precipita lentamente provocando a turbidez. A presença de 

partículas insolúveis do solo, matéria orgânica, microorganismos e outros materiais 

diversos, provoca dispersão e a absorção da luz, dando à água aparência opaca, com 

estética indesejável e potencialmente perigosa. Valores de turbidez acima de 5 ppm 

torna a água imprópria ao consumo humano. A unidade utilizada na medida da turbidez 

é dada em NTU (Nefelometric Turbidity Unit). Ação de desinfetante, como o cloro, é 
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prejudicada pela turbidez, que protege os microorganismos da ação destes agentes além 

de tornar a água turva. 

Cor 

A água é incolor, a presença de substâncias dissolvidas ou em suspensão 

provoca a cor. Matéria orgânica, proveniente de vegetais em decomposição, minerais 

como ferro e manganês e despejos industriais resultam em coloração da água. Não há 

uma medida específica para quantificar a cor, sendo normalmente arbitrária. A água 

potável deve ser incolor, de acordo com a legislação. 

 

Sabor e Odor 

As características de sabor e odor são dadas em conjunto, visto que geralmente a 

sensação de sabor resulta do odor. A subjetividade dessa característica a torna de difícil 

avaliação. Em água potável sabor e odor devem estar ausentes. 

 

Condutividade Elétrica 

A condutividade elétrica é uma função da quantidade de sais dissolvidos na 

água. É uma estimativa rápida para se conhecer o conteúdo de íons de uma amostra. 

2.2.2.  Parâmetros de análise química da água 

Alcalinidade 

A alcalinidade da água é medida de acordo com a capacidade de neutralizar 

ácidos ou absorver íons hidrogênio sem mudança significativa de pH. As fontes 

principais de alcalinidade em águas, pela ordem de quantidade são: bicarbonatos 

(HCO3
-), carbonatos (CO3

-2) e hidróxidos (OH-). Em águas naturais a alcalinidade é 

devida comumente a bicarbonatos de Ca, Mg e Na. A unidade da alcalinidade é 

normalmente expressa em mg/L de CaCO3. 

 

Matéria orgânica 

A matéria orgânica biodegradável é comumente encontrada em águas poluídas, 

contaminadas principalmente com esgotos domésticos, contendo carboidratos, proteínas 
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e gorduras. O teor de matéria orgânica na água pode ser utilizado como definição para o 

tipo de tratamento a ser empregado nos efluentes. 

Dureza 

Define-se água dura aquela com grande quantidade de sais de Ca e Mg nas 

formas de bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos. Os íons do ferro e do estrôncio 

também podem ocasionar dureza na água. A dureza em amostras é dada em mg/L de 

CaCO3, semelhantemente à alcalinidade. 

 

Ferro e manganês 

A associação de ferro e manganês, muitas vezes, confere à água sabor amargo 

adstringente e colorações amareladas e turvas, decorrente da precipitação quando 

oxidados. A forma solúvel do ferro mais comum é como bicarbonato ferroso 

Fe(HCO3)2. Está presente, nessa forma, em águas subterrâneas profundas, limpas e 

incolores, que, em contato com o ar, oxidam-se, turvando e sedimentando. 

 

Sólidos totais dissolvidos 

Os sais dissolvidos tais como cloretos, bicarbonatos e sulfatos formam os sólidos 

totais dissolvidos. Conferem sabor alcalino e propriedades laxativas na água. O teor de 

cloretos na água é um indicativo de poluição por esgotos domésticos, por exemplo. O 

limite máximo de cloretos na água potável não deve ser superior a 250 mg/L (Resolução 

357/05-CONAMA). 

A associação do íon sulfato, comumente presente na água, com o cálcio, além de 

promover dureza permanente à água, é um indicador de poluição por decomposição de 

matéria orgânica, no ciclo do enxofre. 

O teor de sólidos totais dissolvidos deve ser menor que 500 mg/L, com um 

limite máximo aceitável de 1000 mg/L (Resolução 357/05-CONAMA). 

 

Oxigênio dissolvido 

A proporção de oxigênio dissolvido presente na água superficial depende da 

quantidade e do tipo de matéria orgânica biodegradável. A quantidade de oxigênio que a 
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água contém pode ser pequena de acordo com a baixa solubilidade do O2 (9,1 ppm a 20 

°C). As águas superficiais apresentam-se saturadas de oxigênio dissolvido, no entanto, 

ele pode ser rapidamente consumido de acordo com a demanda de oxigênio dos esgotos 

domésticos. 

 

Demanda de oxigênio 

A matéria orgânica necessita de oxigênio para a sua decomposição. Compostos 

orgânicos presentes na água são oxidados por microorganismos ou quimicamente, 

resultando em compostos finais mais estáveis tais como CO2, NO3, e H2. 

a) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO): é uma medida da quantidade 

de oxigênio necessária ao metabolismo das bactérias aeróbias para decomposição da 

matéria orgânica. 

b) Demanda Química de Oxigênio (DQO): pode ser utilizada para avaliar a 

carga de poluição por esgotos domésticos e industriais de acordo com a quantidade de 

oxigênio necessária à oxidação total em dióxido de carbono e água, pelo uso de 

oxidantes fortes tais como o dicromato de potássio e o ácido sulfúrico. 

 

Acidez 

Grande parte das águas naturais e dos esgotos domésticos é tamponada por um 

sistema composto por dióxido de carbono e bicarbonatos (HCO3
-). A acidez por CO2 

está na faixa de pH de 4,5 a 8,2, enquanto que a acidez decorrente de ácidos minerais 

fortes ocorre em pH abaixo de 4,5.  A unidade de acidez é ppm ou mg/L de CaCO3. 

 

pH 

A determinação do pH em estações de tratamento de água é frequente. A 

coagulação, a floculação, a desinfecção por cloro (cloração), a própria distribuição de 

água, além de processos físico-químicos de tratamento, como abrandamento do teor de 

sal, dependem do pH. Em meio ácido, a dissociação do ácido hipocloroso formando 

hipoclorito é menor, sendo o processo mais eficiente. Sabe-se que as águas ácidas são 

corrosivas e as alcalinas são incrustantes. O pH é um padrão de potabilidade, e as águas 
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para abastecimento devem apresentar valores entre 6 e 9,5  de acordo com a Portaria 

518/04 do Ministério da Saúde. 

2.3.  Coagulação e floculação 

2.3.1.  Coagulação e floculação – estabilidade e instabilidade 

Hunter (1993) mostrou que os sistemas coloidais consistem em um grande 

número de partículas pequenas livres se movendo num líquido sobrenadante. 

Entretanto, as partículas colidem umas com as outras muito frequentemente, no decurso 

dos movimentos Brownianos, e em colisão elas podem ser atraídas umas às outras de 

forma que permaneçam juntas. Este conjunto irá então se mover mais lentamente do que 

as partículas individuais, mas ainda encontrará outras partículas que podem ficar como 

um agregado, crescer e se tornar muito grande e bem menos móvel, até que seja tão 

grande que dissolva rapidamente na suspensão. Nota-se que há mais concentração com 

liofóbicos ou colóides irreversíveis para os quais o estado termodinâmico mais estável é 

aquele em que as partículas estão condensadas juntas em um grande aglomerado. Tal 

sistema pode permanecer como partículas individuais apenas se houver algum 

mecanismo para prevenir que elas fiquem juntas quando estiverem colidindo umas com 

as outras. O sistema é então dito ser estável no sentido de química dos colóides. A 

estabilidade entre essas partículas segue o modelo conforme Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 - Linha Doppler. Hunter (1993) 
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Há pelo menos dois modos de conseguir estabilidade: 

(1) As partículas podem receber uma carga elétrica (ou positiva ou negativa) 

e se elas têm a mesma carga, elas irão repelir a aproximação de umas com as outras; ou 

(2) A superfície das partículas pode ser revestida com uma camada 

adsorvida/adsorvível de alguma substância (como um polímero) que pode prevenir 

aproximações. 

O primeiro método se refere à estabilização eletrostática e o segundo método se 

refere à estabilização estérica. A nomeação do primeiro método é inquestionável, mas o 

segundo é talvez um pouco enganosa. Ela sugere que o material adsorvível é apenas 

perceptível no espaço ao redor da partícula, agindo como uma barreira estérica média e 

não firmemente contra a superfície. Ela age mais como um revestimento elástico e 

difuso, que não pode ser facilmente comprimido porque a força de compressão faz com 

que os segmentos de polímeros permaneçam juntos e restringindo a interação deles com 

o líquido ao redor, conduzindo a um aumento da energia livre. Isso se mostra como uma 

força repulsiva. Em alguns aspectos o polímero está apto a converter o coloide liofóbico 

em um liofílico. 

Um sistema coloidal é dito instável se as colisões conduzem à formação de 

agregados: como um processo chamado coagulação ou floculação. Isso é um fenômeno 

impressionante porque quando o sistema muda de estável para instável todas suas 

características e a maioria de suas propriedades (filtração e comportamento do fluxo) 

mudam de um modo radical. 

2.3.1.1. A carga elétrica da superfície 

A argila mineral transporta uma carga de superfície devido a defeitos em sua 

estrutura cristalina. Essas cargas estão balanceadas por um número igual de íons 

carregados, de cargas opostas, adsorvidos nas superfícies basais das partículas. A 

maioria das partículas coloidais é eletricamente carregada, como pode ser prontamente 

demonstrado observando-se o movimento delas em um campo elétrico. A origem da 

carga não é, entretanto, sempre uma falha na estrutura cristalina. Algumas partículas 

têm grupos de superfície (como –COOH, -OSO3H, e NH2) que podem reagir com 

qualquer ácido ou base para fornecer cargas estáveis. A maioria dos óxidos de metais, 

que são uma importante classe de colóides, tem uma camada de superfície de hidróxido 

de metal que é anfótero na natureza e pode ser tanto positivamente quanto 
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negativamente carregada dependendo do pH. A Equação 2 mostra a obtenção desses 

óxidos. 

