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RESUMO GERAL
A indústria de fundição de ferro brasileira gera cerca de 2 milhões de toneladas
de rejeito a cada ano. Esta grande quantidade de excedentes formados tem levado
pesquisadores a buscarem alternativas para a destinação deste rejeito. Neste trabalho
foram investigadas diferentes formas de transformação do rejeito de areia de fundição
para aplicações ambientais.
O Capítulo 1 apresenta uma introdução geral do processo produtivo realizado
nas indústrias de fundição, bem como uma revisão da literatura, relatando os
principais trabalhos de utilização do rejeito de areia de fundição (RAF).
A caracterização dos rejeitos de areia de fundição (RAF) e lama, bem como
das matérias-primas que os constituem, é mostrada no Capítulo 2.
No Capítulo 3 foram realizados estudos de recuperação de argila bentonita a
partir do rejeito de lama. Através do ajuste de variáveis como pH, temperatura e tempo
foi possível a recuperação de argilas com elevados teores de pureza.
No Capítulo 4 estudou-se a modificação do rejeito de areia de fundição para
aplicações ambientais em reações de Fenton e redução de Cr(VI). O RAF foi
segregado em frações não magnética (FNM) e magnética (FM), sendo apenas a FM
utilizada neste trabalho. Esta foi modificada tanto termicamente, a 400, 600 e 800 ºC,
quanto pela adição de hematita e carvão, também seguida por tratamento térmico.
Nas reações de redução de Cr(VI), os materiais modificados pela adição de hematita e
carvão e tratados a 800 ºC, e.g. FMHt800 e FMHtC800, mostraram grande potencial
redutor. Eles converteram 60% e 100%, respectivamente, do teor inicial de Cr(VI) em
Cr(III). Tanto nas reações de decomposição de peróxido de hidrogênio quanto nas
reações de Fenton heterogêneo, os sistemas mais ativos foram os obtidos pelo
acréscimo de hematita e tratados a 800 ºC. O material FMHt800, melhor em ambos os
casos, promoveu a mineralização de cerca de 70% da matéria orgânica presente no
corante índigo carmim.

VII

ABSTRACT
The iron foundry industry in Brazil generates about 2 million ton of waste per
year. The big amount of waste generated has motivated researchers to find
destinations for this waste. In this work were investigated different ways to transform
foundry sand waste to environmental applications.
Chapter 1 provides a general introduction on the foundry production process
and a literature review, reporting the most important studies using the waste sand of
foundries (WFS).
The waste sand and mud’s characterization are shown in Chapter 2. Moreover,
the characterization of raw is shown too.
In Chapter 3 were done recovery studies of bentonite clay from mud waste.
Through the adjustment of separation parameters such as pH, temperature and time
was possible to obtain clay with high levels of purity.
In Chapter 4, the waste sand was modified to be used in environmental
applications, i.e. the Fenton reaction and Cr(VI) reduction. The WFS was separated
into non magnetic and magnetic fractions. The magnetic part was modified by the
addition of hematite and carbon, followed by thermal treatment. The materials modified
by the addition of hematite and carbon treated at 800 º C showed high activity with
conversion of 100% in Cr (VI) reduction. In the reactions of peroxide decomposition
and Fenton, the most active systems were obtained by addition of hematite and treated
at 800 º C with mineralization of about 70% of organic matter present in the dye indigo
carmine.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO GERAL
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1.1. ASPECTOS AMBIENTAIS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
O rápido desenvolvimento industrial aliado a grandes avanços tecnológicos tem
trazido consigo um problema importante: a geração de resíduos. Produzidos em
grandes quantidades, estes resíduos, quando possível, retornam para o processo
produtivo. Entretanto, em grande parte dos casos, estes são descartados em aterros
industriais.
As tendências de gerenciamento ambiental têm evoluído em função da
regulamentação mundial estabelecida para as questões de desenvolvimento
sustentável. A diminuição da geração de resíduos e a reciclagem dos mesmos
constituem práticas consideradas necessárias para atingir objetivos de natureza
ambiental e econômica.
No intuito de atender estas questões, pesquisadores têm buscado soluções
adequadas para o problema da geração de resíduos. Dessa forma, estudos que
conduzam ao reaproveitamento destes no processo que os gerou, bem como seu
emprego racional e seguro em novos produtos têm sido realizados [1].
Dentre os setores industriais que mais produzem resíduos sólidos destaca-se a
indústria de fundição. Ela é responsável pela geração de vários tipos de resíduos,
sendo o rejeito de areia de fundição (RAF) produzido em maior quantidade (cerca de
80% do total de resíduos).
Em 2005, a quantidade de resíduos gerados pela indústria de fundição na
Europa e nos Estados Unidos foi aproximadamente 9 e 12 milhões de toneladas,
respectivamente. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S.E.P.A.)
estima que somente 10 % deste resíduo estejam sendo usados beneficamente fora
das fundições [2, 3].
O Brasil é tradicionalmente um dos maiores produtores mundiais de peças
fundidas. Somente no ano de 2008, a produção nacional de fundidos foi de 3,3
milhões de toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Fundição (ABIFA).
Apesar de empregar grandes quantidades de materiais metálicos reciclados, esse
segmento industrial destaca-se como um grande setor poluidor por gerar, anualmente,
cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos [4]. O estado de Minas Gerais é
responsável por produzir cerca de ¼ do total de resíduos gerados.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), segundo a norma NBR
10.004 de 2004, classifica os resíduos sólidos em duas classes, de acordo com sua
composição e propriedade (Tabela 1.1) [5].
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Tabela 1.1. Classificação dos resíduos sólidos segundo a NBR 10.004/2004 [5].
CLASSE I
Perigosos

CLASSE II
Não Perigosos
II A – Não Inertes

II B – Inertes

O rejeito de areia de fundição é classificado, com base nesta norma, como
resíduo Classe I ou II B, dependendo do processo que o gerou.
Dois tipos de rejeito de areia são produzidos nas indústrias de fundição: os
contaminados com resina fenólica e os formados por areia verde, uma mistura de
areia, argila e carvão. Se os rejeitos fossem separados de acordo com esta
composição, os contaminados com resina fenólica seriam classificados como
perigosos (Classe I) e o rejeito de areia verde seria considerado não perigoso e inerte
(Classe II B). Entretanto, na maior parte das fundições esta separação não é feita.
Como o rejeito de areia verde representa a maior porção do total de RAF, cerca de
80%, este é classificado, de um modo geral, como de classe II B.
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1.2. O PROCESSO DE FUNDIÇÃO
O processo de obtenção de peças fundidas consiste em preencher, por meio
de um metal fundido, um molde que reproduz exatamente a forma de tais peças [6].
Os moldes são feitos por compactação das areias de moldagem em torno de
um modelo, que é uma peça feita de madeira, metal ou outro material adequado,
comumente denominado de caixa de moldagem. A Figura 1.1 mostra dois exemplos
de modelos feitos em aço (a) e em madeira e aço (b) [7].

(a)

(b)

Figura 1.1. Modelos feitos em aço (a) e em aço e madeira (b).
A areia de fundição mais comumente usada ao longo dos anos tem sido a areia
de sílica, por sua abundância e fácil extração.

1.2.1. AREIAS DE MOLDAGEM
As areias de moldagem devem reunir uma série de propriedades que permitam
facilmente a preparação dos moldes e a obtenção de peças sem defeito.
De um modo geral, estas areias devem ser refratárias, ou seja, precisam ser
capazes de suportar as temperaturas do metal fundido sem causar a ruptura dos
moldes. Por esta razão, a temperatura de fusão da areia de moldagem deve ser
superior à do metal que se funde. Assim, por exemplo, a fundição de alumínio pode
usar areias mais argilosas, cujos pontos de fusão são da ordem de 1200 ºC.
Entretanto, estas areias não poderiam ser usadas na fundição de ferro, uma vez que
este metal se funde a, aproximadamente, 1300 ºC.
Além dessa propriedade, as areias de moldagem devem formar uma massa
porosa que seja suficientemente permeável para permitir a evacuação do ar do molde
e dos gases que podem se formar durante a solidificação do metal. As areias também
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precisam ser plásticas para que possam reproduzir exatamente o formato desejado na
confecção dos moldes.
O tamanho e o formato dos grãos de sílica são importantes características das
areias de moldagem. Elas influenciarão na qualidade tanto dos moldes quanto das
peças. A permeabilidade da areia é função do tamanho do grão. Assim, quanto menor
a granulometria da areia, menos permeável ela o será. O formato dos grãos também é
muito importante, uma vez que partículas esféricas interagem mais entre si, ao
contrário de grãos pontiagudos, que têm sua interação diminuída. Uma menor
interação entre os grãos reduziria a capacidade plástica da areia. Há também de se
destacar a grande importância da uniformidade no tamanho dos grãos. Areias de
grãos uniformes são, em sua maioria, porosas, ao passo que a mescla de areias com
diferentes tamanhos de grão diminuiria sua permeabilidade [6].
Finalmente, os moldes obtidos têm que ser resistentes o bastante para
suportar, sem desmanchar, a entrada do metal líquido nos mesmos.
As areias de moldagem podem ser classificadas segundo sua origem, uso e
emprego em fundição [1].
i.


Quanto à origem
Areias naturais, que são originárias de depósitos naturais argilosos ou de
alteração de rochas feldspáticas (saibros), que são usados diretamente na
moldagem, sofrendo apenas uma correção na umidade;



Areias sintéticas, que são obtidas pela mistura correta da areia-base e
aglomerantes em proporção adequada e umidade determinada;

ii.

Quanto ao uso



Areia nova, quando utilizada pela primeira vez na fundição;



Areia usada, quando recuperada de fundições anteriores;

iii.


