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Processos Aplicação 

Extração por solvente Extração através do contato com uma fase orgânica, 
imiscível com o meio aquoso a ser tratado 

Adsorção/troca iônica Adsorção com carvão ativado, zeólitas, biomassa, 
resina polimérica e oxi-hidróxido metálico 

Eletrólise redutiva e eletro-
osmose 

Eletroquímica aplicada na remoção de elementos 
poluentes 

Separação magnética Remoção de poluentes através da utilização de 
partículas magnéticas adsorventes 

Bioacumulação e 
biorremediação 

Processos microbiológicos de remoção de poluentes 

Oxidação por fotólise ou 
aeração 

Destruição de complexos cianetados 

Flotação não-convencional Remoção de precipitados, sólidos suspensos, óleos 
(emulsificados ou não), remoção por flotação de 

partículas sorventes 

PROCESSOS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES 



PROCESSOS QUÍMICOS 

 Utilizam produtos químicos: agentes de 
coagulação, floculação, neutralização de pH, 
oxidação, redução e desinfecção em diferentes 
etapas dos sistemas de tratamento. 
 

 Através de reações químicas promovem a 
remoção dos poluentes ou condicionem a 
mistura de efluentes a ser tratada nos processos 
subsequentes. 



PROCESSOS QUÍMICOS 

 

 Os principais processos são: 
 Clarificação química (remoção de matéria orgânica coloidal, incluindo 

os coliformes); 

 

 Eletrocoagulação (remoção de matéria orgânica, inclusive de 
compostos coloidais, corantes e óleos/ gorduras); 

 

 Precipitação de fosfatos e outros sais (remoção de nutrientes), pela 
adição de coagulantes químicos compostos de ferro e ou alumínio; 

 

 Cloração para desinfecção; 



 Oxidação por ozônio, para a desinfecção; 

 

 Redução do cromo hexavalente (Cr(VI)); 

 

 Oxidação de cianetos; 

 

 Precipitação de metais tóxicos; 

 

 Troca iônica. 

 

PROCESSOS QUÍMICOS 



PRECIPITAÇÃO QUÍMICA 

 Ocorre pela formação de hidróxidos metálicos, devendo ser 
verificada a curva de solubilidade dos metais (pH x 
solubilidade). 
 A maior dificuldade é a precipitação concomitante de diversos 

metais, sem que as curvas de solubilidade apresentem 
coincidências entre as concentrações mínimas. 

 

 Deve-se observar também se as concentrações mínimas 
obtidas pelo tratamento, quando a precipitação ocorre em um 
pH comum a diversos metais, são inferiores aos limites 
estabelecidos para lançamento nos corpos receptores. 



OXIDAÇÃO DE CIANETOS 

 Oxidação do cianeto: visa destruir as ligações 
formadas com os metais tóxicos a ele ligados. 
 

 Se os metais estiverem complexados pelos 
cianetos, torna-se impossível a sua precipitação. 
 

 Metais mais comumente ligados ao cianeto: 
zinco, cobre, níquel, prata e cádmio. 



OXIDAÇÃO DE CIANETOS 

 A oxidação dos cianetos ocorre pela reação do íon 
hipoclorito (OCl-) em meio alcalino, com a formação 
do gás carbônico (CO2) e nitrogênio (N2). 

 

 Os metais, após a oxidação, tornam-se insolúveis 
(na forma de hidróxidos). 

 

 Tempo da reação: aproximadamente 1 hora, para as 
duas etapas. 



OXIDAÇÃO DE CIANETOS 

 Reações típicas de oxidação: 
  

NaCN + NaOCl  NaOCN + NaCl 
(Primeira etapa) 

 
 As reações parciais da primeira etapa são: 

 NaCN + NaOCl + H2O  ClCN + 2NaOH 
 ClCN + 2NaOH  NaCl + NaOCN + H2O 

 
2NaOCN + 3NaOCl + H2O  3NaCl + 2NaHCO3 + N2 

(Segunda etapa) 
 

 O pH deve ser mantido na faixa superior a 11,5 para evitar a 
liberação de cloreto de cianogênio (ClCN), gás extremamente 
tóxico. 