M–OH + OH- → M–O- + H2O 

 M–OH + H+ → MOH2
+ 

(2) 

Quando partículas sólidas estão imersas em um fluido há uma tendência geral 

dos íons de um polo ser preferencialmente adsorvidos para o sólido e para íons 

carregados para equilibrar o fluido circundante. Em alguns casos a origem dos íons é 

óbvia. Quando, por exemplo, partículas de iodeto de prata estão suspensas na água, ele 

pode estabilizar o equilíbrio de acordo com produto de solubilidade, Kps. Então as 

atividades da prata e de íons iodeto em solução correspondem a Equação 3. 

 

 αAg + αI
-
  =  Ks (3) 

A atividade, ou concentração tanto do íon de prata quanto do iodeto pode ser 

alterada por uma quantidade apropriada do sólido nitrato de prata ou iodeto de potássio. 

Íons I- são adsorvidos muito mais prontamente da solução para os cristais AgI do que 

são os íons Ag+. A carga líquida e, por isso, o potencial eletrostático na superfície do 

cristal, relativa ao líquido circundante, é fortemente dependente do equilíbrio entre íons 

I- e Ag+ na solução. Os íons Ag+ e I- são, portanto chamados íons determinantes de 

potencial para o sistema iodeto de prata. Do mesmo modo, os íons H+ e OH- são íons 

determinantes de potencial para os sistemas óxidos, juntamente com um grande número 

de outros colóides como os polímeros de látex e muitas superfícies biológicas. Em cada 

sistema a carga da superfície e o potencial são determinados largamente pelo balanço 

entre H+ e OH- na solução (que é o pH). 

Quando partículas sólidas carregadas eletricamente estão dispersas numa 

solução aquosa acabam por atrair para si outras partículas de carga contrária, essa visão 

foi primeiramente idealizada por Helmholtz. Nela, a camada mais próxima da superfície 

tem deficiência ou excesso de elétrons, a outra camada mais próxima terá cargas 

contrárias à primeira. Esse esquema é chamado de dupla camada elétrica, conforme 

Figura 2.5. 
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Figura 2.5 -  Esquema da Dupla Camada Elétrica (DCE). Rabockai (1979) 

 

Na Figura 2.5 identificamos o Plano de Stern que divide em duas partes os íons 

que estão em contato com a superfície, já a região entre o plano de Stern e a solução é 

chamada de Camada de Guoy. 

Os íons não estão em lugares fixos devido à agitação térmica que os distribuem 

por toda a fase contínua. Entre os íons na superfície do sólido e os que estão próximos a 

ela se estabelece uma relação o que resulta em uma camada elétrica difusa, sendo que a 

concentração dos íons com cargas contrarias próximos a superfície diminui a medida 

que nos afastamos dela, conforme Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Plano de Stern. Rabockai (1979) 

 

2.3.1.2.  Observação do comportamento da coagulação 

Pode-se estudar o processo da coagulação a nível microscópico ou 

macroscópico. A nível microscópico é possível estudar a frequência das colisões entre 

partículas individuais e a taxa de formação de duplos, triplos e etc. Espera-se relacionar 

isto ao movimento difuso das partículas e à força entre elas. A dispersão da luz pode ser 

usada para analisar os estágios iniciais do processo de coagulação. 

Se a coagulação continua tempo suficiente, os agregados ficam grandes o 

suficiente para serem visíveis macroscopicamente. Eles então são chamados flocos e se 

diferem em densidade do meio circundante separando-se bastante rapidamente, 

deixando mais ou menos limpo o liquido sobrenadante. Se a densidade do floco é mais 

baixa que o líquido, o agregado se move para cima formando uma camada 

sobrenadante. 

2.3.1.3.  Coagulação por adição eletrolítica 

Um método para determinar a concentração do íon iodeto nas soluções é titular o 

desconhecido com uma solução de nitrato de prata de concentração conhecida e 

acompanhar a precipitação do iodeto de prata. O ponto final pode ser detectado através 

da adição de algumas gotas de cromato de potássio, que não penetra na reação até que o 

iodeto tenha se precipitado.  

O iodeto de prata é um sal muito insolúvel (com um produto de solubilidade por 

volta de 8x10-17) e quando os íons de Ag+ e I- estão misturados na solução a dimensão 
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precipita-se. A aparência da precipitação leitosa e suave é característica de uma 

dispersão coloidal estável. A solução é formada na presença de um excesso de íons de 

iodeto e assim é carregada negativamente. Conforme mais íons iodeto são adicionados, 

gradualmente desaparece o excesso de íons de iodeto e íons de prata podem competir 

com uma maior eficácia. A carga negativa na superfície diminui de tal forma que a força 

repulsiva entre as partículas desaparece. A solução então se torna instável e as partículas 

começam a coagular, flocos grandes de iodeto de prata aparecem no recipiente de 

titulação e a cor avermelhada na precipitação de cromato de prata indica a ocorrência do 

ponto final. 

2.3.1.4.  Coagulação por controle de potencial 

O tamanho da barreira de repulsão que estabiliza a suspensão coloidal depende 

da natureza da superfície. Para uma solução estabilizar-se eletrostaticamente, a barreira 

depende da magnitude da carga da superfície e da extensão da dupla camada difusa ao 

redor das partículas, que por sua vez depende da concentração eletrolítica total. É 

necessário distinguir entre o papel dos íons determinantes de potencial (idp) e os outros 

íons (chamados íons indiferentes) que não têm relação especial com a superfície. Se a 

concentração de idp está ajustada então lá tem um grande excesso de cargas positivas ou 

negativas na superfície, a estabilidade do coloide esperada pode ser alta, mas isso ainda 

pode ser influenciado pela mudança da extensão da dupla camada elétrica. Se, por 

exemplo, íons ou outro sal, como nitrato de potássio, são adicionados à solução isto 

causa uma compressão da dupla camada elétrica, uma pequena força de repulsão entre 

partículas próximas e, por último, o fenômeno da coagulação rápida. Isto ocorre quando 

a repulsão tem sido eliminada efetivamente e toda colisão resulta em contatos entre as 

partículas. A taxa de coagulação é então determinada pela taxa com que as partículas 

podem se difundir umas com as outras devido ao movimento Browniano. 

É possível ver algumas regularidades marcantes no comportamento das 

suspensões coloidais comuns, conforme Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 - Concentração da coagulação de eletrólitos simples (em milimoles L-1). 
Hunter (1993) 

Valência 
As2S3 sol 

(Negativo) 

Au sol 

(Negativo) 

Fe(OH)3 

(Positivo) 

Monovalente LiCl 58   NaCl 9,25 

 NaCl 51 NaCl 24 ½ BaCl2 9,65 

 KNO3 50 KNO3 23 KNO3 12 

Divalente MgCl2 0,72 CaCl2 0,41 K2SO4 0,205 

 MgSO4 0,81 BaCl2 0,35 MgSO4 0,22 

 ZnCl2 0,69   K2Cr2O7 0,195 

Trivalente AlCl3 0,093     

 ½ Al2(SO4)3 0,096 ½ Al2(SO4)3 0,009   

 Ce(NO3)3 0,080 Ce(NO3)3 0,003   

 

2.3.1.5.  Concentração crítica de coagulação 

A tabela 2.1 fornece os valores da concentração eletrolítica necessária para 

induzir à coagulação rápida nos três sistemas coloidais inorgânicos típicos, dois 

negativamente carregados e um positivamente carregado. Observa-se que: 

(1) A concentração de coagulação para soluções eletrolíticas similares 

também é similar, mas não idêntica; 

(2) A efetividade de um eletrólito como um agente coagulante geralmente 

aumenta quando ele contém íons multivalentes; e 

(3) É a contra-valência que é o mais importante na determinação da 

concentração de coagulação. 

A força de dependência da concentração de coagulação na valência do eletrólito 

está referida como a regra Schulze-Hardy e tem sido reconhecida desde o fim do século 

XIV. A teoria da estabilidade dos colóides liofóbicos fornece um exemplo excelente 

para esta regra. Como todas as teorias, ela trabalha bem para sistemas muito simples e 

característicos, mas as idéias envolvidas fornecem um quadro essencial para a discussão 

das interações complexas que ocorrem nos sistemas reais, que vão desde o inchaço dos 
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solos até a estrutura dos cloroplastos, que são armadilhas de luz nas folhas das plantas, e 

a separação de minérios para o tratamento de lodo de esgotos. A teoria é baseada no 

reconhecimento de duas forças em qualquer solução eletrostática estabilizada: a 

repulsão eletrostática que opõe agregações e a força atrativa universal, que age unindo 

partículas se elas podem entrar em contato próximo o suficiente. Esta teoria é referida 

como a teoria DLVO por causa dos quatro cientistas – Deryaguin, Landau, Verwey e 

Overbeek – que foram os maiores responsáveis por esta descoberta. 

A força atrativa que ocorre entre quaisquer duas partículas do mesmo material 

imerso em um solvente é chamada de força de longo alcance de Van der Waals. Ela tem 

origem naquelas mesmas forças que agem entre átomos ou moléculas para produzir a 

condensação de gás para líquido: a interação de dispersão London. No caso das 

partículas coloidais, está claro que aquelas forças de dispersão são mais ou menos 

aditivas, de modo que a interação entre as duas partículas é estimada resumindo as 

interações entre os átomos de cada partícula. O resultado é uma gama de forças que tem 

uma a força atrativa muito maior entre os átomos individuais ou moléculas. A força de 

Van der Waals diminui conforme o inverso do quadrado da separação e tipicamente 

estende para distância de ordem do tamanho da partícula. 