Quanto ao emprego em fundição
Areia de faceamento – areia que faceia o modelo e entra em contato com o
metal de vazamento;



Areia de enchimento – constitui o restante da caixa de moldagem;



Areia de macho – aquela destinada ao preparo dos machos, conformadores
das cavidades internas das peças;
Conforme seu emprego em fundição, as areias de moldagem podem ser

classificadas em dois tipos: areias verdes e areias ligadas quimicamente. As areias
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verdes, produzidas pela mistura de sílica e argila, são utilizadas na composição das
areias de faceamento e enchimento. Já as areias ligadas quimicamente, obtidas pela
combinação de sílica e ligantes químicos orgânicos, destinam-se à confecção dos
machos [8].
Areias Verdes
As areias verdes são compostas de sílica de alta qualidade (85-95%), argila
bentonítica sódica ou cálcica (4-10%) como aglutinante e um aditivo carbonáceo (210%), comumente pó de carvão. Elas são usadas em cerca de 90 % dos processos
produtivos [9].
A argila é um aluminossilicato hidratado que contém em sua composição silício,
alumínio, oxigênio e alguns metais como magnésio, sódio, potássio, cálcio e ferro. Ela
é formada por lamelas, sendo classificada de acordo com a espessura das mesmas.
As argilas cujas lamelas apresentam cerca de 10 Å de espessura são chamadas
montmorillonitas e são estas as principais constituintes das bentonitas [10].
Na composição das areias verdes, as argilas possuem uma função
aglomerante, uma vez que possibilitam, com o auxílio da água, a coesão entre os
grãos de areia, conferindo plasticidade ao material. Além disso, as bentonitas
atribuem, à areia, força suficiente para resistir ao estresse térmico causado pelo
contato com o metal fundido [11].
O teor de argila comumente empregado na confecção dos moldes corresponde
a cerca de 9% em massa da mistura de areia. Para tal, uma pequena quantidade de
água, entre 3% e 5%, deve ser adicionada à mistura de bentonita e areia. Esta água,
conhecida como água de adição, penetra entre as lamelas da argila, aumentando a
força de atração entre elas. Dessa forma, a presença da água de adição confere à
mistura a coesão e plasticidade necessárias no processo produtivo [10].
As bentonitas sódicas, assim chamadas por possuírem íons Na+ como
trocáveis, possuem melhores propriedades para fundição que as cálcicas, uma vez
que apresentam um melhor inchamento. Este fato pode ser atribuído à menor
interação eletrostática entre as lamelas e o íon Na+, de menor valência. Além disso, as
bentonitas sódicas possuem melhor durabilidade e temperatura de fusão mais elevada
[10-12].
Dois tipos de bentonita são comumente usados em fundição: a bentonita
sódica natural e a ativada. A bentonita sódica ativada é obtida a partir da bentonita
cálcica natural. O processo de ativação consiste em colocar a bentonita cálcica em
contato com um sal de sódio, geralmente carbonato de sódio, em um meio aquoso.
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Faz-se uma agitação e os cátions trocáveis Ca+2 são substituídos por íons Na+. O
carbonato de cálcio formado permanece como impureza na bentonita.
O pó de carvão mineral do tipo “Cardiff” tem origem nos finos de carvão mineral
aproveitados do processo de beneficiamento do mesmo. Este material apresenta um
baixo teor de cinzas e de enxofre total, além de um alto percentual de materiais
voláteis. Como aditivo, o pó de carvão tem duas principais funções: evitar a adesão
dos grãos de areia à peça e criar uma atmosfera redutora no interior do molde,
evitando a formação de óxidos de ferro na peça fundida [10].
2 FeO + C → CO2 + 2 Fe

Equação 1.1

Entretanto, não há um consenso em relação à atuação do pó de carvão no
combate ao defeito das peças. Estão apresentadas, abaixo, quatro explicações
teoricamente aceitas para o mecanismo de atuação do mesmo durante o processo de
moldagem [11,12].
i.

Teoria do colchão de gás – o contato metal-molde é inibido pela formação de
uma camada de gás;

ii.

Teoria do filme de carbono – os grãos de areias seriam protegidos do contato
com o metal pela formação de uma fina camada de carvão;

iii.

Teoria da atmosfera redutora – os gases redutores oriundos da decomposição
térmica do pó de carvão, por exemplo, CO inibiriam a oxidação do ferro;

iv.

Teoria do carbono vítreo – na superfície dos grãos de areia, forma-se um filme
de carbono grafítico vítreo, resultante da decomposição de hidrocarbonetos
mais pesados. O filme atuaria como uma barreira física, impedindo o contato
entre o molde e o metal.

Areias Ligadas Quimicamente
O termo “areia ligada quimicamente” aplica-se a uma grande variedade de
materiais de moldagem e macharia que utilizam sistemas ligantes orgânicos, tais como
resinas furânicas, fenólicas e uretânicas. Estas areias são geralmente aplicadas na
confecção dos machos, peças sólidas que, quando colocadas no interior dos moldes,
produzem cavidades internas nas peças fundidas. Os machos devem ser fortes, para
suportar o metal fundido, e suficientemente flexíveis, para permitir a remoção da peça
após a solidificação do metal. Estas propriedades são obtidas quando se usa, na
confecção destes, uma mistura de areia com resinas ou ligantes químicos [13, 14].
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As areias ligadas quimicamente são constituídas de sílica (93-99 %) e
aglutinantes químicos (1-3%). O processo de obtenção destas areias consiste
basicamente na mistura da sílica com o ligante. Estes ligantes são ativados pela
temperatura ou pela adição de outro componente à mistura. Quando o componente
adicionado transforma o ligante orgânico em duro e rígido, ele é chamado de “curador”
e o processo de “curagem” envolve reações de polimerização ou mudanças definitivas
na composição química e estrutural do ligante [9,15].
As resinas uretânicas se caracterizam pela facilidade de ruptura do macho
assim que as peças são fundidas. Já a resina fenólica, primeiro aglutinante químico
sintético usado em fundição, é de rápida secagem e grande resistência tanto a
agentes químicos quanto à umidade. No entanto, sua utilização tem diminuído muito
nos últimos anos devido à toxicidade de um de seus componentes, o fenol.
O processo de fabricação de machos depende do aglutinante utilizado. Existem
basicamente três principais métodos de obtenção destas peças. São eles [14]:
i.

Moldagem shell: Neste processo, o modelo metálico usado para confeccionar o
macho é pré-aquecido, revestido com uma emulsão de silicone e depois
coberto com a mistura de areia e resina. O calor do modelo “cura” a mistura de
areia e resina e a emulsão de silicone permite que o macho seja removido do
modelo após a cura.

ii.

Processo “hot-box”: Este procedimento emprega cerca de 1% em massa de
resina fenólica e 0,8% de catalisador, ambos misturados à areia para revestir a
superfície dos grãos de sílica. O macho é, então, aquecido entre 230 e 260 °C
até a sua solidificação.

iii.

Processo “cold-box”: Este método utiliza um catalisador gasoso para curar os
machos, à temperatura ambiente. À areia, são misturados cerca de 1 % em
massa de resina fenólica, 0,9 % de isocianato e 0,1 % de trimetilamina gasosa
como catalisador. Neste procedimento, o isocianato reage com a resina
fenólica, formando poliuretano, que liga os grãos de areia.
A moldagem em areia ligada quimicamente exibe algumas vantagens em

relação à moldagem em areia verde tais como rapidez no preparo, facilidade de
retirada dos machos, uma vez fundida a peça, eliminação de gases, bom acabamento,
dentre outros. Contudo, a moldagem usando ligantes químicos gera rejeitos
contaminados com resina fenólica, classificados como perigosos (Classe I). Já a
moldagem a verde produz rejeitos classificados, segundo a norma NBR 10.004/2004,
como de Classe II inertes.
8
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1.2.2. CADEIA PRODUTIVA NO PROCESSO DE FUNDIÇÃO
A primeira etapa da cadeia produtiva se dá através da preparação das areias
de moldagem a verde e ligadas quimicamente. Estas areias serão usadas na
confecção dos moldes e dos machos, respectivamente. Os machos são produzidos
num setor denominado “macharia”, enquanto que os moldes são preparados na linha
de moldagem. Juntos, moldes e machos formam a caixa de moldagem. As Figuras 1.2
(a) e (b) exibem duas destas caixas: a primeira dará origem a uma peça maciça e a
segunda formará uma peça com cavidades internas em virtude da presença dos
machos.
Macho

(a)

(b)

Figura 1.2. Caixas de moldagem: (a) sem macho, (b) com macho.
Nas Figuras 1.3 (a) e (b) estão mostradas duas peças fundidas, uma maciça e
outra com cavidades internas.
Macho

(a)

(b)