REDUÇÃO DO CROMO 
HEXAVALENTE 

 A utilização de Cr(VI) nos banhos de galvanoplastias 
e como componente de tintas anticorrosivas é a 
principal origem do cromo nos efluentes industriais. 

 

 O Cr(VI) é reconhecido como um carcinogênico 
humano, via inalação. 

 



 O cromo na forma hexavalente é solúvel em pH 
ácido ou alcalino. 

 

 No caso do íon cromato, o cromo +6 é reduzido 
para o estado de oxidação +3 pela ação do 
dióxido de enxofre (S)2 ou compostos derivados 
(bissulfitos - HSO3). 

 

REDUÇÃO DO CROMO 
HEXAVALENTE 



REDUÇÃO DO CROMO 
HEXAVALENTE 

 A redução do cromo ocorre em pH ácido, 
inferior a 2,5. 

 

 A velocidade da reação diminui rapidamente 
se o pH for superior a 3,5: 

 

 2H2CrO4 + 3SO2  Cr2(SO4)3 + 2H2O 



REDUÇÃO DO CROMO 
HEXAVALENTE 

 As reações de redução com a utilização de bissulfito 
são apresentadas a seguir: 

 

 4H2CrO4 + 6NaHSO3 + 3H2SO4  2Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 10H2O 

 

ou 
 

H2Cr2O7 + 3NaHSO3 + 3H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3NaHSO4 + 4H2O 



PRECIPITAÇÃO DO FÓSFORO 

 Fósforo nos ambientes aquáticos: 
eutrofização. 

 

 A coagulação química e posteriormente a 
precipitação do fósforo é o método mais 
eficaz para a remoção deste nutriente dos 
esgotos sanitários ou efluentes industriais. 

 

 



Eutrofização das águas – zona oeste 
do RJ 



Eutrofização das águas – Lagoa da 
Pampulha, BH/MG 



 O H2SO4 é gerado, principalmente, pela oxidação da pirita 
(FeS2) e da pirrotita (Fe1-xS). 

 

 O intensidade e a duração são funções complexas dos 
depósitos geológicos, mineralogia, hidrologia e do 
intemperismo a que os minerais são expostos. 

 

 A toxicidade está relacionada às elevadas concentrações 
dos metais dissolvidos e ao pH ácido do licor gerado. 

GERAÇÃO DA DAM 



GERAÇÃO DA DAM 

Exemplo: pirita 
 

4 FeS2 + 15 O2 + 14 H2O  4Fe(OH)3 + 8 H2SO4 



1) Oxidação da pirita pelo O2 atmosférico (oxidação 
direta): 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O  2Fe2+ + 4SO4
2- + 4H+ 

 

2) Oxidação da pirita pelo Fe3+ (oxidação indireta): 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O  15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ 

GERAÇÃO DA DAM 



3) Oxidação do Fe2+ a Fe3+: 

4Fe2+ + O2 + 4H+  4Fe3+ + 2H2O 

 

4) Precipitação do Fe(OH)3: 

4Fe2+ + 10H2O + O2  4Fe(OH)3 + 8H+ 

GERAÇÃO DA DAM 



 Uso de coberturas: 
 Cobertura das área de disposição de resíduos com uma 

lâmina d’água através do alagamento das áreas de 
disposição – cobertura úmida ou wet cover ou 
disposição sub-aquática. 

 

 Cobertura dos resíduos reduzindo a penetração do 
oxigênio e da água em seu interior através do uso de 
materiais sólidos – cobertura seca ou dry cover ou 
cobertura de solo ou disposição sub-aérea. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas úmidas: 

 Consiste na inundação controlada de área de disposição 
de resíduos ou na elevação do nível d’água. 

 

 O coeficiente de difusão do oxigênio na água é cerca de 
4 vezes menor que no ar – evita a oxidação por meio do 
bloqueio da entrada de oxigênio no sistema. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 

 São uma alternativa quando os aspectos climáticos, 
topográficos, hidrológicos, ambientais ou econômicos 
não indicam a inundação da área de disposição de 
resíduos como solução para mitigação da geração de 
DAM. 