2.3.2.  Efeitos dos polímeros na estabilidade do colóide 

2.3.2.1.  Estabilização estérica 

A estabilização eletrostática é o procedimento alternativo de estabilização 

estérica, e é provavelmente o mais difundido, e certamente foi conscientemente usado 

pela maioria das pessoas, embora o seu mecanismo de operação só recentemente se 

tornou passível de estudo. Os primeiros fabricantes de esmaltes, tintas e cerâmica 

tiveram a consciência do valor de determinadas gomas naturais que promovem 

estabilidade (no sentido colóide) dos seus pigmentos.  

Com efeito, a superfície do colóide liofóbico foi revestida com uma camada de 

material liofólico de um polímero natural (de uma cadeia longa). Quando tais partículas 

se aproximam, a interação entre as cadeias adsorvidas causa repulsão que pode ser 

suficiente para induzir estabilidade. A sua magnitude pode ser calculada através da 

estimativa do efeito da separação de partículas sobre a energia livre absorvida pela 

molécula. A estabilização estérica é importante em água, mas é muito mais importante 

em solventes não aquosos, em que a estabilização eletrostática raramente é possível.  
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A Figura 2.7 mostra um esquema de interação entre duas partículas.  

 

Figura 2.7. Interação entre duas partículas estabilizadas estericamente. (a) 

Partículas separadas com adsorção de cadeias de polímeros. (b) Interpenetração do 

polímero reduzindo a interação da razão polímero/solvente e forças de contato 

polímero/polímero. Hunter (1993) 

 

A energia livre de mistura das cadeias moleculares adsorvidas, quando as 

partículas se encontram, pode ser dividida em uma parte entálpica e uma parte 

entrópica, conforme Equação 4. 

 

 ∆Gmix = ∆Hmix – T∆Smix (4) 

Um valor positivo de ∆Gmix (repulsão) pode resultar de um valor positivo de 

∆Hmix (estabilização entálpica) ou um valor negativo de ∆Smix (estabilização entrópica) 

ou ambos.  

2.3.2.2.  Floculação de polímero 

Outro método comum de induzir a agregação de uma dispersão coloidal é pelo 

uso de um agente polimérico na floculação.  

Um polímero pode-se adsorver na superfície de uma partícula coloidal como 

resultado de uma interação Coulombiana (carga-carga), interação dipolo-dipolo, ligação 

de hidrogênio ou interação de Van der Waals, ou combinação delas ou mesmo de todas 

estas forças. Um equilíbrio deve ser atingido entre a afinidade dos grupos de polímero 

sobre a superfície e as interações deles com o solvente. O resultado usual é aquele em 
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que a cadeia de polímero estende-se a alguns pontos da superfície, mas para a maior 

parte do seu comprimento, ela é capaz de estender-se para fora do solvente. O resultado 

são alguns segmentos ligados à superfície (cadeias) separados um do outro por laços 

que se estendem para dentro da solução e que termina numa cauda, em cada 

extremidade da cadeia polimérica, conforme Figura 8. 

 

 

Figura 2.8 - Cadeia polimérica. Hunter (1993) 

 

2.3.3.  Floculação  

Segundo Gauto & Rosa (2011), a água possui muitas impurezas de natureza 

coloidal, isto é, ficam dispersas e não sofrem sedimentação por gravidade. Isso pode ser 

explicado pelo fato de as partículas possuírem mesma carga elétrica e sofrerem repulsão 

mútua, impedindo que se aproximem e formem aglomerados maiores. A solução desse 

problema ocorre com adição de coagulantes químicos, que neutralizam a carga elétrica 

das partículas, provocando a colisão entre elas em processos de coagulação ou 

floculação, formando aglomerados de impurezas. 

Um coagulante amplamente utilizado é o sulfato de alumínio. A hidrólise do sal 

de alumínio produz o hidróxido de alumínio que promove a aglutinação das partículas 

em suspensão, facilitando a deposição em forma de flocos. 

Na floculação, as substâncias adicionadas devem ser uniformemente 

distribuídas. Para isso, a água é submetida à agitação forte na entrada do floculador, por 

agitadores mecânicos ou por séries de chicanas dispostas de tal modo que obrigam a 

água a mudar constantemente de direção. 
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2.3.3.1.  Grupos de floculantes 

Segundo a SNF Floerger (2006), floculantes podem ter classificações em grupos, 

de acordo com suas origens. 

- Minerais: a adsorção se dá por neutralização de carga. É o exemplo da sílica 

ativada, certas argilas coloidais, como a bentonita, e determinados hidróxidos metálicos 

com uma estrutura de polímeros, como o sulfato de alumínio, cloreto férrico, etc. 

- Naturais: são polímeros aniônicos, catiônicos ou não iônicos derivados do 

amido pré-gelatinizados de milho ou batata. Podem ser naturais ou tratados 

quimicamente para formar aminas aniônicas ou catiônicas. A utilização desta classe é 

importante na indústria de papel. Polissacarídeos como as gomas guar e os alginatos 

aniônicos são utilizados no tratamento de água potável. 

- Sintéticos: os polímeros de poliacrilamida são orgânicos, também chamados de 

polieletrólitos, são essencialmente lineares e solúveis em água com pesos moleculares 

que variam de algumas centenas de milhares a dez milhões ou mais. 

2.3.3.2.  Floculação utilizando poliacrilamida 

Floculação consiste na capacidade das partículas formarem agregados. 

Coagulação e floculação são termos que implicam mecanismos diferentes. Na 

floculação se formam pontes entre partículas desestabilizadas ou as cargas se 

neutralizam para formar flocos com a adição de agentes externos que são os agentes 

coagulantes. Apenas um ajuste do pH, por exemplo, pode provocar a coagulação. 

Quando a floculação não ocorre, há demora na sedimentação e, 

consequentemente, necessidade de floculantes para melhorar operações de separação 

como a clarificação, a filtração e a centrifugação para descarte do lodo. 

Floculantes a base de acrilamida possuem características físico-químicas que 

influenciam fortemente no seu desempenho, a saber: 

- Ionicidade Específica: Não iônico, Aniônico, Catiônico e Anfóteros; 

- Peso molecular: muito baixo ou muito alto; 

- Forma física: pó, emulsão e perolado. 
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Os polímeros podem atuar por três princípios quando utilizado para tratamento 

de efluentes, a saber: através de atração eletrostática, pontes de hidrogênio e pontes 

salinas. A Figura 2.9 exemplifica um polímero na forma física de pó. 

 

Figura 2.9 - Polímero em pó a base de acrilamida.  SNF Floerger (2006) 

 

Atração eletrostática 

A Figura 2.10 considera duas partículas idênticas com uma pequena carga, 

igualmente dispersas em um líquido no qual são insolúveis. Essas partículas colidem 

entre si por causa do movimento Browniano, ocorrendo floculação e sedimentação. 
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Figura 2.10 -  Esquema típico da atração eletrostática, linha tracejada. SNF Floerger 
(2006) 

Um floculante aniônico irá se atrair a cargas positivas como é o caso de sais e 

hidróxidos metálicos, já um floculante catiônico vai se ligar a cargas negativas como o 

silicone ou substâncias orgânicas. 

 

Pontes de hidrogênio 

Um caso extremo de atração dipolo-dipolo ocorre quando se tem o hidrogênio 

ligado a átomos fortemente eletronegativos, especialmente o Flúor, o Oxigênio e o 

Nitrogênio.  

A forte atração que se estabelece entre o hidrogênio e esses elementos chama-se 

Ligação ou Pontes de Hidrogênio e existe fundamentalmente nos estados sólidos e 

líquidos. 

Existem dois tipos de ligação de hidrogênio: a intramolecular e a intermolecular. 

A ligação intramolecular se faz na mesma molécula e a intermolecular se faz entre duas 

moléculas. 

A Figura 2.11 ilustra o princípio de pontes de hidrogênio. 
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Figura 2.11 - Pontes de Hidrogênio. SNF Floerger (2006) 

Pontes salinas 

A ponte salina é definida como um meio de promover a conexão elétrica entre 

duas semi-células. Sua função é permitir a troca de íons entre as semi-células, o que 

pode ser feito por meio de soluções salinas. A Figura 2.12 ilustra o princípio das pontes 

salinas. 

 

 

Figura 2.12 - Pontes Salinas. SNF Floerger (2006) 

 

De acordo com os princípios mencionados anteriormente, um floculante interage 

com um determinado tipo de efluente, de modo que somente um tipo de carga iônica do 

floculante irá provocar a floculação nessa determinada aplicação. 
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A Figura 2.13 mostra as fases típicas durante um processo de separação físico-

químico utilizando polímeros orgânicos a base de acrilamida. 

 

 

Figura 2.13 - Fases de Separação Utilizando Polímeros. SNF Floerger (2006) 

 

A formação de flocos facilita a separação por ação da gravidade no processo de 

sedimentação, flotação ou filtração. A floculação pode ser provocada por meio de 

processos hidráulicos ou mecânicos, por evaporação, adição de eletrólitos de massa 

molecular elevada ou arrefecimento. 