Figura 1.3. Peças fundidas maciça (a) e com cavidade (b).
Para serem utilizados nas caixas de moldagem, os machos devem atender a
especificações extremamente rígidas no tocante às suas dimensões. Assim, caso não
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estejam em conformidade, estas peças em areia serão descartadas, podendo, todavia,
fornecer matéria-prima reutilizável no próprio processo.
Dessa forma, enquanto as areias de moldagem exibirem características
apropriadas à fundição, elas serão reutilizadas internamente. No entanto, a sua
constante exposição ao metal fundido faz com que algumas propriedades, como
refratariedade e plasticidade sejam perdidas, ocasionando a geração de um grande
excedente de areia. A fim de minimizar o descarte destas areias e possibilitar o seu
reuso, as indústrias realizam dois processos: a recuperação e a regeneração.
O processo de recuperação consiste na reintrodução da areia usada no próprio
sistema, necessitando-se, apenas, de operações de desagregação de grumos e
remoção de finos e materiais metálicos. Estas operações são realizadas em
equipamentos denominados “scrubbers”. A regeneração, por sua vez, baseia-se no
tratamento físico, químico ou térmico do rejeito de areia e é, geralmente, realizada
externamente à indústria. Várias pesquisas em regeneração de areias têm sido
desenvolvidas com o intuito de possibilitar a obtenção destas sem significante perda
de suas propriedades [1, 13, 14, 16, 17].
Assim, na confecção dos moldes e dos machos é comum utilizarem-se
misturas da areia nova com areia tratada.
Uma vez preparadas, as caixas de moldagem entram nas linhas de vazamento
e o metal líquido é vertido sobre elas. Após a solidificação do metal, ocorre a
desmoldagem da peça, ou seja, as caixas modeladas passam por processos
mecânicos que “destroem” os moldes e parte dos machos de areia. Este processo
gera um resíduo, formado tanto por areia verde quanto por areia ligada quimicamente.
Conforme descrito anteriormente, parte deste rejeito retorna à produção interna, outra
parte é destinada à recuperação, mas a maior parte da areia é enviada para os boxes
de resíduos. Dali, o rejeito será enviado para um aterro particular ou outro que esteja
em conformidade com sua classificação.
A Figura 1.4 mostra um fluxograma básico do processo produtivo na indústria
de fundição.
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CATALISADOR

LIGANTES QUÍMICOS

LINHA DE MOLDAGEM

B

C

A

AREIA REGENERADA

AREIA RECUPERADA

AREIA NOVA

AREIA NOVA
BENTONITA
CARVÃO

MACHARIA

MACHOS
REFUGADOS

MACHOS
PRODUZIDOS
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A

MOLDAGEM

SCRUBBER
TORRÕES
RAF

VAZAMENTO DO
METAL FUNDIDO
PEÇAS
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RAF
BOX DE RESÍDUOS

GERAÇÃO DE RESÍDUOS
A – AREIA RECUPERADA
B - RETORNO À LINHA DE MOLDAGEM
C – AREIA REGENERADA

Figura 1.4. Fluxograma básico do processo produtivo em uma indústria de fundição.
Através do fluxograma, pode-se perceber a formação de um rejeito, formado
após a desmoldagem, denominado “torrão”, diferenciado dos demais por seu aspecto
físico, mais compacto e duro. Juntamente com o resíduo de areia, os torrões serão
submetidos a processos de regeneração.
Apesar dos métodos alternativos de aproveitamento do resíduo de fundição, a
quantidade de excedentes gerados é muito grande. Isso se deve tanto à abundância
de matéria-prima requerida como à ineficiência dos processos de regeneração e
recuperação até então desenvolvidos. Assim, por consumir grandes quantidades de
recursos naturais e gerar enormes volumes de poluentes, cerca de 2 milhões de
toneladas/ano somente no Brasil, o processo produtivo nas indústrias de fundição
possui um baixo desempenho ambiental. Além disso, a poluição visual causada pela
disposição do rejeito em aterros deve ser destacada, tendo em vista o aspecto físico
deste (Figura 1.5) [18].
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Figura 1.5. Aspecto físico do rejeito de areia de fundição.
A disposição do rejeito de areia de fundição em aterros, sejam industriais ou
particulares, é uma medida comum adotada pelas indústrias, representando cerca de
90% de toda a areia. O alto custo associado à disposição, a progressiva carência de
áreas adequadas para depósito e a eminente exigência de adequação às normas
ambientais têm levado fundições e pesquisadores a buscarem soluções ambiental e
economicamente viáveis. Assim, as fundições têm mudado sua percepção,
visualizando o resíduo não como um desperdício, mas como um produto [19, 20].
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1.3. REVISÃO DA LITERATURA
A grande quantidade de excedentes gerados pela indústria de fundição tem
levado industriais e pesquisadores a buscarem soluções viáveis para este problema.
Por apresentar características físicas e químicas que permitem seu uso em
diversas aplicações, o rejeito de areia de fundição tem sido objeto de estudo de
pesquisa em diversas áreas do conhecimento.
A Tabela 1.2 relaciona os principais trabalhos científicos realizados nos últimos
anos utilizando-se rejeito de areia de fundição.
Tabela 1.2. Principais trabalhos científicos utilizando-se RAF

SETOR

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA(S)

Estudo de incorporação do rejeito de areia de
fundição nas misturas asfálticas.
Reuso do RAF como agregado miúdo na
CONSTRUÇÃO CIVIL

indústria de construção civil.

2, 3, 12, 20-22
9

Aplicação de RAF como matéria-prima na
fabricação de blocos, tijolos, postes, mourões e

23-25

bloquetes de pavimentação.
Estudo do potencial

reuso de RAF

em

atividades agrícolas, como ingrediente em
misturas de solos superficiais, utilizados tanto

26

para fins paisagísticos quanto na recuperação
de áreas contaminadas.
AGRICULTURA

Estudo da biodisponibilidade de metais em
solos resultantes de misturas contendo 10, 30

27

e 50% de RAF, utilizando-se minhocas.
Avaliação da captação de metais tóxicos por
plantas cultivadas em solos contendo 50% de

28

rejeito de areia de fundição.
Avaliação da viabilidade de produção de
MATERIAIS

cerâmica branca, utilizando-se RAF como

29

matéria-prima ao invés de sílica.
Caracterização dos metais totais e lixiviáveis
AMBIENTAL

presentes em resíduos de desmoldagem de
fundição (RAF).

8
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Caracterização

de

metais

hidrocarbonetos

policíclicos

traço

e

aromáticos

e

30

fenólicos em RAF ferrosos e não ferrosos.
Determinação do teor de formaldeído, por
cromatografia líquida, em rejeito de areia de

31

fundição.
AMBIENTAL

Investigação do uso de RAF na remoção de
+2

contaminantes metálicos em água, como Zn .

32

Determinação da viabilidade de utilização de
RAF como meio reativo no tratamento de
águas

subterrâneas

compostos

orgânicos

contaminadas

com

tóxicos,

como

33

tricloroetileno.
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1.4. OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é estudar novas aplicações tecnológicas e
ambientais para o rejeito de fundição.
Os objetivos específicos são:
i.

Caracterizar o rejeito de areia de fundição de ferro, bem como as matériasprimas que o formam;

ii.

Estudar a separação de argila bentonita do rejeito de lama de fundição;

iii.

Modificar o rejeito de areia de fundição, através de tratamentos térmicos e
misturas com outros componentes, a fim de aplicá-lo em processos de
descontaminação ambiental, tais como reações de Fenton e redução de Cr(VI).

15

Capítulo 1. Introdução Geral

____________________________________________________________________________________

1.5. REFERÊNCIAS
1 – SCHEUNEMANN, R. Regeneração de areia de fundição através de tratamento
químico via processo Fenton. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina,
2005.
2 – GUNEY, Y.; AYDILEK, A.H.; DEMIRKAN, M.M. Waste Manage. 2006, 26, 932.
3 – U.S.E.P.A. Beneficial Reuse of Foundry Sand: a Review of State Practices and
Regulations. Washington: Office of Policy, Economics and Innovation, 2002.
4 – Associação Brasileira de Fundição (ABIFA) Índice de Mercado – Desempenho
2008. Disponível em <http://www.abifa.com.br/indices_de_mercado05.php>. Acesso
em 02 de maio de 2009.
5 – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Resíduos Sólidos –
Classificação, NBR 10.004/2004, Rio de Janeiro, 2004.
6 – TORRE, J. Manual Prático de Fundição e elementos de prevenção da corrosão.
São Paulo: Hemus, 1975.
7 – BRADASCHIA, C. Curso de fundição de ligas não ferrosas. São Paulo: Associação
Brasileira de Metais, 3ª edição, 1974, Vol. 1.
8 – DUNGAN, R.S.; DEES, N.H. J. Environ. Manage. 2009, 90, 539.
9 – SIDDIQUE, R; NOUMOWE, A. Resour. Conserv. Recycl. 2008, 53, 27.
10 – FERNANDES, D.L. Areias sílico argilosas sintéticas. Itaúna: SENAI. DR.MG,
2006.
11 – HARVEY, C.C; LAGALY, G. Handbook of Clay Science. Amsterdam: Elsevier Ltd,
2006; Vol. 1
12 – CARNIN, R.L.P. Reaproveitamento do resíduo de areia verde de fundição como
agregado em misturas asfálticas. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2008.
13 – ZANETTI, M.; GODIO, A. Resour. Conserv. Recycl. 2006, 48, 396.
14 – ZANETTI, M.C.; FIORE, S. Resour. Conserv. Recycl. 2002, 38, 243.
15 – HATTON, W.L.S.; CROSS, S. Chemical binders: the supplier’s point of view.
Birmingham: Chemical binders in foundries, BCIRA, 1976.
16 – ANDRADE, R.M.; CAVA, S.; SILVA, S.N.; SOLEDADE, L.E.B.; ROSSI, C.C.;
LEITE, E.R.; PASKOCIMAS, C.A.; VARELA, J. A.; LONGO, E. J. Mater. Process.
Technol. 2005, 159, 125.
17 – PEIXOTO, F.; GUESSER, W.L. Reutilização de areia regenerada termicamente.
11º Congresso de Fundição (CONAF), 2003.
18 – OKIDA, J.R. Estudo para minimização e reaproveitamento de resíduos sólidos de
fundição. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2006.