 

 Utilizadas em larga escala na América do Norte e 
Austrália. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 

 Classificam-se quanto à finalidade: 

 Para controle da infiltração de oxigênio: 
 Para que uma cobertura de solo seja eficiente na 

redução do fluxo de oxigênio, ela deve ser mantida 
saturada ou próxima da saturação com água (S>90%). 

 

 A condição de saturação implica que os vazios do solo 
estão unicamente preenchidos com água. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 
 Classificam-se quanto à finalidade: 
 Para controle da infiltração de oxigênio: 

 Características  ideais: 
 Baixa permeabilidade e boa retenção de água: solos de 

granulometria fina; 

 

 Escoamento superficial pequeno e lento: ausência de 
declives; 

 

 Minimização da transpiração: ausência de vegetação. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 

 Classificam-se quanto à finalidade: 

 Para minimização do fluxo de água: 
 O objetivo é limitar e infiltração, reduzindo o volume de 

percolado. 

 

 Deve otimizar: a evapotranspiração, o escoamento 
superficial e a capacidade de armazenamento de água. 

 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 

 Classificam-se quanto à finalidade: 

 Para minimização do fluxo de água: 
 Características  ideais: 

 Baixa permeabilidade à água; 

 Elevada capacidade de armazenamento de água: uso de 
solo com grau de saturação alto; 

 Uso de camadas espessas: 1 metro, no mínimo; 

 Escoamento máximo: construção em declive; 

 Transpiração elevada. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 

 É muito semelhante às coberturas utilizadas em 
aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. 
 Pode consistir de uma camada de argila compacta, 

coberta com material granular e uma camada para 
suporte para vegetação. 

 

 Alternativamente à camada de argila compacta pode-
se utilizar geomembranas. 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



 Coberturas secas: 
 Classificam-se quanto à finalidade: 
 Para minimizar o fluxo de oxigênio e água: 
 Projetados para regiões úmidas, com elevado índice 

pluviométrico. 

 

 Consiste de: uma camada de material argiloso compacto 
coberta por uma camada adicional, projetada para prevenir a 
erosão e oferecer suporte à vegetação. Incorporam, abaixo da 
camada argilosa, uma camada de material permeável, em geral 
arenoso, formando uma barreira capilar que auxilia na 
retenção da água no interior da camada argilosa, reduzindo 
perdas por evaporação. 

 

MINIMIZAÇÃO DE EFLUENTES 
GERADOS POR DAM 



ESQUEMA DE UMA BARREIRA CAPILAR 



 Método usual: economicamente viável 

 Neutralização com álcalis e precipitação sob condições 
oxidativas. 

 Agentes neutralizantes mais usuais: calcário (CaCO3); cal 
virgem (CaO) ou hidratada (Ca(OH)2) e soda cáustica 
(NaOH).   

 

 O processo pode ser ativo ou passivo, em função do 
contato do neutralizante com o efluente. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 

 Principal reação envolvida na neutralização 
com cal: 

 

Ca(OH)2 + Me+2/Me+3 + H2SO4   Me(OH)2 /Me(OH)3 + CaSO4 + H2O 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Sistemas ativos: 

 Faz-se uso de energia mecânica para promover a mistura 
dos agentes neutralizantes com os efluentes da DAM. 

 

 Exemplo: tanques agitados. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Sistemas passivos: 

 Ocorre o tratamento pela passagem dos efluentes 
líquidos através de dispositivos estacionários, onde são 
colocados os agentes neutralizantes. 

 

 Exemplo: áreas inundadas, canais, poços, drenos. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Desvantagens: 

 Alto consumo de álcalis para elevar e manter o pH 
em valores superiores a 6,5. 
 

 A lama precipitada contém alto teor de metais e, 
em caso de redissolução, os metais podem 
contaminar o meio ambiente. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Reações bioquímicas naturais também podem ser 
utilizadas como uma das etapas de tratamento da 
DAM: 

 Áreas inundadas aeróbias 

 

 Áreas inundadas anaeróbicas 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Áreas inundadas aeróbias: são caracterizadas por grande 
superfícies e pequena lâmina de água, onde atuam 
bactérias aeróbias. A pequena profundidade favorece a 
oxidação e os metais são precipitados como hidróxidos. 
Recomendada quando o pH é fracamente ácido. 