A Figura 2.14 exemplifica os estágios de tratamentos de efluentes por meio de 

um processo físico-químico, em que um floculante à base de acrilamida pode ser 

utilizado, seja por sedimentação, seja flotação ou ainda por filtração do efluente, 

resultando em água tratada. 
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Figura 2.14 - Estágios de tratamento de efluente de Cu com Floculante a Base de 
Acrilamida. SNF Floerger (2006) 

 Gauto & Rosa (2011) definiram que: 

Decantação  

Os flocos formados na água pela ação de coagulantes são encaminhados para 

decantadores ou tanques de sedimentação. Decantadores são definidos como tanques 

por meio dos quais a água desloca-se lentamente, ficando retida por um determinado 

período de tempo, determinado de acordo com as características físicas da água a ser 

tratada, para sedimentação dos flocos formados. O sedimentado acumula-se no fundo do 

tanque, formando um tipo de lodo gelatinoso, removido periodicamente para não 

comprometer a qualidade da água. 

 

Filtração 

A água do decantador é direcionada para tanques menores chamados de filtros 

rápidos. Os filtros contém uma camada de areia, de cerca de 75 cm de altura, montada 

sobre uma camada de cascalho, com aproximadamente 30 cm de altura que, por sua vez 

fica sobre uma base de tijolos com orifícios drenantes. A água atravessa o leito filtrante, 

a camada de areia, e deixa suas impurezas retidas. Esses poros são capazes de reter a 

maior parte das partículas suspensas, inclusive as formadas por bactérias com alguns 

micrômetros de comprimento. Isso é explicado pelo fato de que em torno dos grãos 

formam-se películas de matéria que retém as impurezas. Com o passar do tempo os 
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poros vão sendo obstruídos, dificultando a passagem de água e necessitando de limpeza 

dos filtros. 

2.4.  Cobre 

O cobre é um metal encontrado na natureza em estado puro. Na antiguidade era 

considerado precioso, no entanto, pela simplicidade para sua purificação tornou-se 

desvalorizado. 

É um elemento químico metálico, com coloração vermelho-amarelado e símbolo 

Cu (do latim cuprum). Possui elevada condutividade elétrica e térmica, com grande 

resistência à corrosão, deformação e ruptura, além de ser maleável e dúctil. Não possui 

formas alotrópicas e cristaliza-se na forma cúbica. 

A Tabela 2.2 mostra as principais características físico-químicas do cobre. 

Tabela 2.2 - Características físico-químicas do Cobre. Rodrigues (2012) 

Propriedade Valor Unidade 

Massa específica do sólido 8920 kg/m3 

Ponto de fusão 1085 °C 

Calor de fusão 13,1 kJ/mol 

Ponto de ebulição 2927 °C 

Calor de vaporização 300 kJ/mol 

Eletronegatividade 1,9 Pauling 

Estados de oxidação +2, +1  

Resistividade elétrica (20°C) 1,67 10-8 W m 

Condutividade térmica 401 W/(m°C) 

Calor específico 385 J/(kg°C) 

Coeficiente de expansão térmica 1,65 10-5 (1/°C) 
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O cobre é um bom condutor de eletricidade e metade da produção mundial é 

empregada no fabrico de cabos elétricos e contatos elétricos. Sua alta condutividade, 

boas propriedades de trabalho mecânico e de liga e a facilidade de sofrer soldagem 

fazem com que tenha grande aplicação industrial (Dreisbach, 1975; Clark, 1970). O 

elemento de liga mais comum, o zinco, aumenta a resistência mecânica, a ductilidade, 

diminui o custo e a densidade, baixa o ponto de fusão, porém, diminui sua resistência à 

corrosão (Cottrel, 1976). Estas duas áreas terminam por gerar efluentes aquosos com 

altos níveis de cobre, que por sua vez necessitam de tratamento adequado para seu 

enquadramento na legislação ambiental. 

É reconhecido que metais pesados podem ser acumulados a níveis perigosos em 

microorganismos, peixes e plantas e, consequentemente, transferidos para o homem 

através da cadeia alimentar. Na forma elementar, tais metais não são absorvidos no trato 

gastrintestinal, porém, seus sais, são de fácil absorção (Kocasoy, 1999). 

Segundo Jordão et al, (2000) alguns metais podem fazer parte da dieta dos seres 

vivos como macronutrientes ou micronutrientes. Elementos como cálcio, potássio e 

magnésio são geralmente classificados como macro nutrientes, por serem requeridos por 

plantas e microorganismos em altas concentrações, enquanto o cobre, ferro, zinco, 

molibdênio e outros metais são apenas necessários em pequenas quantidades, sendo 

denominados micronutrientes. 

O cobre é requerido para todas as formas de vida anaeróbica. Nos seres humanos 

a função biológica do cobre está relacionada com a ação enzimática de algumas 

proteínas. É considerado um micronutriente cuja ausência em solos está associada à 

queda de produção em algumas culturas, especialmente de cereais. O cobre é tóxico a 

organismos aquáticos mesmo a baixas concentrações (Mark et al., 1996; Gupta, 1998; 

Alloway & Ayres, 1994). 

A ingestão excessiva de cobre pelo homem conduz a irritação severa e corrosão 

da mucosa, dano capilar difundido, efeitos danosos renais, acumulação no fígado e 

irritação do sistema nervoso, seguido por depressão (Gupta, 1998; Alloways & Ayres, 

1994). 
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2.5.  Adsorção – isotermas  

A adsorção é um fenômeno interfacial que descreve a interação de um composto 

denominado de adsorbato com uma superfície sólida adsorvente. O tipo de interação 

adsorbato/adsorvente pode ser explicado pelas isotermas, que neste trabalho foram 

avaliadas a de Langmuir e a de Freundlich. 

 

Langmuir 

No modelo de adsorção de Langmuir considera-se que ocorre a formação de 

uma monocamada de adsorbato sobre a superfície do adsorvente, e depois disso não 

ocorre mais adsorção, conforme descrito na Equação 5, linearizada, correspondente a 

equação de uma reta y = ax + b. 

 
bqq
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1+=  
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em que: 

q é a quantidade de adsorbato adsorvida por quantidade de adsorvente no 

equilíbrio; 

C é a concentração de equilíbrio do adsorbato na fase diluída; 

b e qm são as constantes de Langmuir, ‘qm’ significa a capacidade máxima de 

adsorção e ‘b’ está relacionado com a energia de adsorção. Segundo Araújo et al. 

(2009), o fator se separação ou parâmetro de equilíbrio RL indica se a curvatura da 

isoterma de adsorção é favorável 0 < RL < 1, desfavorável para RL > 1 e irreversível 

quando RL = 0. A Equação (6) expressa o valor de RL. 
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em que Co é a concentração inicial do adsorbato na fase fluida. 
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Freundlich 

A isoterma de Freundlich representa uma formação de multicamadas do 

adsorbato sobre a superfície do adsorvente e é representada pela Equação (7). 

 

 q = K.C1/n 
(7) 

em que K é a capacidade de adsorção e 1/n é a intensidade de adsorção. (De Oliveira et 

al., 2009). 

2.6.  Coeficiente de distribuição 

Segundo Ocon & Tojo (1970), o coeficiente de distribuição ou de partição 

representa o quanto um composto submetido ao equilíbrio entre duas fases heterogêneas 

se distribui entre elas. Este comportamento está relacionado com a afinidade do 

componente com cada uma das fases, isto é, se o composto, chamado de soluto tende a 

interagir mais facilmente com uma fase, e sendo chamada esta fase de extratante, seu 

coeficiente de distribuição tende a ser alto quando aplicamos a Equação 8. A fase que 

geralmente apresenta menor interação é chamada de fase diluente ou refinado. 

 

 k = CS,E/CS,R (8) 

em que k é o coeficiente de distribuição; 

CS,E e CS,R  são as concentrações do soluto nas fases extratante e diluente. 

O coeficiente de distribuição também pode ser relacionado com a seletividade, 

em que comparando-o para cada composto entre as fases em equilíbrio é possível 

verificar qual deles é mais propício de ser separado pela fase extratante. 
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2.7.  Estado da Arte 

Alguns autores vêm estudando a extração de metais pesados, como também do 

Cobre, através de técnicas dessolubilização seguida de floculação utilizando zeólita, 

CaCO3, entre outros compostos. 

Basha et al. (2011) investigaram o desempenho das células eletroquímicas, 

utilizadas para a remoção de metais pesados gerados pelo efluente da fundição de cobre, 

num filtro-prensa. O efeito da vazão (26, 35, 46, 53 e 61 mL.min-1) e da densidade da 

corrente elétrica (1, 2 e 3 Adm-2) na percentagem de remoção de metais e o consumo de 

energia foram estudados. Uma remoção de mais de 99% e um consumo específico de 

energia de 15,24 kWh.kg-1 foi obtido para a densidade de corrente de 2 Adm-2 numa 

vazão de 61 mL.min-1. 

Gonzáles et al. (2010) usaram a extração por solvente para remover cianeto de 

cobre de uma solução sintética similar ao de efluentes gerados na mineração de ouro. 

Estudaram como extratantes sais quaternário de amônio TPR, Adogen 464 e o Aliquat 

336. Os resultados experimentais mostraram que para uma solução sintética com 710 

mg/L de cobre  e 1100 mg/L de cianeto, é possível obter uma extração de cobre de 99 % 

utilizando 0,033 mol/L de Adogen  464 (relação óleo/água = 1) numa faixa de pH de 9-

11. 

Heidmann et al. (2010) verificaram o desempenho de um sistema de 

eletrocoagulação do Ni, Cu e Cr extraídos de um efluente de galvanoplastia. Foi 

analisada a influência de vários parâmetros, tais como: material e arranjo do eletrodo, 

pH inicial e a carga da corrente aplicada nos resultados da eficiência na 

eletrocoagulação. Os melhores resultados obtidos (2 g/L de Ni, 2,5 g/L de Cu e 0,7 g/L 

de Cr em pH 1,5), foram alcançados com uma combinação de eletrodos de Fe e Al num 

pH inicial 5,0. Os autores concluíram que o aumento gradual na corrente elétrica acelera 

o processo de remoção, conseguindo concentrações de metais residuais, após 180 

minutos, de 1,5 mg/L de Cr, 6,5 mg/L de Cu e 65,3 mg/L de Ni. 