16

Capítulo 1. Introdução Geral

____________________________________________________________________________________

19 – MATOS, S.V.; SCHALCH, V. Alternativas de minimização de resíduos da
indústria de fundição. 19º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental,
1997.
20 – BONET, I. I. Valorização do resíduo areia de fundição (RAF). Incorporação nas
massas asfálticas do tipo C.B.U.Q. Florianópolis: Universidade Federal de Santa
Catarina, 2002.
21 – PEREIRA, R.L.; CUNHA, C.J.; FILHO, N.P.M.; MOMM, L. Reaproveitamento do
Resíduo de Areia Verde de Fundição como Agregado em Misturas Asfálticas. 12º
Congresso de Fundição (CONAF), 2005.
22 – BAKIS, R.; KOYUNCU, H.; DEMIRBAS, A. Waste Manage. Res. 2006, 24, 269.
23 – KAUR, I. Mechanical properties of concrete incorporating used foundry sand.
Patiala: Deemed University, 2006.
24 – U.S.E.P.A. Foundry Sand Facts for Civil Engineers. Washington: U.S. Department
of Transportation, 2004.
25 – MOREIRA, A.S. Avaliação da utilização de resíduo gerado em sistemas úmidos
de filtragem de particulados de fundição como matéria-prima na construção civil:
estudo em tijolos de cerâmica vermelha. Belo Horizonte: Universidade Federal de
Minas Gerais, 2006.
26 – LINDSAY, B.J.; LOGAN, T.J. Journal of Residuals Science & Technology 2005, 2,
3.
27 – DUNGAN, R.S. Journal of Residuals Science & Technology 2006, 3, 177.
28 – DUNGAN, R.S.; DEES, N.H. Water Air Soil Pollut. 2007, 183, 213.
29 – BRAGANÇA, S.R.; VICENZI, J.; GUERINO, K.; BERGMANN, C.P. Waste
Manage. Res. 2006, 24, 60.
30 – DUNGAN, R.S. Journal of Residuals Science & Technology 2008, 5, 111.
31 – OLIVA-TELES, M.T.; PAIGA, P.; DELERUE-MATOS, C.M.; ALVIM-FERRAZ,
M.C.M. Anal. Lett. 2009, 42, 492.
32 – LEE, T.; BENSON, C.H.; EYKHOLT, G.R. J. Hazard. Mater. 2004, 109, 25.
33 – LEE, T.; PARK, J.; LEE, J. Chemosphere 2004, 56, 571.

17

CAPÍTULO 2

CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS DE
AREIA E LAMA DE FUNDIÇÃO

18

Capítulo 2. Caracterização dos Rejeitos de Areia e Lama de Fundição
_______________________________________________________________________________________________

RESUMO
Nesta parte do trabalho, os rejeitos de areia de fundição (RAF) e lama, bem
como as matérias-primas que os constituem, foram caracterizados segundo diversas
técnicas.
O RAF foi separado em duas frações: magnética (FM) e não magnética (FNM).
Imagens de MEV mostraram uma grande semelhança morfológica entre os materiais
bentonita e lama, sugerindo um grande teor de argila neste rejeito.
A determinação do teor de ferro presente nas frações magnética e não
magnética do RAF mostrou aproximadamente 1,2% e 0,2% em massa de ferro para
FM e FNM, respectivamente.
A análise térmica do RAF indicou a presença de cerca de 3% de carvão e 0,5%
de argila. Acredita-se que o baixo teor de argila detectado esteja ligado ao fato de a
estrutura da mesma colapsar à temperatura de vazamento do metal. Já o rejeito de
lama, conforme sugerido pelas imagens de MEV, exibiu maior teor da fração argila.
Os difratogramas de raios-X mostraram a presença de apenas três fases
cristalinas nos rejeitos de areia e lama: sílica, argila montmorillonita e um silicato. As
áreas superficiais determinadas pelo método BET foram praticamente nulas para o
RAF e cerca de 20 m2 g-1 para a lama, confirmando a presença, neste rejeito, de
componentes com alta área superficial, como a argila (ca. 90 m2 g-1).
Os experimentos de RTP e Mössbauer apontaram a presença de fases mais
reduzidas na FM do RAF, como Fe3O4 e Fe0. Já a FNM deste rejeito apresentou altos
teores de fases mais oxidadas, como Fe+3 disperso e silicato. Para a lama, tanto a FM
quanto a FNM mostraram altos teores de fases contendo Fe+3 disperso.
As caracterizações realizadas permitiram sugerir um modelo de interação entre
os materiais sílica, argila e carvão, no qual os grãos de sílica estariam recobertos por
uma camada de argila e carvão.
Nos experimentos de adsorção, os corantes azul de metileno (catiônico) e
índigo carmim (aniônico) foram utilizados como moléculas modelos. Nestes estudos,
constatou-se que os rejeitos de areia e lama são capazes de adsorver espécies
catiônicas, em virtude da presença da argila, mas não o são para espécies aniônicas.
Além disso, construiu-se uma isoterma de adsorção de azul de metileno em RAF e
observou-se que a capacidade máxima de adsorção deste rejeito é 5,3 mg g-1,
sugerindo, portanto, potencial aplicação deste na remoção de cátions metálicos
tóxicos em águas contaminadas.
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2.1. INTRODUÇÃO
A caracterização do rejeito de areia de fundição (RAF) configura-se como uma
importante etapa deste trabalho, uma vez que sua análise, através de diversas
técnicas, possibilitará melhor reconhecimento físico e químico do material. Estando o
rejeito caracterizado, sugestões de novas aplicações e reusos para o mesmo poderão
ser feitas.
O rejeito de areia de fundição é formado basicamente por uma mistura de
sílica, carvão, argila bentonita e algumas partículas ferrosas incorporadas pelo
processo de fundição. A fim de entender as interações existentes entre os
componentes do rejeito de areia, bem como as modificações decorrentes do
aquecimento, causado pelo vazamento do metal, caracterizaram-se, também, as
matérias-primas que constituem o rejeito de areia de fundição.
Além disso, outro rejeito formado pela sucção dos finos durante a confecção
das caixas de moldagem, a lama, também foi caracterizado. O interesse em
caracterizar-se a lama reside no fato de a mesma possivelmente exibir um alto teor de
argila bentonita, matéria-prima de alto valor agregado.
O processo de geração destes resíduos, bem como a composição dos
mesmos, estão detalhados na Figura 2.1.

Sucção
de finos
Areia
Carvão

Areia

Metal
líquido

Molde

Argila

Lama

Rejeito
de areia
de
fundição

Caixa de
moldagem

FM
FNM

Macho

Resina

Peça

FM – fração magnética
FNM – fração não magnética

Figura 2.1. Representação esquemática da geração dos rejeitos de fundição.
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2.2. PARTE EXPERIMENTAL
Os rejeitos de areia de fundição e lama utilizados neste trabalho foram
fornecidos pela fundição Teksid do Brasil, situada na região metropolitana de Belo
Horizonte. Além dos rejeitos, a indústria forneceu ainda as matérias-primas por ela
utilizadas durante o processo. Foram enviados cerca de 2,0 quilogramas de cada um
dos materiais, sendo a coleta realizada pela própria empresa.
Os materiais foram amostrados em pequenas porções de 1,0 g e
homogeneizados.
O rejeito de areia de fundição (RAF) foi segregado, com o auxílio de um imã,
em duas frações: magnética (FM) e não magnética (FNM). Dessa forma, cada uma
das frações do rejeito foi caracterizada separadamente. O rejeito da lama, em virtude
da realização das análises de espectroscopia Mössbauer, redução à temperatura
programada (RTP) e magnetização espontânea, também foi dividido em frações
magnética e não magnética.
A Tabela 2.1 resume os materiais caracterizados e as técnicas utilizadas.
Tabela 2.1. Materiais e técnicas de caracterização utilizadas
TÉCNICAS DE CARACTERIAÇÃO UTILIZADAS

MATERIAL
MEV

AA

TG

BET RTP

DRX

MÖSSBAUER

MAGNETIZAÇÃO

Sílica
Carvão
Bentonita Natural
Bentonita Ativada
Lama
Rejeito de Areia
(FM)
Rejeito de Areia
(FNM)

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura; AA – Absorção Atômica; TG – Análise
Termogravimétrica; BET – Determinação de Área Superficial; RTP – Redução à Temperatura
Programada; DRX – Difração de Raios-X.

Área superficial BET
Os

valores de área

superficial

foram obtidos em um

equipamento

Quantachrome Autosorb1, situado no Laboratório de Tecnologias Ambientais do
Departamento de Química da UFMG. As medidas foram realizadas utilizando-se
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nitrogênio (gasoso) com 41 ciclos de adsorção e dessorção. As amostras (c.a. 300
mg) foram desgaseificadas a temperatura de 150 °C durante 20 h antes da análise.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As análises de microscopia de varredura eletrônica (MEV) foram realizadas em
um equipamento da marca JEOL- JSM840A. As amostras em pó não peneiradas,
depositadas sobre uma fita condutora, foram recobertas com uma camada de ouro,
para a realização da análise morfológica.

Determinação do Teor de Ferro no Rejeito de Areia de Fundição por
Espectrometria de Absorção Atômica
A determinação dos teores de ferro foi realizada no espectrômetro Hitachi Z

8200 do Departamento de Química da UFMG. Previamente às análises, cerca de
0,3000 g das amostras foram solubilizadas parcialmente com 10,0 mL de HCl
concentrado. Os sistemas foram mantidos sob aquecimento e em refluxo por duas
horas. A solução contendo ferro foi separada por decantação do sistema e, então,
transferida para um balão volumétrico de 100,00 mL, tendo seu volume completado
com água destilada.

Termogravimetria (TG)
As análises térmicas foram realizadas no equipamento DTG – 60 Shimadzu,
sob as seguintes condições: massa da amostra entre 3 e 10 mg, fluxo de ar de 100 mL
min-1, razão de aquecimento 10 ºC min-1 até 700 ºC.