 

 Áreas inundadas anaeróbicas: são caracterizadas por 
grande superfícies e substrato orgânico e lâmina d’água 
mais profunda. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Troca Iônica: 
 GYP-CIX (gypsum - cation exchange resin): 

tecnologia de troca iônica utilizada para remover 
íons de um meio aquoso por estágios múltiplos de 
contato fluidizado. 

 

 Os cátions Ca2+
 são removidos da água através de 

troca catiônica com a resina ácida (R-H): 
 

2R-H + Ca2+ +SO4
2-  R2-Ca +2H+ +SO4

2-  

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Troca Iônica: 

 Após a passagem pela resina catiônica, a água é 
direcionada para uma torre onde a alcalinidade por 
carbonato é removida, seguindo para uma seção de 
troca de ânions onde passa por múltiplos estágios 
de contato fluidizado. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Troca Iônica: 
 Os ânions sulfato são removidos da água através de 

troca aniônica com uma resina aniônica (R-OH): 
 

2R-OH + SO4
2- + Ca2+  R2-SO4 + 2OH- + Ca2+ 

 

 As resinas são convencionalmente regeneradas 
com hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico 
(HCl), mas podem ser utilizados hidróxido de cálcio 
(Ca(OH)2) e ácido sulfúrico (H2SO4). 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
PRODUZIDOS POR DAM 



 Principais diferenças entre a flotação convencional de 
minérios e a flotação aplicada ao tratamento de efluentes 
líquidos: 
 O método de produção de bolhas de ar (gás) nos equipamentos 

de flotação para tratamento de efluentes produzem bolhas bem 
menores que as utilizadas para minérios. 
 

 A massa de sólidos (concentração) a ser separada no tratamento 
de efluentes é muito menor, normalmente da ordem de 1% a 4% 
em peso. 
 

 O tipo de separação é sólido/sólido/líquido no tratamento de 
minérios e sólido/líquido, sólido/líquido1/líquido2 ou 
líquido/líquido no tratamento de efluentes. 

FLOTAÇÃO NO TRATAMENTO 
DE EFLUENTES 



 A flotação no tratamento de efluentes mineiros e 
metalúrgicos objetiva: 
 Remoção/recuperação de íons, complexos, quelatos, 

macromoléculas, tensoativos; 

 

 Separação de óleos emulsificados ou não, compostos 
orgânicos, redução de DBO e DQO; 

 

 Separação de partículas coloidais, finas e ultrafinas. 

 

FLOTAÇÃO NO TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 





 Geração das Microbolhas 
 A formação de bolhas resulta da cavitação do líquido induzida 

pela redução de pressão. Neste caso se utiliza uma solução 
aquosa saturada com ar às pressões de 3 atm - 6 atm, que se 
libera por constrições que podem ser placas de orifício, 
perfuradas, misturadores estáticos ou válvulas tipo Venturi ou 
agulha. 

 
 Nessas constrições de fluxo, a solução se sobressatura, se 

despressuriza e o ar rompe a estrutura do fluído pela 
nucleação/cavitação para formar microbolhas, de 
aproximadamente 30 - 70 μm de diâmetro. 

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 
(FAD) 



Injeção de microbolhas em meio aquoso e imagem 
digital destas microbolhas medidas com a técnica 

LTM-BSizer 



 Mecanismos de Interação Bolha/Partícula 

 Além do mecanismo de adesão, outros mecanismos de 
interação bolha/partícula são relatados por diversos 
autores: 

 A nucleação de bolhas na superfície sólida; 

 O aprisionamento de bolhas dentro de agregados com 
formação de flocos aerados; 

 O carregamento de agregados por uma nuvem de bolhas 
ascendentes. 

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 
(FAD) 



 Nucleação: 

 Ocorre quando parte do ar dissolvido na água não é 
convertido em bolhas durante a despressurização nos 
nozzles e, desta forma, permanece em solução até 
entrar em contato com uma superfície sólida das 
partículas onde precipita formando microbolhas que 
nucleiam e crescem na interface sólido/líquido. 