Barakat (2011) analisou a evolução recente e aplicabilidade das técnicas dos 

vários tratamentos para a remoção de metais pesados de efluentes industriais. Focando 

empresas que inovam e se utilizam de processos de remoção físico-químicos, tais como: 

adsorção, filtração por membranas, eletrodiálise e fotocatálise. Avaliou as vantagens e 

limitações de cada aplicação e verificou que novos adsorventes e a filtração por 
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membranas são os métodos mais frequentemente estudados e aplicados para o 

tratamento de águas residuais contaminadas com metais pesados. Verificou também que 

num futuro próximo os métodos fotocatalíticos serão utilizados em sistemas mais 

complexos. Por outro lado, processos convencionais, como a precipitação de cal, se 

mostraram como um dos meios mais eficazes para tratar efluentes inorgânicos com 

concentrações de metais superiores a 1000 mg/L. 

Jha et al. (2009) estudaram o processo de adsorção em Amberlite IR 120 para a 

remoção de cobre a partir da solução sintética de sulfato de cobre numa concentração ≤  

0,7 mg/mL semelhante ao CMP (resíduos de efluentes da indústria de eletrônicos). Os 

resultados apresentaram uma extração de 99,99 % de Cu. O mecanismo de adsorção de 

cobre obedeceu a isoterma de Langmuir. 

Reyad (2009) utilizou zeólita, obtida a partir de cinzas de xisto betuminoso, 

tratada com hidróxido de sódio para extração de metais pesados. Tal adsorvente foi 

utilizado para a remoção de íons cobre em soluções aquosas conseguindo até 100 % de 

remoção. Estudos cinéticos mostraram que a taxa de adsorção de cobre aumenta com o 

aumento do pH da solução, a temperatura, quantidade de zeólita e velocidade de 

agitação. 

Khosravi et al. (2009) coprecipitaram cobre através do CaCO3. Precipitados, 

induzidos pela reação do Na2CO3 e CaCl2 reduziram a concentração de cobre (Cu2+) de 

0,27 ppm, da salmoura sintetizada em laboratório, a 0,06 ppm. Esta remoção 

correspondeu a 78 % de rendimento do processo. Os autores concluíram que cerca de 5 

% da remoção de cobre da salmoura sintetizada foi através do mecanismo de 

incorporação na rede cristalina, e 95 % foi através da adsorção de faces do cristal. 

Kwon et al. (2009) estudaram a cinética e realizaram experimentos de equilíbrio 

de sorção para a remoção de metais pesados divalentes (Pb (II), Cu (II), Zn (II), Cd (II)) 

e o arsênio trivalente (As (III)) utilizando soluções de escória (uma rocha vesicular 

piroplástica de composição basáltica) encontrada na ilha Jeju, Coréia. As eficiências de 

remoção de Pb, Cu, Zn, Cd, e pela escória a 60 g/L foram: 94, 70, 63, 59 e 14 %, 

respectivamente. Verificaram que o comportamento da sorção dos metais divalentes é 

controloda principalmente por troca iônica com a escória. O arsênio pareceu ser mais 

sensível à sorção por hematita (um menor componente da escória). A eficiência de 

remoção cresce com o aumento do pH, o que pode ser atribuído a co-precipitação com 

hidróxidos metálicos. As cinéticas de sorção foram determinadas empiricamente para 
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um pseudo modelo de segunda ordem, enquanto que os dados de equilíbrio foram 

consistentes com as isotermas de Langmuir e Freundlich. A escória natural estudada se 

mostrou um adsorvente eficaz para a remoção simultânea de metais pesados e arsênio. 

Nguyen et al. (2009) estudaram um processo de adsorção utilizando um trocador 

acido Dowex G-26 para recuperação de cobre a partir de uma solução de sulfato de 

cobre contendo 0,5 a 0,7 g/L, que é semelhante a um efluente com baixo teor de cobre 

gerado pela indústria de eletrônicos. Eles investigaram vários parâmetros do processo, 

tais como: tempo de contato, pH da solução e dosagem de resina. Obtiveram uma 

adsorção de cobre de 100 % num tempo de contato de 14 minutos para uma razão 

aquosa/resina (A/R) de 100 mL/g e um pH de equilíbrio de 2,5. O mecanismo de 

adsorção do cobre pela resina Dowex G-26 seguiu o modelo de Langmuir e uma taxa de 

reação de segunda ordem Obteve-se uma remoção de 99,7 % de Cu a partir da resina 

carregada com ácido sulfúrico a 10 % numa razão A/R de 25 num tempo de contato de 

20 min. 

Vilar et al. (2008) avaliaram o potencial de resíduos de algas da indústria de 

extração da ágar e das algas Gelidium, a matéria-prima de extração de ágar, para 

remover Cu(II) e Cr(III) provenientes de efluentes industriais. Os efluentes foram 

coletados a partir de plantas de revestimento de metais, e em seguida filtrado e diluído 

antes da biossorção. A capacidade de absorção da biomassa manteve-se praticamente 

constante e aproxima-se da adsorção obtida para a solução de Cu (II) puro, o que sugere 

que o tempo longo de vida da biomassa, foi o suficiente para ser usado num processo 

industrial contínuo. Na biossorção da mistura Cu(II)/Cr(III) observou-se que o Cr deixa 

a coluna após um tempo de residência, sugerindo que a redução do Cr(IV) para Cr(III) 

não foi totalizada. O Cr(IV) em meio aquoso produz espécies carregadas negativamente 

que não se ligam aos grupos carboxílicos carregados negativamente na superfície do 

biossorvente num tempo de ruptura curto. 

Mashhsdizadeh et al. (2008) estudaram um método simples, seletivo e confiável 

para a extração e determinação de traços de íons de Cu(II) em amostras aquosas usando 

um disco de membrana silicada com ligações octadecílicas modificada com 2-(3-metoxi 

aldeído salicílico)-1-6-diaminohexano e chama espectrométrica de absorção atômica 

(FAAS). A eficiência de extração, influência do pH, vazões, quantidade de ligante, tipo 

e quantidade de efluente foram investigados. A faixa linear do método proposto para os 

íons de Cu(II) foi encontrado num amplo intervalo de concentrações que variaram de 
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1(± 2) a 150(± 2) mg/L. O limite de detecção e o fator de pré-concentração deste 

método foram de  30(± 0,7) mg/L e 100 respectivamente.   

Qi et al. (2007) investigando um resíduo lignocelulósico típico do setor agrícola, 

o pó de tabaco, verificaram a eficácia na remoção de metais pesados. O pó de tabaco 

exibiu uma forte capacidade de remoção de metais pesados, tais como: Pb(II), Cu(II), 

Cd(II), Zn(II) e Ni(II), com respectivas cargas de equilíbrio: 39,6; 36,0; 29,6; 25,1 e 

24,5 mg de metal por grama de adsorvente. Medições do potencial zeta e da acidez 

superfícial mostraram que o pó de tabaco foi carregado negativamente com uma forte 

acidez superficial e uma alta capacidade de adsorção de OH-. A adsorção de metais 

pesados pelo pó de tabaco pode ser interpretado, como a troca iônica do metal-H ou 

adsorção de íons metálicos ou ambos. 

Pereira et al. (2007) fizeram a extração líquido-líquido do zinco usando o 

D2EHPA de um efluente industrial produzido pela Votorantim Co. (Brasil) contendo 

várias espécies metálicas como o cádmio, cobalto, ferro, chumbo, cálcio, magnésio e 

níquel. Investigaram as variáveis: pH do efluente, concentração de D2EHPA e relação 

fase aquosa/orgânica. Testes na planta da empresa mostraram que o zinco pode ser 

removido em até 98 % tanto seletivamente como quantitativamente, utilizando três 

estágios de extração em pH de 2,5, concentração de D2EHPA de 20% (w/w) e relação 

A/O = 1 e em outros três estágios stripping numa razão O/A= 4. 

Mansur et al. (2007) estudaram a remoção seletiva de zinco (II) sobre o ferro (II) 

por extração líquido-líquido do efluente gerado por uma indústria galvânica a 

temperatura ambiente. Eles investigaram dois efluentes distintos: um contendo 70,2 g/L 

de Zn, 92,2 g/L de Fe, pH 0,6 a 2 e outro contendo 33,9 g/L de Zn, 203,9 g/L de Fe e 2 

M de HCl. Em seguida compararam os seguintes extratantes: TBP (tri-n-butil fosfato), 

Cyanex 272 [2 vezes (2,4,4-trimetilpentil) ácido fosfínico], Cyanex 301 [2 vezes (2,4,4-

trimetilpentil) ácido dithiophosphinic] e Cyanex 302 [2 vezes (2,4,4-trimetilpentil) 

ácido monothiophosphinic]. Os melhores resultados foram obtidos para o TBP e o 

Cyanex 271. Por volta de 92,5 % para o Zn e 11,2 % para o Fe usando uma razão de 

100 % (V/V) do TBP. Com o Cyanex 301 os resultados ficaram em volta de 80-95 % 

para o Zn e menos que 10 % para o Fe num efluente com pH entre 0,3 e 1. Para o 

Cyanex 272 as melhores extrações foram num pH de 2 e obteve-se 70 % para o Zn 

numa remoção de 20 % de Fe.  
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Karbassy & Ayaz (2006) investigaram a floculação de Cu dissolvido, Zn, Pb, Ni 

e Mn numa série de misturas com salinidades variando de 1,5 a 9,5 % utilizando água 

do rio Talar juntamente com água do mar Cáspio. A tendência da floculação do Zn 

(87,22 %) > Mn (45,31 %) > Pb (39,09 %) > Cu (36,58 %) > Ni (12,70 %) indica que o 

Cu, Zn, Pb e Mn possui comportamento não conservador e já o Ni possui um 

comportamento relativamente conservador durante a mistura. Maiores floculações de 

metais ocorre entre salinidades de 1,5 a 3,5 %. 