Redução à Temperatura Programada (RTP)
Os experimentos de RTP foram realizados em um equipamento CHEMBET
3000, utilizando-se cerca de 40 mg de amostra, sob um fluxo de 25 mL min−1 de uma
mistura de H2(5%) / N2 e taxa de aquecimento de 10 ºC min−1 até 800 ºC.
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Difração de Raios-X (DRX)
Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um equipamento Rigaku GeigerFlex 2037, munido de um tubo de cobalto, entre o intervalo (2θ): 5 – 70°, com
velocidade de varredura 4 ° min-1.

Espectroscopia Mössbauer
Os espectros foram obtidos através de um espectrômetro Mössbauer
convencional com aceleração constante em geometria de transmissão usando fonte
de

57

Co em matriz de Rh e α-Fe como padrão. As medidas foram feitas sem aplicação

de campo magnético externo, à temperatura ambiente, e em alguns casos, a 25 K. Os
espectros foram ajustados usando um programa numérico desenvolvido pelo R. A.
Brand, conhecido como "NORMOS".

Medidas de Magnetização Espontânea
As

medidas

de

magnetização

foram

realizadas

no

laboratório

de

Espectroscopia Mössbauer do Departamento de Química da UFMG, utilizando-se um
magnetômetro portátil. Um campo magnético fixo de 0,3 teslas é produzido por um imã
permanente em configuração de “cilindro mágico”, construído de uma liga polimerizada
de Nd-Fe-B. A magnetização é medida por integração digital do sinal de voltagem
quando a amostra cai livremente e passa por duas bobinas coletoras do sinal,
localizadas na região central do cilindro [1].

2.2.1. ADSORÇÃO DOS CORANTES AZUL DE METILENO E ÍNDIGO
CARMIM

Testes de adsorção de espécies catiônicas e aniônicas foram realizados tanto
para os rejeitos de areia e lama quanto para as matérias-primas. Para isso, os
corantes azul de metileno (catiônico) e índigo carmim (aniônico) foram usados como
moléculas modelos.
A 10 mL de uma solução 50 mg L-1 de corante, adicionaram-se 100 mg de
adsorvente. A adsorção dos corantes foi acompanhada cineticamente pela
descoloração das soluções e medida pela absorvância das mesmas num
espectrofotômetro UV mini 1240 – Shimadzu. As leituras foram feitas no comprimento
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de onda máximo dos corantes, 611 nm para o corante índigo carmim e 560 nm para o
azul de metileno.
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O rejeito de areia de fundição (RAF) foi separado, com o auxílio de um imã, em
duas frações: uma fração magnética, FM, que representa aproximadamente 15%, em
massa, do rejeito total, e uma fração não-magnética, que constitui a maior parte do
rejeito, aproximadamente 85%. O rejeito de lama também foi segregado em função de
suas características magnéticas. Notou-se que cerca de 49% deste material é
composto por fração magnética e os outros 51% pela não magnética.
O rejeito de areia de fundição apresenta composição bastante variável.
Contudo, pode-se considerar, aproximadamente, um teor de sílica entre 90 e 95 %,
argila bentonítica sódica ou cálcica em quantidades entre 0,2 e 1,0 %, teores de pó de
carvão entre 2 e 5 % e partículas de ferro disperso em baixas quantidades. Já o rejeito
de lama apresenta teores de carvão próximos de 10% e quantidades de argila
próximas de 15% [2].

2.3.1. ÁREA SUPERFICIAL BET

A Tabela 2.2 apresenta os valores de área superficial dos materiais,
determinados segundo o método BET.
Tabela 2.2. Área superficial BET para os materiais estudados
2

-1

Material

Área Superficial BET/ m g

Areia de Sílica

0,1

Carvão

50

Bentonita Natural

35

Bentonita Ativada

95

Lama

19

RAF (FM)

0,8

RAF (FNM)

0,4

Nota-se que semelhantemente à sílica, os rejeitos de areia, quer seja a fração
magnética ou a não magnética, apresentam área superficial bem próxima de zero.
Dessa forma, pode-se inferir que o aquecimento provocado pelo vazamento do metal
modificou a argila presente na superfície dos grãos. Já as matérias-primas carvão e
argila apresentaram altos valores de área superficial. A lama, por sua vez, apresentou
área superficial relativamente alta, quando comparada aos rejeitos de areia. Isso
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provavelmente se deve ao fato de a lama exibir um elevado teor de argila em sua
composição.

2.3.2. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para os rejeitos de
areia e lama, bem como para as matérias-primas estão mostradas na Figura 2.2.

A

D
E

B

EF

G
F

C

D
G

H

Figura 2.2. Microscopia eletrônica de varredura para os materiais: sílica (A), bentonita
natural (B), bentonita ativada (C), carvão (D), areia verde (E), lama (F), fração magnética
do RAF (G) e fração não magnética do RAF (H).
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As imagens de microscopia apresentadas foram ampliadas 50 vezes (imagens
da esquerda). Para cada uma delas, escolheu-se um grão a ser novamente ampliado,
com um aumento de aproximadamente 1000 vezes (imagens à direita).
Pode-se perceber, através das imagens de MEV para a sílica, que a superfície
de seus grãos apresenta um aspecto sem muitas irregularidades e praticamente sem
poros. Já as bentonitas natural e ativada exibem grãos muito menores, com
superfícies porosas e irregulares. O carvão, por sua vez, mostra grãos com tamanhos
que variam de algumas dezenas até ca. 500 µm.
As imagens indicam que na mistura de sílica, carvão e argila bentonita, que
constitui a areia verde, as pequenas partículas de argila e os pequenos grãos de
carvão não são mais visíveis. Além disso, a superfície das partículas da areia verde
mostra irregularidades. Estes resultados sugerem que estas pequenas partículas de
argila e carvão, facilmente moldáveis, estão recobrindo os grãos de sílica, formando
uma camada superficial. Um modelo simplificado pode ser visto na Figura 2.3.

Carvão
Argila

SiO2

Figura 2.3. Modelo simplificado da interação entre as fases sílica, argila e carvão no
RAF.
É possível perceber, ainda, uma grande similaridade morfológica entre os
materiais antes e depois do vazamento do metal. Ao comparar-se o aspecto físico da
areia verde (pré-vazamento) com o da areia rejeito, seja qualquer uma das frações
(pós-vazamento), nota-se que não há diferenças físicas entre os materiais. Isso sugere
que o vazamento do metal não altera significativamente a morfologia dos grãos.
Acredita-se, portanto, que as partículas metálicas introduzidas pelo processo de
fundição, estejam dispersas na camada de argila e carvão.
Pode-se observar, também, uma grande semelhança entre a argila e a lama.
Ambos os materiais apresentam, segundo as imagens de MEV, tamanhos de
partículas similares, com superfícies porosas e irregularidades. Este fato pode indicar
um grande teor de argila na fração rejeito de lama, conforme proposto anteriormente.
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2.3.3. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO NO REJEITO DE AREIA DE
FUNDIÇÃO POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA

Os teores de ferro presentes tanto na fração magnética quanto na fração nãomagnética foram determinados por dissolução e análise por espectrometria de
absorção atômica. As medidas foram realizadas em duplicata e os teores médios de
ferro nas frações magnética e não magnética, foram, respectivamente, 1,2 e 0,2 %.
Como se pode observar, tanto a FM quanto a FNM exibem baixo teores de
ferro. Entretanto, a maior quantidade deste metal na fração magnética fez despertar
um maior interesse por esse material.

2.3.4. TERMOGRAVIMETRIA (TG)

Na Figura 2.4 podem-se observar as curvas TG obtidas em atmosfera de ar
para os rejeitos de areia e lama e para as matérias-primas utilizadas no processo.
A fim de possibilitar melhor visualização, ampliaram-se as perdas de massa
ocorridas no intervalo entre 100 e 85 % em massa. Foi mostrada apenas a curva TG
referente à bentonita ativada, tendo em vista a grande similaridade entre as curvas
obtidas para as duas argilas.

Rejeito (FNM)

80

Oxidação
de carvão

95

% Massa

% Massa

SiO2

100

100

60

Rejeito (FM)
Oxidação
de ferro

90

Desidroxilação
de argila

40

Lama

85
20

Argila

Carvão
0
0

100

200

300

400

Temperatura / ºC

500

600

700

200

400

600

Temperatura / ºC

Figura 2.4. Curvas TG obtidas para RAF e lama, bem como para as matérias-primas,
em atmosfera de ar.
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O carvão usado na confecção dos moldes apresenta uma perda de 10 % a
partir de 25 ºC, relacionada à perda de gases e umidade presentes no material. A
segunda perda, de aproximadamente 85 %, ocorrida a partir de 400 ºC, deve-se à
queima

do

carvão.