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 
(FAD) 



Nucleação e crescimento de uma microbolha na 
superfície de uma partícula de quartzo hidrofobizada 



 Vantagens: 

 Baixo custo inicial de investimentos de instalação e 
equipamentos; 

 

 Maior concentração de sólidos no produto separado 
(lodo) e, consequentemente, menor custo de 
desidratação do mesmo; 

 

 Elevada eficiência na remoção de sólidos; 

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 
(FAD) 



 Menor área requerida para instalação dos equipamentos 
com apenas uma fração da área ocupada pelas unidades 
de sedimentação para capacidades similares. 

 

 Processo de flotação por ar dissolvido é mais eficiente 
na remoção de DBO do que outros processos de 
separação. 

 

 Comparada à sedimentação, a FAD é menos sensível às 
variações de temperatura, concentração de sólidos 
suspensos e cargas hidráulicas. 

 

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO 
(FAD) 



 Consiste de uma câmara de flotação e um 
sistema impelidor de alta velocidade de 
rotação, que cisalha o ar formando bolhas 
com diâmetro entre 400 e 2000μm. 

 

FLOTAÇÃO POR AR INDUZIDO 
(FAI) 



FLOTAÇÃO POR AR INDUZIDO 
(FAI) 



 Combina a floculação com a separação por flotação. 
 

 Difere dos sistemas convencionais: a agitação para 
promover a floculação é realizada pela injeção de ar no 
fluxo contendo o efluente e o floculante, gerando um fluxo 
heterogêneo de alta turbulência pelos misturadores. 
 

 Ocorre a dispersão do ar sob forma de pequenas bolhas 
(microbolhas) que se aderem no interior dos flocos, 
produzindo grandes flocos aerados, que possuem elevadas 
dimensões e densidade aparente muito baixa, que resulta 
em elevadas velocidades de ascensão. 

PROCESSO FF® 
(FLOCULAÇÃO-FLOTAÇÃO) 



Floco aerado de carvão ativado formado pela 
adição de polímero floculante de alto peso 

molecular 



Esquema do sistema FF® aplicado para o 
tratamento de efluentes oleosos 



Remoção de poluentes de um efluente de 
refinaria de petróleo usando o sistema FF 



 Neste equipamento, a agitação necessária para 
dispersão do agente de desestabilização e geração 
dos agregados é realizada com o aproveitamento da 
energia cinética do fluxo hidráulico ao longo do 
reator tubular helicoidal. 

REATOR GERADOR DE FLOCOS 
(RGF®) 



REATOR GERADOR DE FLOCOS 
(RGF®) 



 Nesse sistema, além da floculação ser favorecida com 
maior turbulência, ocorre a dispersão das bolhas que são 
aderidas e aprisionadas nos agregados durante a sua 
formação. 

 

 Resulta na geração de agregados aerados que são mais 
facilmente separados por flotação (floco-flotação).  

 

 O RGF® possui dupla função: reator de agregação e 
contator bolhas/agregados. 

REATOR GERADOR DE FLOCOS 
(RGF®) 



 Os métodos tradicionais para o tratamento de 
efluentes oleosos podem ser classificados como: 

 Químicos 

 

 Mecânicos 

 

 Térmicos 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Coagulação/floculação 

 As etapas de quebra da emulsão e de 
coagulação/floculação das gotículas de óleo 
são promovidas pela adição à água oleosa 
de um agente químico cujas características 
específicas dependem do tipo de óleo que 
está sendo tratado. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



TRATAMENTO COM COAGULANTE 

Emulsão após a adição do Al2(SO4)3 e antes da 

adição. 



TRATAMENTO COM COAGULANTE 

Emulsão após a adição de FeCl3 e antes da adição. 



TRATAMENTO COM COAGULANTE + 
FLOCULANTE 

Emulsão após a adição de Al2(SO4)3+PAM e antes 

da adição. 



TRATAMENTO COM COAGULANTE + 
FLOCULANTE 

 Emulsão após a adição de FeCl3+PAM e antes da 

adição. 