Lee et al, (2005) removeram e recuperaram cobre, zinco, cádmio e cromo de um 

lodo gerado por um processo de galvanoplastia. Estudaram a cinética de extração dos 

metais num reator de batelada utilizando ácido nítrico e cítrico numa velocidade de 

agitação constante de 150 rpm. Variaram a concentração de metal entre 0,02 a 0,10 M 

numa temperatura de 25 a 85 ºC para o ácido nítrico e 25 a 95 ºC para o ácido cítrico e o 

tamanho das partículas do lodo. Adotaram o modelo cinético para mostrar que a 

remoção aumentou com a concentração do ácido e com a temperatura e diminuiu com o 

aumento de tamanho da partícula do lodo. 

Wong et al. (2003) utilizaram ácido tartárico modificado de casca de arroz 

(TARH) como adsorvente para a remoção de metais pesados em águas residuais de 

galvanoplastia de semicondutores, principalmente Cu e Pb. Os autores realizaram uma 

série de estudos em coluna e concluíram que o aumento da profundidade do leito da 

coluna rendeu um maior tempo de operação, enquanto que o aumento da concentração e 

vazão do efluente resultaram num rápido avanço da zona de adsorção reduzindo o 

tempo de saturação. No estudo da regeneração, Cu e Pb podem ser recuperados quase 

quantitativamente por eluição da coluna com 0,1 M de HCl e a coluna pode ser usada 

repetidamente, pelo menos, em cinco ciclos. 

Kim et al. (2002) a fim de remover metais pesados tóxicos de lamas de efluentes 

residuais municipais, estudaram a técnica eletroquímica ex situ e aplicaram-na em 

escala piloto. O lodo utilizado foi retirado de uma estação de tratamento de águas 

residuais municipais e continha relativamente altas concentrações de metais 

contaminantes (Cd = 6,8 mg/kg, Cr = 115,6 mg/kg, Cu = 338,7 mg/kg, e Pb = 62,8 

mg/kg). As eficiências de remoção foram significativamente dependentes das suas 

frações nas matrizes do lodo. Concluíram que a eficiência de remoção eletrocinética de 

metais pesados abióticos excedeu 70% para as frações fracamente ligadas e inferiores a 

35% para as frações fortemente ligadas. Para os metais pesados bióticos as eficiências 
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de remoção das frações extracelulares foram ligeiramente superiores às das frações 

intracelulares. 

An et al. (2001) avaliaram a capacidade da casca de caranguejo para remover 

metais pesados de soluções aquosas e a comparou com o desempenho de vários 

adsorventes, tais como: resina de troca iônica, zeólita, carvão ativado granular e carvão 

ativado em pó. Os experimentos foram realizados utilizando soluções iônicas de: Pb, 

Cd, Cr e Cu encontrando a seguinte relação entre o rendimento de remoção para cada 

material usado: casca do caranguejo > resina de troca iônica > zeólita > carvão ativado 

em pó ≥ carbono ativado granular. Os resultados indicaram, através dos modelos de 

Langmuir e Freundlich no equilíbrio, que a remoção dos metais é seletiva, sendo a 

remoção do Pb e Cr preferencial à do Cd e Cu. 

Sholkovitz (1978) realizou uma experiência em laboratório em que ele analisou 

os produtos da floculação formada a partir de uma mistura da água de um rio com água 

do mar num filtro de 0.4 µm. O autor estabeleceu que Fe, Mn, Al, Cu, Ni, Cd e Co são 

dissolúveis quando bem definida as condições químicas do estuário. A remoção de 

traços desses metais variou entre 0 e 18 %, depois ocorrendo pouca remoção adicional. 

As quantidades de remoção da água do rio foram bem diferentes: 95 % para o Fe; 20 % 

para o A1; 40 % para o Cu e Ni; 10 % para o Co; 5 % para o Cd e entre 25 e 45 % para 

o Mn. O mecanismo básico de remoção desses metais foi a floculação, sob a forma, em 

parte, de colóides associados ao ácido húmico, também na forma coloidal, e aos óxidos 

de ferro hidratados. 

Sholkovitz (1975) fez uma abordagem para estudos estuarinos (chamada de 

abordagem de produto) que estabeleceu: (1) a extensão e a dependência da salinidade do 

comportamento não conservativo, (2) forma e composição química dos produtos 

removidos e (3) mecanismos de remoção abiológicos. Na abordagem de produto 

composição dos produtos removidos, isto é, floculados, resultaram da mistura de águas 

de rio (da Escócia) e da água do mar com salinidades variadas. Floculação rápida de Fe, 

Mn, Al, P, Carbono Orgânico e Substâncias Húmicas ocorre quando a água do rio é 

misturada com água do mar, ambas filtradas. As quantidades dos constituintes 

floculados aumentam à medida que aumenta a salinidade de 0 a 20 %, acima disto 

ocorre pouca remoção. A extensão da floculação foi muito dependente da salinidade, 

indicando que houve a desestabilização da água do rio com a introdução de substâncias 

coloidais húmicas durante a mistura com água do mar. A eficiência da remoção, em 
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relação à água do rio, variou entre 75 % e 115 % para o Fe, 90 % e 100 % para o Mn, 50 

% e 200 % para o P e 10 % e 70 % para o Al. 
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3. Metodologia 

A parte experimental da presente dissertação envolve a apresentação dos 

equipamentos e reagentes utilizados, bem como os procedimentos experimentais 

realizados ao longo do trabalho. 

3.1.  Materiais 

Os materiais utilizados estão apresentados como equipamentos e reagentes. 

3.1.1.  Equipamentos 

- Espectrômetro de Absorção Atômica (SpectrAA – 20 plus, VARIAN), com 
lâmpada específica para o cobre; 

- Bomba de vácuo (Tecnal 058); 

- Balança analítica (Tecnal Classe I); 

- pHmetro (Tecnal 3MP); 

- Agitador magnético Ultraturrax (27000 rpm – Tecnal 102); 

- Sistema de filtração milipore. 

3.1.2.  Reagentes 

− Sulfato de Cobre penta hidratado Merk (CuSO4.5H2O); 

− Polímeros a base de acrilamidas mostrados na Tabela 3.1; 

Os polímeros com suas principais características físico-químicas são 

apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Polímeros e suas principais características físico-químicas de acordo com o 
fabricante 

Polímero 
Carga iônica (% 

molar) 

Peso Molecular 

(x106 Dalton) 

Concentração 

Máxima de 

Preparo (g/L) 

Viscosidade 

Brookfield 

(cps) a 1g/L 

FA 920 SH 0 8 10 70 

AH 912 SH 0 8 10 70 

AN 905 SH 3 14 10 70 

AN 910 SH 10 13 10 150 

AN 923 SH 20 13 5 320 

AN 945 SH 40 17 5 280 

AN 956 SH 50 16 5 300 

AN 977 SH 70 13 5 280 

 

De acordo com o fabricante, a reação para obtenção de uma poliacrilamida 

aniônica é descrita conforme Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Molécula do Polímero utilizado nos experimentos. SNF Floerger (2006). 



Metodologia 

57 
Aquiles Filgueira Nunes, Agosto/2012 

Foram utilizadas soluções estoque de Cobre a 200 ppm e de polímero a 2000 

ppm, que foram misturadas segundo as proporções determinadas para cada ensaio, 

discutidas na Tabela 3.2, sendo obtidas a partir das Equações 9 e 10, respectivamente. 
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3.2.  Metodologia e Condições Experimentais 

Os ensaios do processo de extração foram realizados a partir da mistura de duas 

soluções, uma de cobre a 200 ppm e outra de polímero a 2000 ppm, ambas constantes, 

sob agitação a 500 rpm durante 3 minutos, também constante, isto variando o volume de 

solução de polímero com o objetivo de obter concentrações diferentes do polímero em 

cada amostra. 

Com a adição do Volume da Solução do Polímero (Vsp) no Volume da Solução 

do Cobre (Vsc) houve, consequentemente, uma diluição de uma solução em outra 

alterando o volume final da mistura. A Tabela 3.2 mostra os volumes da solução de 

polímero que foram adicionados ao volume da solução de cobre (constante de 100 mL) 

como também as concentrações resultantes do polímero e do cobre após cada mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

(10) 
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Tabela 3.2 - Volumes das soluções de polímero Vsp e de cobre Vsc e concentrações 
obtidas do polímero Cp e do cobre Cc. 

Vsp (mL) Cp (ppm) Vsc (mL) Cc (ppm) 

30 461,5 100,0 153,8 

20 333,3 100,0 166,7 

18 305,1 100,0 169,5 

16 275,9 100,0 172,4 

14 245,6 100,0 175,4 

12 214,3 100,0 178,6 

10 181,8 100,0 181,8 

8 148,1 100,0 185,2 

6 113,2 100,0 188,7 

4 76,9 100,0 192,3 

2 39,2 100,0 196,1 

 

O pH do meio foi medido e ficou em torno de 5 e a temperatura 25 °C. 

As amostras foram filtradas utilizando-se bomba de vácuo juntamente com um 

aparato experimental composto por kitassato, funil e membrana milipore AP40. 

Após filtração os filtrados foram enviados para análise no espectrofotômetro de 

absorção atômica a fim de determinar a concentração residual de cobre após a extração. 