O

teor

de

cinzas

presentes

no

carvão

é

pequeno,

aproximadamente 3 %, conforme requerido pelas indústrias de fundição.
A argila, semelhantemente ao carvão, apresenta duas perdas de massa
significativas. A primeira, ocorrida a 100 ºC, está ligada à perda de cerca de 6 % de
água. Uma segunda perda de 6 %, iniciada a 400 ºC, pode ser atribuída a reações de
desidroxilação da argila, ou seja, perda das hidroxilas terminais presentes neste
material.
Observa-se, ainda, que tanto a sílica quanto os rejeitos de areia, seja a fração
magnética ou a não magnética, apresentam uma boa estabilidade térmica, sofrendo
pequenas variações de massa durante o aquecimento.
A fração não magnética do RAF apresenta maior estabilidade térmica que a
magnética, não exibindo perdas de massa significativas.
Já a fração magnética do rejeito mostra uma primeira perda de 3 % em massa,
entre 300 e 500 ºC. Esta perda pode estar associada ao processo de combustão do
carvão presente na amostra, sugerindo que o teor deste componente no RAF seja da
ordem de 3 %. A segunda perda de massa, de aproximadamente 0,5 %, ocorre entre
as temperaturas de 500 e 550 ºC. Este evento pode estar relacionado a reações de
desidroxilação ocorridas com a argila presente no material. Há de se destacar que
tanto a fração magnética quanto a não magnética do rejeito possuem carvão em sua
constituição, apesar de este ter sido detectado apenas na FM.
Além disso, constata-se um ganho de massa entre 550 e 700 ºC. Este ganho é
devido, provavelmente, à oxidação do ferro presente no rejeito. Esta reação está
ocorrendo a temperaturas acima do esperado, o que sugere que as fases de ferro
presentes no rejeito estejam passivadas pela camada de argila e carvão que recobre
os grãos.
A lama, por sua vez, apresenta uma perda de massa constante, que se
estende do início do aquecimento até cerca de 400 ºC, correspondente a cerca de 7 %
em massa. Essa perda constante pode estar associada, inicialmente, à desidratação
do material. Entretanto, entre 400 e 500 ºC, a lama mostra uma perda de massa
compatível com a da bentonita, associada a reações de desidroxilação envolvendo a
superfície da argila. Finalmente, a partir de 500 ºC, nota-se uma perda de massa
relacionada à queima da fração carbonácea presente na lama. Os dois últimos
eventos totalizam uma perda de massa de aproximadamente 10 %.
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2.3.5. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X
Os difratogramas de raios-X obtidos para os materiais estudados estão
mostrados na Figura 2.5.

SFe = silicato de ferro

Intensidade relativa/u.a.

A

A

A

A

A

A

A SA

A

S

A

A
A

A

A

A

A

Lama
RAF (FM)
SFe

S
A

S=Sílica A=Argila

A

A

A

RAF (FNM)

A
Bent Nat

A

A

A
Bent Ativ

S

0

10

20

30

S

40

Carvão
S

50

S

60

SiO2

70

80

90

2 θ/graus
Figura 2.5. Difratogramas de raios-X para RAF e lama, bem como para as matérias
primas.
É possível observar, através da Figura 2.5, que os materiais estudados só
exibem três fases cristalinas: sílica, argila montmorillonita e um silicato de ferro,
provavelmente do tipo (Mg,Fe)7Si 8O22(OH)2. O carvão é essencialmente amorfo, não
apresentando fases cristalinas. A fração não magnética do RAF apresenta um pico
localizado em 2θ: 65º, correspondente a uma fase inexistente nas matérias-primas, o
(Mg,Fe)7Si 8O22(OH)2. Este silicato é provavelmente formado durante a etapa de
vazamento do metal.
Observa-se ainda que os picos relativos à sílica praticamente desaparecem
nos difratogramas dos rejeitos de areia. Isso indica, mais uma vez, que a superfície
dos grãos de sílica está recoberta por uma camada de argila e carvão. Há de se
destacar que o aquecimento provocado pelo vazamento do metal parece colapsar a
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estrutura da argila, tendo em vista o desaparecimento do pico com valor de 2θ em 9º
nos rejeitos de areia e lama.
Os picos relativos às fases ferrosas não aparecem nos difratogramas devido ao
baixo teor de ferro presente nos materiais, próximo de 1%, o que dificulta sua
identificação.

2.3.6. ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER
As frações magnéticas e não magnéticas dos rejeitos de areia e lama foram
caracterizadas por espectroscopia Mössbauer. Os espectros obtidos para estes
materiais estão mostrados na Figura 2.6.
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Figura 2.6. Espectros Mössbauer obtidos, à temperatura ambiente, para RAF e lama.
Os parâmetros hiperfinos referentes a todos os sistemas estão mostrados na
Tabela 2.3.
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Tabela 2.3. Parâmetros hiperfinos referentes às frações magnéticas e não magnéticas
de lama e RAF, obtidos à temperatura ambiente
Amostra

Atribuição

δ / mm s-1

(FM)

RAF
(FNM)

Lama
(FM)

Lama
(FNM)

Bhf / T
(± 0,5 T)

AR/%
(± 1 %)

(±0,05 mms )

(±0,05 mms-1)

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
Fe
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.66
0.20
0.30
0.00
0.35
1.03
1.11

0.03
-0.03
0.07
0.00
0.83
1.60
2.60

46.4
48.5
50.4
33.0
-

17
9
14
26
20
8
6

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.60
0.30
0.33
0.29
0.93
1.11

0.03
-0.04
-0.1
0.67
1.60
2.60

46.0
49.0
51.0
-

12
6
12
30
21
19

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.57
0.27
0.36
0.33
1.07
1.11

0.03
-0.04
-0,12
0.70
1.10
2.9

46.0
48.5
51.0
-

12
6
12
56
8
6

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.63
0.26
0.39
0.33
1.07
1.11

0.03
-0.04
-0,24
0.70
1.10
2.9

46.0
48.5
51.7
-

3
2
12
70
7
6

-1

RAF

∆Q / mm s-1

δ = deslocamento isomérico, ∆Q = desdobramento quadrupolar, Bhf = campo hiperfino; AR =
área subespectral relativa, A e B = sítios octaédrico e tetraédrico da magnetita,
respectivamente.

Com base na Tabela 2.3, construiu-se um diagrama que relaciona a
distribuição Mössbauer das fases de ferro com seu teor relativo no material (Figura
2.7).
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Figura 2.7. Distribuição Mössbauer das fases de ferro para as frações magnéticas e
não magnéticas de RAF e lama.
A análise da distribuição de fases obtida por espectroscopia Mössbauer
permite inferir algumas informações importantes acerca das fases de ferro presentes.
A fração magnética do RAF apresenta cinco fases de ferro, sendo a magnetita
e o ferro metálico as mais abundantes, respectivamente, 26 e 26 %. Dentre todos os
materiais investigados apenas esta fração apresenta a fase ferro metálico.
A fração não magnética do RAF, por sua vez, apresenta altos teores de fases
mais oxidadas, como Fe+3 disperso (30%) e silicato do tipo (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 (40%).
O difratograma de raios-X para este material confirma a presença deste silicato,
identificado pelo pico com valor de 2θ em 65º (Figura 2.6).
Tanto a fração magnética quanto a não magnética da lama apresentam altos
teores de fases contendo Fe+3 disperso, respectivamente, 56 e 70%. A fração
magnética da lama também apresentou considerável teor de magnetita, 18%.

2.3.7. REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (RTP)

Nos experimentos de RTP, a amostra é aquecida em fluxo de gás H2 (5 %)/N2.
Durante o aquecimento, fases mais oxidadas de ferro presentes nos materiais reagem
com o gás H2 presente, reduzindo-se e produzindo água. Os experimentos são
acompanhados pelo consumo do gás redutor em função da temperatura.
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Na realização deste procedimento experimental apenas as frações magnéticas
da lama e do rejeito de areia de fundição foram utilizadas. Os resultados obtidos para
a análise RTP destes materiais estão mostrados na Figura 2.8.
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Figura 2.8. Curvas RTP obtidas para as frações magnéticas de RAF e lama, bem
como para amostras de magnetita e hematita puras.
A curva RTP obtida para a fração magnética do rejeito de areia de fundição
apresenta dois picos. O primeiro, ocorrido entre 400 e 500 ºC, está provavelmente
associado à redução de espécies Fe+3 mais reativas (Equação 2.1). Este pico é similar
ao primeiro sinal de redução da hematita pura, sugerindo a presença de Fe2O3,
provavelmente de forma dispersa. O segundo pico de redução, de maior intensidade e
observado entre 500 e 600 ºC, pode sinalizar a presença de fases menos oxidadas de
ferro, como magnetita (Fe3O4). Esta pode reduzir dando origem primeiramente à
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wüstita (FeO), que, à altas temperaturas, se reduz formando ferro metálico (Equações
2.2 e 2.3) [3, 4].
3Fe2O3 +H2→ 2Fe3O4 +H2O

Equação 2.1

Fe3O4 +H2 → 3FeO + H2O

Equação 2.2

FeO + H2 → Fe + H2O

Equação 2.3

A abundância de fases mais reduzidas nesta fração do rejeito (Figura 2.7) pode
justificar os baixos consumos de hidrogênio identificados neste experimento.
Para o rejeito de lama, observam-se dois picos relativamente mais intensos
que os obtidos para RAF, referentes à processos de redução. Estas reações ocorrem
nos mesmos intervalos de temperatura observados para a fração magnética do rejeito,
o que sugere a presença das mesmas fases de ferro na FM da lama. A distribuição
Mössbauer das fases de ferro para este material mostrou um alto teor de fases mais
oxidadas como Fe+3 (56%), justificando o maior consumo de hidrogênio neste
experimento de RTP se comparado ao do RAF.

2.3.8. MEDIDAS DE MAGNETIZAÇÃO ESPONTÂNEA

A Figura 2.9 apresenta as medidas de magnetização espontânea (σ) obtidas
para as frações magnéticas e não magnéticas de RAF e lama.
12
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Figura 2.9. Medidas de magnetização espontânea para RAF e lama.
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Analisando-se a Figura 2.9, pode-se perceber que a fração magnética de RAF
é a que apresenta maior valor de magnetização espontânea, 11,7 J T-1 kg-1. Este fato
pode ser atribuindo ao elevado conteúdo de fases magnéticas neste rejeito, como
magnetita e, especialmente, ferro metálico. Já a fração magnética da lama apresentou
menor valor de magnetização, 1,2 J T-1 kg-1, uma vez que apresenta apenas 18 % de
fase magnética na forma de magnetita. As frações não magnéticas de ambos os
materiais exibiram baixos valores de magnetização espontânea em detrimento do
baixo teor de fases magnéticas nestes rejeitos.