 Consiste das seguintes etapas: 
 Geração das bolhas de gás (normalmente ar) no interior 

do efluente; 
 

 Colisão entre as bolhas de gás e as gotas de óleo 
suspensas na água; 
 

 Adesão das bolhas de gás nas gotas de óleo;  
 

 Ascensão dos agregados gota de óleo/bolhas até a 
superfície, onde o óleo é removido. 

FLOTAÇÃO DE EFLUENTES OLEOSOS 



 Métodos de sorção 
 Sorção é um termo geral que inclui 

adsorção e absorção. 
 Adsorção: processo de concentração de uma 

substância em uma superfície ou interface; 
 

 Absorção: processo de acumulação pela 
interpenetração de uma substância em outra 
fase. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Métodos de sorção 
 A adsorção é um fenômeno físico-químico onde o 

componente em uma fase gasosa ou líquida é 
transferido para a superfície de uma fase sólida. 
 Adsorvato 

 

 Adsorvente 

 

 A remoção das moléculas a partir da superfície é 
chamada dessorção. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Métodos de sorção 

 Podem ser devidos às forças hidrofóbicas, 
atração elétrica entre o soluto e o 
adsorvente, forças de van der Waals ou 
simplesmente produto de uma reação 
química entre o soluto e o sorvente. 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Carvão mineral 

 Os diversos estágios de carbonificação são: 
 

turfa  sapropelito  linhito  carvão sub-betuminoso 
 carvão betuminoso  antracito 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 

Aumento do rank 



 Carvão ativado 
 É aplicado para qualquer forma amorfa de carbono 

que tenha sido especialmente tratada para ter altas 
capacidades de adsorção. 

 
 As matérias-primas tipicamente utilizadas na 

produção de carvões ativados incluem: madeira, 
casca de coco, resíduos de petróleo, carvões 
mineral e vegetal. 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Carvão ativado 
 É ativado mediante processos que incluem: 
 Remoção da água (desidratação); 
 
 Conversão da matéria orgânica para carbono 

elementar mediante a remoção da fração não 
carbonosa (carbonização); 

 
 Remoção do alcatrão, metanol e outros produtos 

a alta temperatura, 750-950º C (ativação). 
 

TRATAMENTO DE EFLUENTES 
OLEOSOS 



 Carvão ativado 
 Potencial de sorção: 
 Elevado potencial de adsorção (Au, Sb, As, Bi, Cr e 

Sn); 
 

 Bom potencial de adsorção (Ag, Hg, Co e Zr); 
 
 Médio potencial de adsorção (Pb, Ni, Ti, V e Fe); 
 
 Baixo potencial de adsorção (Cu, Cd, Zn, Mo, Mn e W). 
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CARVÃO ATIVADO 



 Vermiculita 

 Grupo de minerais micáceos constituído por cerca 
de dezenove variedades de silicatos hidratados de 
magnésio e alumínio, com ferro e outros 
elementos. 

 

 Célula unitária: 

 (Mg,Fe)3[(Si,Al)4O10][OH]2.4H2O 
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 Vermiculita 

 Principais aplicações: 
 Construção civil: agregados leves para concreto e 

argamassa, isolante térmico e acústico; 

 

 Agricultura: veículo para macro e micro nutrientes; 

 

 Indústria: isolante térmico para alta e baixa temperatura, 
no resfriamento lento de moldes de fundição, na 
fabricação de lonas de freio. 
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 Vermiculita 

 Sua principal propriedade é a de se expandir, sob 
forma de camadas quando submetido a altas 
temperaturas, produzindo um material de baixa 
densidade e esta característica o difere de outras 
mica: vermiculita expandida. 
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 Vermiculita 

 Depois de expandida adquire características 
físicas como:  
 Flutuação (baixa densidade) 

 

 Isolamento acústico, elétrico e térmico 

 

 Elevada área superficial 
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VERMICULITA EXPANDIDA 



 Plantas adsorventes 

 Plantas aquáticas comumente encontradas no 
Brasil: 
 Eichhornia crassipes Solms (aguapé, lírio d´água, jacinto 

d´água, baroneza, rainha dos lagos) 

 Pistia stratiotes (alface d´água) 

 Salvinia sp. (samambaia da água, marrequinha, erva-de-
sapo, murerê) 

 Potamogeton lucens (potamogeton) 
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Lírio d´água 
Marrequinha 

Alface d’água Rainha dos lagos 



 Plantas adsorventes 
 Excesso de nutrientes: eutrofização das água. 