Para se conhecer o percentual de remoção de cobre pelo processo de dessolubilização 

seguida de floculação, foi usada a Equação (11). 

 

  
(11) 

em que Ci e Cf são as concentrações iniciais e finais do cobre no meio aquoso; 
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3.3.  Método de cálculo 

Após obtidos os resultados das análises de Cu das fases aquosas para cada 

experimento foram aplicadas as equações 5, 6, 7 e 8, para avaliar nas duas primeiras se 

a interação do cobre com os polímeros obedecia a isoterma de Langmuir ou Freundlich, 

respectivamente. 

Na Equação 8 foi determinado o coeficiente de distribuição que foi obtido pela 

determinação da concentração do cobre na fase aquosa e pelo balanço de massa foi 

estimada a concentração de cobre com relação à massa de polímero adicionado ao 

processo, pois segundo o fabricante após a dessolubilização seguida da floculação não 

existe resíduo do polímero no meio aquoso. 

A Equação 11 mostrou o percentual de extração do cobre que posteriormente foi 

relacionado com a concentração de polímero adicionado ao sistema. 
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4. Resultados e Discussão 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos durante o trabalho, e para 

isto foi dividido em quatro partes, a primeira trata do coeficiente de distribuição do 

cobre entre as fases floco e aquosa, na segunda parte é determinado o percentual de 

extração do cobre como função da concentração de polímero. Na terceira parte é 

relacionada a floculação com as isotermas de Freundlich e Langmuir e por fim é 

relacionada a concentração residual do cobre na fase aquosa como função direta da 

concentração de polímero adicionado ao sistema. 

4.1.  Mecanismo de Dessolubilização seguido de floculação 

Inicialmente o Cu+2 dissolvido interage com os ânions da cadeia polimérica 

promovendo a dessolubilização de ambos formando um agregado coloidal, o que 

permite a interação destes com moléculas de polímero formando interações polímero-

íon-polímero ocorrendo a formação de flocos. 

Partículas floculadas têm diferentes características de definição a partir de 

suspensões de sólidos densos dispersos. Os agregados, quando formados, têm uma 

elevada porosidade e retém uma quantidade considerável de água que acompanha os 

flocos quando sedimentam. Os agregados são também fracamente ligados, e o sólido no 

fundo do decantador é comprimido sob o peso dos sólidos adicionais, não sendo 

possível prever a taxa de sedimentação. 

A Figura 4.1 mostra o mecanismo do processo de dessolubilização seguida pela 

floculação: 
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Figura 4.1 - Fluxograma da metodologia do preparo das soluções e obtenção da 
dessolubização seguida de floculação. 

 

Na etapa 1, as soluções do polímero e sal de cobre (a 2000 ppm e 200ppm 

respectivamente) são preparadas separadamente. 

Na etapa 2, as soluções são unidas sob agitação para facilitar o contato e 

promover a dessolubilização. 

Na etapa 3, a formação dos flocos dá-se pela aglomeração de varias partículas. 

4.2.  Coeficiente de distribuição 

As fases consideradas no cálculo do coeficiente de distribuição, são a fase floco, 

composta pelo cobre associado ao polímero, que ficou retida no filtro, a outra fase é a 

aquosa que corresponde à concentração residual do cobre não extraído na água. 

As Figuras 4.2 a 4.9 mostram os gráficos correspondentes ao coeficiente de 

distribuição, em função da concentração de cobre na fase aquosa após a filtração, para 
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cada polímero. Sendo que os valores do eixo Y de cada figura devem ser multiplicados 

por 106 (Kx106). 
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Figura 4.2 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 977 
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Figura 4.3 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 956 
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Figura 4.4 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 945 
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Figura 4.5 - Coeficiente de distribuição  k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 923 
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Figura 4.6 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero FA 920 
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Figura 4.7 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AH 912 

 

 



Resultados e discussão  

66 
Aquiles Filgueira Nunes, Agosto/2012 

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

0,020

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

k

CS,R      (ppm)
 

Figura 4.8 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 910 
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Figura 4.9 - Coeficiente de distribuição k (x 10-6) como função da concentração do 

cobre na fase aquosa no processo utilizando o polímero AN 905 

 

Analisando as Figuras 4.2 a 4.9, pode-se observar que o coeficiente de 

distribuição apresenta duas tendências. A primeira que vai do AN 977 ao AN 945, onde 

o coeficiente diminui até certa concentração residual de cobre na fase aquosa. A 
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segunda que ocorre com todos os polímeros é que o coeficiente de distribuição aumenta 

com a concentração residual do cobre na fase aquosa. 

No primeiro caso que ocorre somente com os polímeros AN 977, AN 956 e AN 

945 os mesmos tem as maiores ionicidades, o que implica numa maior disponibilidade 

de sítios aniônicos disponíveis para interagir com os cátions do cobre. As curvas 

apresentadas nas Figuras 4.2 a 4.9 a concentração de polímero aumenta da esquerda 

para a direita, ou seja, na direção das maiores concentrações residuais de cobre na fase 

aquosa. 

Neste caso as concentrações do polímero são elevadas então quanto mais 

polímero no meio mais cobre interage com o mesmo, logo a concentração do metal que 

interage com o polímero aumenta enquanto que a concentração do cobre na fase aquosa 

diminui, favorecendo assim o aumento do coeficiente de distribuição. 

De acordo com Basset et al. (1981), no segundo caso, que ocorre onde a 

concentração do polímero é menor, pode-se dizer que a quantidade de sítios aniônicos 

do polímero disponíveis para interagir com os cátions do cobre satura e como a 

concentração do cobre no meio é elevada começa a ocorrer um outro tipo de interação 

que não é a iônica mas por interações dos cátions do cobre com os pares eletrônicos do 

nitrogênio e oxigênio presentes na estrutura do polímero. 

4.3.  Percentual de extração do cobre 

Com o objetivo de avaliar o percentual de extração do cobre para cada polímero 

foram construídas as curvas que possivelmente mostram a relação do percentual de 

extração do cobre com a concentração adicionada inicialmente de polímero no processo.  

A Figura 4.10 mostra esses resultados. 
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Figura 4.10 - Percentual de extração do cobre em função do polímero e de suas 

concentrações iniciais 

  

Analisando a Figura 4.10 pode-se observar que os percentuais de extração 

variam de aproximadamente 30 a quase 100 %. Os maiores percentuais de extração são 

atingidos pelo AN 977, AN 956, AN 945 e AN 934, que, por conseguinte são os mais 

aniônicos, comprovando que quanto mais aniônico o polímero maior seu poder 

extratante. 

 Os menores percentuais de extração estão relacionados diretamente com a 

diminuição da ionicidade, chegando a aproximadamente 35 % para o FA 920 e o AH 

912 que apresentam ionicidade nula. O fato de que polímeros com grau de ionicidade 

nula atingirem valores de extração diferentes de zero indica que a extração com os 

polímeros estudados neste trabalho não ocorre somente pela interação do ânion do 

polímero com o cátion do metal, mas sim por outro processo que pode ser uma 

interação dos cátions do cobre com pares eletrônicos do nitrogênio e oxigênio presentes 

na estrutura do polímero. 

 Outro fenômeno que pode ter ocorrido é estando o cobre em concentrações 

elevadas em relação à capacidade do polímero o mesmo pode saturar o polímero 
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dificultando um melhor contato entre os sítios ativos do polímero e o seio da fase 

aquosa. 

Para relacionar a ionicidade com o percentual de extração foi inserida a Figura 

4.11 que mostra a relação da ionicidade com o percentual de extração do cobre. 
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Figura 4.11 - Percentual de extração do cobre como função da ionicidade dos polímeros 

estudados neste trabalho. 

 

Analisando a Figura 4.11 pode-se observar claramente que o aumento da 

ionicidade melhora significativamente o percentual de extração do cobre. Nesta figura 

percebe-se um ponto que destoa da tendência da curva e este ponto se refere ao AN 910, 

que por ter baixa ionicidade pode ter apresentado problemas na dissolução ou mesmo na 

etapa de mistura, o que pode ter ocasionado uma dificuldade do contato dos ânions do 

polímero com os cátions do cobre e, por conseguinte promovido a perda de rendimento 

de extração do polímero. 

Analisando ainda a Figura 4.11 pode-se observar que a partir de 30 % de 

ionicidade o percentual de extração de cobre atinge valores próximos de 100 %, 

indicando que para as condições utilizadas de concentração de cobre e polímero a 

ionicidade a partir de 30 % atinge a saturação do polímero. 

Os resultados apresentados nas Figuras 4.10 e 4.11 confirmam o que foi 

observado com o coeficiente de distribuição, indicando que a extração utilizando os 
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polímeros estudados neste trabalho não ocorre somente por interação cátion do metal 

com o ânion do polímero. 

4.4.  Isotermas de adsorção 

Nesta etapa do trabalho foram avaliados os resultados experimentais aplicando-

os nas isotermas de Langmuir (Equação 5) e de Freundlich (Equação 7). 

4.4.1.  Isotermas de Langmuir 

A aplicação do conceito de adsorção no processo de interação do polímero com 

o metal é um procedimento que é justificado pela forma como se dá cada um dos dois, 

na adsorção o constituinte adsorbato contido na fase fluida interage com um sólido 

chamado de adsorvente, no caso da extração por floculação/filtração do cobre com o 

polímero o metal dissolvido na fase fluida interage com o polímero para formar uma 

fase sólida (floco) que é separada do meio por um processo de filtração. 