2.3.9. ADSORÇÃO DOS CORANTES AZUL DE METILENO E ÍNDIGO
CARMIM

A presença de corantes em águas residuais pode causar graves problemas de
poluição

ambiental,

uma

vez

que

reduzem

a

incidência

luminosa

e,

conseqüentemente, as reações de fotossíntese. Existem muitas técnicas de remoção
destes corantes, tais como adsorção, coagulação, oxidação, dentre outros. Diversos
adsorventes, tais como o carvão ativado e argilas têm sido amplamente utilizados em
tecnologias de adsorção [5-8].
Nesse contexto, os rejeitos de areia de fundição e lama, por conterem
significativos teores de espécies potencialmente adsorventes, foram testados na
adsorção de espécies catiônicas e aniônicas.
Para tal, os corantes azul de metileno (AM) e índigo carmim (IC) foram usados
como moléculas modelos catiônica e aniônica, respectivamente (Figura 2.10).

(a)

(b)

Figura 2.10. Fórmula estrutural dos corantes azul de metileno (a) e índigo carmim (b).
A fim de determinar quais componentes presentes nos rejeitos seriam
responsáveis por atribuir, aos mesmos, propriedades adsorventes, realizaram-se
testes de adsorção utilizando-se as matérias-primas carvão, argila ativada e sílica. Os
resultados obtidos para cada um dos corantes estão mostrados na Figura 2.11.
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Figura 2.11. Cinética de adsorção dos corantes azul de metileno (a) e índigo carmim
(b), utilizando-se RAF e lama, bem como suas matérias-primas.
O corante aniônico índigo carmim não é adsorvido nem pelos rejeitos nem por
nenhuma das matérias-primas que compõem os mesmos, enquanto que para o azul
de metileno observa-se uma boa adsorção deste não só por parte dos componentes
argila e carvão, mas também pelos rejeitos de areia e lama.
Para o corante azul de metileno, observa-se que a argila é a espécie com
maior potencial adsorvente, removendo cerca de 90% do corante. Isso se deve à
presença de cátions trocáveis entre suas lamelas, que possibilitam a adsorção da
espécie catiônica azul de metileno. O carvão apresenta um baixo potencial adsorvente
em virtude de sua baixa área superficial, quando comparado a outros carvões
ativados. A sílica, como era de se esperar, mostra capacidade adsorvente
praticamente nula. Dessa forma, o potencial adsorvente apresentado tanto pelo RAF
quanto pela lama resulta da presença da argila nestes rejeitos. O maior potencial de
remoção do corante apresentado pela lama (60%) está relacionado, conforme predito,
com o maior teor de argila presente na mesma. Para o RAF, o aparente colapso da
estrutura da argila tornou seu potencial adsorvente menor que o da lama,
aproximadamente 20%.
Já para o corante índigo carmim, nota-se que nenhum dos rejeitos nem seus
componentes conseguem adsorvê-lo. Como a única espécie potencialmente
adsorvente presente nos materiais é a argila, e a mesma só é capaz de adsorver
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espécies catiônicas, não há, nos materiais estudados, espécies aptas a removerem a
espécie aniônica índigo carmim.
Tendo em vista a capacidade apresentada pelo RAF em adsorver espécies
catiônicas, construiu-se uma isoterma de adsorção para este material, utilizando-se o
corante azul de metileno. Para isso, calculou-se a quantidade de azul de metileno
adsorvida por massa de RAF, qe (mg g-1), uma vez atingido o equilíbrio, neste caso,
após 24 horas (Equação 2.4).

qe= (C0-Ce) V
m

,

Equação 2.4

onde C0 e Ce são, respectivamente, a concentração inicial e de equilíbrio da solução
de AM (mg L−1); V é o volume da solução de AM (ca. 0.01 L) e m é a massa de RAF
utilizada (ca. 0.1 g).
A Figura 2.12 mostra a isoterma de adsorção do AM em RAF.
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Figura 2.12. Isoterma de adsorção do corante azul de metileno em RAF.
Analisando-se a isoterma de adsorção para o RAF, nota-se que a eficácia do
material adsorvente aumenta com o aumento da concentração inicial do corante.
Assim, a capacidade máxima de adsorção exibida por este rejeito, qe max, é de 5,3 mg
g-1.
Estes resultados sugerem, portanto, potencial aplicação deste rejeito na
remoção de cátions metálicos tóxicos em águas contaminadas.
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2.4. CONCLUSÕES
A caracterização dos rejeitos de areia de fundição e lama configurou-se como
uma importante etapa deste trabalho, uma vez que possibilitou um melhor
conhecimento dos materiais, bem como o entendimento das transformações por eles
sofridas durante o processo de fundição.
Através desta caracterização, foi possível sugerir um modelo da interação
existente entre os materiais no RAF. Este prevê a formação de uma camada de argila
e carvão sob a superfície dos grãos de sílica, com partículas metálicas dispersas na
mesma. Além disso, imagens obtidas por MEV permitiram verificar uma grande
semelhança morfológica entre os grãos de lama e bentonita, indicando um alto teor de
argila neste rejeito.
A fim de se determinar o teor de ferro presente no RAF, este foi segregado em
frações magnética (FM) e não magnética (FNM). A análise de AA mostrou um teor de
ferro de aproximadamente 1,2% e 0,2%, respectivamente, para FM e FNM.
A análise térmica do RAF indicou a presença de cerca de 3 % de carvão e
0,5% de argila. Acredita-se que o baixo teor de argila detectado esteja ligado ao fato
de a estrutura da mesma colapsar à temperatura de vazamento do metal. Já o rejeito
de lama exibiu maior teor da fração argila, como sugerido pelas imagens de MEV.
Os difratogramas de raios-X mostraram a presença de apenas três fases
cristalinas nos rejeitos de areia e lama: sílica, argila montmorillonita e silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si 8O22(OH)2. As áreas superficiais determinadas pelo método B.E.T. foram
praticamente nulas para o RAF e cerca de 20 m2 g-1 para a lama, confirmando a
presença, neste rejeito, de componentes com alta área superficial, como a argila (ca.
90 m2 g-1).
Os experimentos de RTP e Mössbauer apontaram a presença de fases mais
reduzidas na FM do RAF, como Fe3O4 e Fe0. Já a FNM deste rejeito exibiu altos teores
de fases mais oxidadas, como Fe+3 disperso e silicato. Para a lama, tanto a FM quanto
a FNM apresentam altos teores de fases contendo Fe+3 disperso.
Nos experimentos de adsorção, constatou-se que os rejeitos de areia e lama
são capazes de adsorver espécies catiônicas, em virtude da presença da argila, mas
não o são para espécies aniônicas. Além disso, o RAF apresentou capacidade
máxima de adsorção de 5,3 mg g-1, sugerindo, portanto, potencial aplicação deste
rejeito na remoção de cátions metálicos tóxicos em águas contaminadas.

39

Capítulo 2. Caracterização dos Rejeitos de Areia e Lama de Fundição
_______________________________________________________________________________________________

2.5. REFERÊNCIAS
1 – COEY, J.M.D.; CUGAT, O.; McCAULEY, J.; FABRIS, J.D. Revista de Física

Aplicada e Instrumentação 1992, 7, 25.
2 – TORRE, J. Manual Prático de Fundição e elementos de prevenção da corrosão.
São Paulo: HEMUS, 1975
3 – OLIVEIRA, L.C.A.; FABRIS, J.D.; RIOS, R.R.V.A.; MUSSEL, W.N.; LAGO, R.M.

Appl. Catal., A 2004, 259, 253.
4 –PINEAU, A.; KANARI, N.; GABALLAH, I. Thermochim. Acta 2006, 447, 89.
5 – AROGUZ, A.Z.; GULEN, J.; EVERS, R.H. Bioresour. Technol. 2008, 99, 1503.
6 – ALMEIDA, C.A.P.; DEBACHER, N.A.; DOWNS, A.J.; COTTET, L.; MELLO, C.A.D.

J. Colloid Interface Sci. 2009, 332, 46.
7 – MOUZDAHIR, Y.; ELMCHAOURI, A.; MAHBOUB, R.; GIL, A.; KORILI, S.A. J.

Chem. Eng. Data 2007, 52, 1621.
8 – NOGUEIRA, F.G.E.; LOPES, J.H.; SILVA, A.C.; GONÇALVES, M.; ANASTÁCIO,
A.S.; SAPAG, K.; OLIVEIRA, L.C.A. Appl. Clay Sci. 2009, 43, 190.

40

CAPÍTULO 3

ESTUDOS DE SEPARAÇÃO DA ARGILA
BENTONITA DO REJEITO DE LAMA DE
FUNDIÇÃO

41

Capítulo 3. Estudos de Separação da Argila Bentonita do Rejeito de Lama de Fundição

____________________________________________________________________________________

RESUMO
Neste Capítulo estudou-se o processo de recuperação de argila, a partir do
rejeito da lama. Foram investigados os seguintes parâmetros: tempo de agitação,
temperatura, pH e concentração de lama.
Em relação ao pH do meio, constatou-se que a separação, através da
formação de dispersões coloidais, é favorecida pelo aumento da basicidade do meio,
uma vez que o ponto de carga zero (PCZ) das argilas encontra-se em regiões de pH
ácido. Observou-se, ainda, que, em pH 11, a separação à quente mostrou resultados
mais eficazes e que o tempo de agitação de 30 minutos favoreceu a dispersão da
argila em água. Verificou-se, também, um limite máximo para a concentração de lama
utilizada nos processos de separação de argila, cerca de 200 g L-1.
Oito

condições experimentais,

resultantes das combinações entre os

parâmetros estudados, foram investigadas. A condição de trabalho mais eficiente foi
pH 11, com coleta da fração suspensa com 15 min a 50 oC. Para esta condição, a
quantidade de argila recuperada foi de 40 mg g-1 de lama.
Difratogramas de raios-X mostraram a presença apenas da fase cristalina
montmorillonita nas argilas recuperadas. Análise elementar mostrou teores de carbono
nos materiais entre 7 e 9 %, que foram atribuídos à presença de carvão. Este foi
removido pela calcinação das argilas recuperadas.
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3.1. INTRODUÇÃO
3.1.1. GERAÇÃO DO RESÍDUO “LAMA DOS HIDROFILTROS”
A lama é um dos resíduos formados durante o processo de fundição. Sua
geração se dá através da captação dos materiais particulados produzidos em
determinadas etapas do processo.
A fim de se manter o ambiente de trabalho em condições adequadas são
usados sistemas de exaustão e filtragem, que captam os gases e materiais
particulados gerados. Estes sistemas são providos de filtros, nos quais o ar poluído
recebe uma lavagem com água. A água resultante desta lavagem é conduzida através
de dutos a uma estação, onde passa por tratamentos físico-químicos, retornando para
o sistema por bombeamento [1].
O resíduo do tratamento da água de lavagem dá origem à lama que, ainda
bastante fluida, é bombeada para um leito de secagem.
Pelas características do processo gerador da lama, é de se esperar que a
mesma seja rica em materiais formados por partículas de pequena granulometria,
como argila, pó de carvão e finos de sílica.
O alto custo da argila e seu considerável teor no rejeito da lama têm
incentivado o desenvolvimento de metodologias de separação deste constituinte dos
demais componentes do rejeito.