 

 São infestantes e nocivas (obstruem rios, lagos e 
represas, impedindo a navegação e alterando o 
ecossistema aquático). 

 

 Capacidade de produção de biomassa já foi computada 
em 1000kg/ha.dia. 
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 Plantas adsorventes 
 Todos biossorventes apresentam uma alta área 

superficial, o que permite uma elevada capacidade 
de acumulação de solutos: decorrente da 
necessidade das plantas de remover da água seus 
nutrientes. 
 
 Potamogeton lucens: os nutrientes são removidos 

pelas folhas 
 

 Salvinia sp e Eichhornia crassipes: pelas raízes 
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 Plantas adsorventes 
 Salvinia sp: fornece um excelente material para a 

contenção de derrames terrestres e aquáticos. 

 

 O óleo livre ou emulsificado em água é absorvido por 
capilaridade: alta porosidade associada ao elevado grau 
de hidrofobicidade do material.  

 

 Valores de sorção: de 8,3 a 10,8 g de óleo por g de 
biomassa (superam a capacidade da turfa canadense) 
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 Plantas adsorventes 

 Após a secagem, as plantas mantêm, mesmo que 
biologicamente inativas, muitas de suas propriedades 
químicas.  

 

 Exemplo: a presença de ceras nos pelos das folhas da 
Salvinia sp. conferem ao vegetal um comportamento 
hidrofóbico. As plantas são ricas também em grupos 
carboxila (COOH): capacidade de reagir e fixar metais 
pesados. 
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Planta aquática flutuante Salvinia sp: (a) vista lateral; (b) 

vista de cima; (c) pelos da porção superior da folha; (d) 

fotografia da biomassa mostrando a textura esponjosa do 

tecido vegetal e os pelos hidrofóbicos 



 Plantas adsorventes 
 Produto desenvolvido na UFRGS: os vegetais são 

secos, moídos e transformados em um material 
adsorvente e/ou absorvente. 

 

 Apresenta as seguintes vantagens: 
 Pode ser embalado, armazenado e transportado 

 Usado a granel 

 Em reatores no tratamento de efluentes líquidos 

 Apresentam um custo de produção mais baixo (carvão) 
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Procedimento de preparação das biomassas bem 

como as maneiras mais usuais de uso do material: 

(a) salsichas , (b) almofadas, (c) a granel 



Salvinia sp. no canal de captação da estação de 

tratamento de água em Atlântida Sul (região 

costeira do RS) 



 Plantas adsorventes 
 Pequenos derrames terrestres: a biomassa é jogada 

sobre a mancha de óleo. Após a sorção, a biomassa com 
óleo é recolhida por varrição.  

 

 Derramamentos maiores: a contenção é feita através de 
almofadas, pois facilita o manuseio do material. 

 

 Depois de ter absorvido o óleo, o material pode servir 
como combustível em geradores de calor e vapor: 4.700 
kcal/kg. 
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 Aguapé ou jacinto d'água: é uma planta aquática, 
perene, que forma colônias com aspecto de ilhas e é 
nativa da América do Sul. 
 É uma planta flutuante, pois todas as suas partes 

componentes, com exceção da semente, possuem 
densidade menor do que 1. 

 

 pode ser utilizado para reduzir o nível de cianeto 
contido em soluções com até 300ppm de concentração. 
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AGUAPÉ 



Barragem no campus da UFRGS, 

totalmente preenchida com aguapés 



COLUNA DE PERCOLAÇÃO 



 Plantas adsorventes 

 Mecanismos de atuação: 

 Metais pesados e corantes: adsorção (adesão do poluente 
na interface 

 

 Óleos: absorção (adesão do poluente na interface e 
interpenetração na fase sólida) 
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