Neste caso será denominado de adsorvente o polímero que é o formador da fase 

sólida, o adsorbato é o metal e a fase fluida (adsortivo) é a água. A notação “q” é dada à 

concentração do metal no floco e a notação “C” é dada à concentração do cobre na fase 

aquosa após atingido o equilíbrio. As Figuras 4.12 a 4.13 representam os resultados 

experimentais do presente trabalho relacionados com a isoterma de Langmuir. 
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Figura 4.12. Avaliação da extração de cobre com o polímero AN 977 com relação à 

isoterma de Langmuir 

 

 

Figura 4.13 - Isoterma de Langmuir para o polímero AN 956.  

 

A fim de melhor avaliar o comportamento das curvas apresentadas nas Figuras 

4.12 e 4.13 foram inseridos os parâmetros de Langmuir na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Parâmetros de Langmuir e coeficiente de correlação com os dados 

experimentais da interação do cobre com os polímeros estudados no trabalho. 

Polímero qm b R2 

AN 977 0,7407 0,1676 0,9889 

AN 956 1,3165 0,0297 0,9663 

 

Analisando a Tabela 4.1 pode-se observar que os polímeros AN 977 e AN 956 

apresentaram curva ascendente, isto é, coeficiente angular positivo, mostrando que a 

interação do cobre com estes polímeros obedece à isoterma de Langmuir, pois os 

coeficientes de correlação apresentaram valores acima de 0,96. 

No estudo da adsorção de Langmuir o coeficiente angular da Equação (6) deve 

ser positivo, pois o mesmo corresponde ao inverso da capacidade máxima de adsorção.  

O parâmetro de equilíbrio RL foi calculado pela Equação 6 a partir dos dados da 

Tabela 4.1 e são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Cálculo do parâmetro RL para os polímeros AN 977 e AN 956 

Polímero B RL Curvatura da isoterma 

AN977 0,1676 0,0189 Favorável 

AN956 0,0297 0,1661 Favorável 

 

 Analisando os resultados apresentados na Tabela 4.2 pode-se observar que a 

curvatura do processo de adsorção de Langmuir dos polímeros AN 977 e AN 956 é 

favorável. 

4.4.2.  Isotermas de Freundlich 

A aplicação dos resultados experimentais na isoterma de Freundlich necessita 

primeiramente da linearização da Equação (7), isto aplicando o logaritmo em ambos os 

lados da equação, isto resulta na Equação (12). 
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 lnq = 1/n.lnC + lnK 
(12) 

As Figuras 4.14 a 4.19 mostram a aplicação das isotermas de Freundlich aos 

dados experimentais. 
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Figura 4.14 - Isoterma de Freundlich para o polímero AN 945. 

 

 

 



Resultados e discussão  

74 
Aquiles Filgueira Nunes, Agosto/2012 

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1

ln
q

lnC
 

Figura 4.15 - Isoterma de Freundlich para o polímero AN 923. 
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Figura 4.16 - Isoterma de Freundlich para o polímero FA 920. 
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Figura 4.17 - Isoterma de Freundlich para o polímero AH 912. 
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Figura 4.18 - Isoterma de Freundlich para o polímero AN 910. 
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Figura 4.19 - Isoterma de Freundlich para o polímero AN 905. 

 

A fim de melhor avaliar o comportamento das curvas apresentadas nas Figuras 

4.14 a 4.19 foram inseridos os parâmetros de Freundlich na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros de Freundlich e coeficiente de correlação com os dados 
experimentais da interação do cobre com os polímeros estudados no trabalho. 

Polímero lnK 1/n R2 

AN945 -5,3401 2,381 0,9869 

AN923 -24,586 6,215 0,8232 

FA920 -54,809 11,128 0,9120 

AH912 -8,1931 1,465 0,9473 

AN910 -20,881 4,216 0,9429 

AN905 -12,239 2,591 0,9738 

 

Analisando a Tabela 4.3 pode-se observar que o coeficiente de correlação foi 

muito bom. 
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A partir dos resultados apresentados pela isoterma de Langmuir e de Freundlich 

pode-se concluir que existe uma forte indicação de que os polímeros aniônicos 

utilizados neste trabalho interagem de duas formas, uma por interação dos cátions do 

metal com a parte aniônica do polímero que é bem representada pela isoterma de 

Langmuir, para os polímeros AN 977 e AN 956, e a outra que ocorre quando a 

concentração em polímero é baixa e ocorre a interação do cátion do metal com pares 

eletrônicos dos ligantes nitrogênio e oxigênio presentes no polímero sendo esta 

interação representada por Freundlich, para os demais polímeros. 

4.5.  Relação polímero/cobre residual 

Após o estudo das isotermas ainda resta entender se existe uma relação direta 

entre a remoção do cobre e a concentração inicial do polímero adicionado ao processo, 

para isto foram traçadas curvas que relacionam a concentração residual do cobre após a 

filtração com a concentração de polímero adicionado. As Figuras 4.20 a 4.27 mostram 

esta relação para cada polímero. 

 

 

Figura 4.20 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 977 
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Figura 4.21 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 956 

 

 

Figura 4.22 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 945 
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Figura 4.23 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 923 

 

 

Figura 4.24 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 910 
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Figura 4.25 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AN 905 

 

 

Figura 4.26 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero FA 920 
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Figura 4.27 - Concentração de Cobre aquoso em função da Concentração inicial do 

polímero AH 912 

 

 A fim de melhor interpretar os resultados apresentados pelas Figuras 4.20 a 4.27 

é inserida a Tabela 4.4 que mostra a relação polímero/metal e o coeficiente de 

correlação. 

 

Tabela 4.4 - Relação entre a concentração residual de cobre com as concentrações 
iniciais dos polímeros utilizados neste trabalho. Representada por um ajuste linear em 

que α é o coeficiente angular e β o linear. 

Polímero Ionicidade α β R2 

AN977 70 -0,1385 55,934 0,9381 

AN956 50 -0,0949 51,643 0,8632 

AN945 40 -0,0336 15,542 0,9901 

AN923 20 -0,0449 61,25 0,8915 

AN910 10 -0,0906 142,53 0,9626 

AN905 3 -0,1082 141,99 0,9738 

FA920 0 -0,0943 128,86 0,9661 

AH912 0 -0,1367 107,34 0,9738 

 



Resultados e discussão  

82 
Aquiles Filgueira Nunes, Agosto/2012 

Analisando a Tabela 4.4 pode-se observar que o parâmetro angular α inicia em -

0,1385 para o polímero com maior ionicidade e diminui (em módulo) até o polímero 

com ionicidade 40, em seguida aumenta (em módulo) até chegar a -0,1367 no AH 912 

que é um polímero com ionicidade nula. 

O parâmetro α representa uma relação direta entre o poder extratante do 

polímero e quanto maior (em módulo) for este valor mais eficiente é o polímero. Neste 

estudo mais uma vez é observado que existem duas formas de interação do polímero 

com o cobre durante o processo. Apesar do rendimento dos polímeros com ionicidade 

nula apresentarem menor poder de extração. 

O parâmetro β não foi constante como era de esperar, pois o mesmo representa 

de acordo com os gráficos apresentados nas Figuras 4.20 a 4.27 a concentração do cobre 

na fase aquosa quando a concentração do polímero tende a “zero”, que nos 

experimentos variou entre 150 e 200 ppm. Isto nos leva a concluir que ocorre uma 

cinética elevada para concentrações baixas em polímero e os experimentos não foram 

capazes de avaliar este parâmetro. Percebe-se que esta cinética é afetada pela ionicidade 

do polímero. 

A fim de finalmente visualizar o efeito da ionicidade bem como da concentração 

dos polímeros foram construídas as curvas de isorespostas que são apresentadas na 

Figura 4.28. 
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Figura 4.28 - Avaliação do efeito da ionicidade e da concentração dos polímeros sobre o 

percentual de extração do cobre. Os pontos indicam os valores dos percentuais de 

extração obtidos experimentalmente. 

 

Analisando a Figura 4.28 pode-se observar que a ionicidade interfere mais 

diretamente no percentual de remoção do cobre que a própria concentração do polímero, 

salvo quando a partir de ionicidade 20 onde a concentração do polímero passa a 

interferir na eficiência do processo. 
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5. Conclusão 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que é possível aplicar polímeros 

à base de acrilamida que atuem como extratantes no tratamento de efluentes contendo 

metais como o cobre ou similares. 

 Sua aplicabilidade expôs a validade do método visto que despende pouco custo 

operacional, aplicável nas condições operacionais das estações de tratamento de água 

convencionais, podendo ser implementado em grande escala para atender indústrias 

com metais em seus efluentes líquidos em relação aos padrões de descarte destes. 

Para todos os polímeros e condições operacionais estudadas, verificou-se que os 

polímeros com maior carga iônica, AN 956 e AN 977, foram os responsáveis pelo 

maior percentual de extração de cobre, 93,27 % e 97,26 % respectivamente para uma 

concentração inicial de cobre de 461,54 ppm. 

A formação do floco ocorreu rapidamente depois de finalizada a agitação, 

facilitando assim o processo de filtração, o que é extremamente importante para a 

aplicação do processo. 

Verificou-se que os polímeros interagem com o cobre de duas formas, uma pela 

interação dos cátions do metal com a ionicidade dos polímeros e outra que deve ser 

melhor estudada, mas foi detectada principalmente nos polímeros com ionicidade nula. 

As duas formas de interação mostraram duas representações para as isotermas de 

adsorção, a de Langmuir representou a extração do cobre para altas concentrações do 

polímeros com alta ionicidade enquanto que para baixas concentrações em polímero e 

baixa ionicidade a isoterma de Freundlich representou melhor o sistema, indicando 

nesta última que a adsorção pode ser um multicamadas. 

Por fim os resultados mostram que a ionicidade é um fator importante para altos 

rendimentos de extração do cobre, mas os polímeros com ionicidade nula também 

promovem a floculação, mas de maneira menos intensa. 
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