3.1.2. PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO DE ARGILA
Vários processos de separação de areia e argila têm sido investigados ao
longo dos anos. Muitos deles estão descritos na literatura e outros estão patenteados.
Entretanto, não há relatos de estudos que visem separar a bentonita dos demais finos,
como carvão e partículas menores de sílica, presentes no rejeito de lama de fundição.
Na Tabela 3.1 estão mostrados alguns processos descritos para a separação de areia
e argila.
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Tabela 3.1. Métodos de separação de areia e argila

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA

Patente WO2002/092259 A3 - O procedimento consiste em duas etapas de
separação hidráulica, sendo que primeiramente separa-se a areia grossa,
possivelmente utilizada na confecção de novos moldes, da areia fina. Esta areia
fina, que não poderá ser novamente utilizada no processo de moldagem, gerará
um subproduto aquoso, contendo bentonita.

2

Patente WO2006/134099 A1 – O método inclui: i) eliminação, a partir do material
contaminado, dos contaminantes não ligados à argila, ii) mistura das matériasprimas contaminadas, isentas dos ligantes da argila, com água e iii) separação da
argila suspensa em água e dos resíduos de matérias-primas empobrecidos em
argila.

3

Patente PI 9104445 A – Propõe um processo para separação de bentonita e pó de
carvão, obtido por via mecânica, quando da recuperação da areia velha. O pó
captado na primeira fase em um ciclone é descarregado do ciclone e pós-seco em
um secador, sendo que o pó seco é aduzido, na segunda fase, a um separador.

4

Patente US 4952246 A – O processo envolve a calcinação do rejeito de areia de
fundição, seguida de separação, por atrito, da argila não-ligada quimicamente à
areia da mesma. Ao resíduo contendo argila magneticamente aderida, adiciona-se
uma solução ácida a fim de separá-la da areia.

5

Literatura – A separação de argila da areia inclui a adição de água quente e
amônia ao rejeito, com aquecimento contínuo, a 100 ºC por 10 minutos. A fração
suspensa é coletada e, ao material restante, adicionam-se, sucessivamente,
volumes conhecidos de água, até cessar a extração da argila. Outro procedimento
descrito na mesma fonte, prevê a separação através da adição de uma solução
básica de hidróxido de sódio, à quente.

6

Tendo em vista os processos descritos acima, foram desenvolvidos, neste
trabalho, novos métodos de separação de bentonita a partir da lama. Um estudo de
variáveis com vista a melhorar o rendimento na separação também foi realizado.

3.1.3. PROPRIEDADES DOS ARGILOMINERAIS
De uma maneira geral, o termo argila significa um material natural de textura
terrosa e de baixa granulometria, que desenvolve plasticidade quando misturado com
uma quantidade limitada de água [7]. As argilas são constituídas essencialmente por
partículas cristalinas extremamente pequenas (dimensões abaixo de 2 µm) de um
número restrito de minerais denominados argilominerais [8, 9].
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Internacionalmente, os argilominerais são classificados de acordo com sua
cristalinidade. Para os cristalinos, existem duas classes gerais: os que possuem
estrutura em camadas ou lamelar e os com estrutura fibrosa. Os silicatos com
estrutura fibrosa são constituídos por apenas dois argilominerais: sepiolita e
paligorsquita. Dessa forma, a maior parte dos argilominerais encontrados na natureza
apresenta estrutura lamelar [7].
As estruturas cristalinas dos argilominerais são constituídas por camadas de
silício tetraédrico (tetracoordenado) e de alumínio octaédrico (hexacoordenado). Os
vértices dos grupos tetraédricos e octaédricos são compostos por átomos ou íons
oxigênio e por íons hidroxila, que estão ao redor de pequenos cátions, principalmente
Si4+ e Al 3+, ocasionalmente Fe3+ e Fe2+, nos grupos tetraédricos e Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+,
Ti4+, ocasionalmente Cr3+, Mn2+, Zn2+, Li+, nos grupos octaédricos. Podem ocorrer,
contudo, substituições isomórficas, responsáveis pelo excesso de cargas elétricas
negativas na superfície das lamelas [7, 9].
Os grupos tetraédricos estão ligados entre si para formar camadas hexagonais
contínuas e os grupos octaédricos também estão ligados hexagonalmente em
camadas octaédricas. Essas camadas são usualmente chamadas de folhas
tetraédricas e folhas octaédricas, respectivamente.
As lamelas tetraédricas e octaédricas podem se agrupar para formar camadas
(compostas por duas ou mais lamelas) de várias maneiras, dando origem às estruturas
dos argilominerais. Os silicatos de estrutura lamelar, chamados filossilicatos, podem
ser divididos de acordo com o número de camadas que o formam: a) camadas 1:1; b)
camadas 2:1 e c) camadas 2:2 ou 2:1:1.
Quando há substituição isomórfica, em que cátions com valências mais altas
são substituídos por outros de valências mais baixas, as camadas 2:1 não
permanecem eletricamente neutras. Este excesso de carga negativa pode ser
neutralizado por vários materiais posicionados entre as camadas, denominados
materiais intercamadas, normalmente cátions hidratados. Por não estarem fixados
irreversivelmente, estes cátions intercamadas podem ser ocasionalmente trocados por
outros cátions. A Figura 3.1 mostra uma representação esquemática de um filossilicato
com estrutura 2:1 [8].
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Figura 3.1. Diagrama esquemático da estrutura cristalina de um filossilicato 2:1 [8].
Os filossilicatos 2:1 diferem entre si principalmente pelos cátions intercalados.
Por exemplo, nas micas o cátion é o potássio, enquanto que, nas esmectitas, existem
diferentes cátions hidratados [7]. Tecnologicamente, as argilas esmectíticas são
denominadas bentonitas.
Neste trabalho, a argila estudada será a bentonita, um dos constituintes do
rejeito de fundição.

Superfície dos Argilominerais – Estrutura e Propriedade
Muitas das propriedades físicas e químicas da superfície dos filossilicatos 2:1
são influenciadas pela dimensão e localização das substituições isomórficas na
estrutura do argilomineral [10]. Como visto anteriormente, a carga negativa resultante
da substituição isomórfica é neutralizada pela presença dos cátions trocáveis
interlamelares, comumente Ca+2, Mg+2, K+ e Na+. Estes cátions, por possuírem
apreciáveis entalpias de hidratação, são facilmente hidratados, atribuindo, aos
argilominerais, características hidrofílicas [10, 11].
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Grupos hidroxila (-OH) presentes na superfície dos argilominerais também são
responsáveis por determinadas características destes. Os grupos denominados
hidroxila terminais, assim chamados por situarem-se em defeitos nas estruturas dos
argilominerais, podem gerar cargas positivas ou negativas, dependendo do pH do
meio. O valor de pH para o qual a carga superficial é nula é chamado ponto de carga
zero (PCZ). Para valores de pH superiores ao PCZ do mineral, haveria uma
desprotonação dos grupos hidroxilas terminais, resultando numa carga superficial
negativa. Já em valores de pH abaixo do PCZ, a superfície ficaria carregada
positivamente em virtude da protonação dos grupos -OH, gerando espécies –OH2+
[10].
Dessa forma, o PCZ torna-se um importante parâmetro para uma série de
fenômenos químicos como processos de adsorção-dessorção, interação entre
partículas em suspensões coloidais, dente outros [10, 12].

3.1.4. BENTONITAS E SUAS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
A produção mundial de bentonita não é facilmente obtida. A melhor estimativa
que se tem é a de 13 milhões de tonelada, sendo seus principais usos em pelotização
de minério de ferro, na confecção de moldes de fundição e na perfuração de poços de
petróleo [13] (Figura 3.2).

Figura 3.2. Principais usos da bentonita [13].
Por serem empregadas em muitos setores industriais, as argilas bentoníticas
estão incluídas na classe dos minerais de maior interesse industrial. Sua larga
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utilização pode ser atribuída à sua elevada área específica e alta capacidade de troca
catiônica [14, 15].
Segundo Lagaly e Ziesmer, os principais usos de dispersões de bentonitas
podem ser divididos em três categorias. Na primeira, estão incluídas as que
apresentam maior consumo de bentonita, destacando-se, como visto acima,
aplicações como aglutinantes nas areias de fundição, pelotização de minério de ferro e
em fluidos de perfuração de poços de petróleo. A segunda abrange as aplicações com
menor consumo de bentonita: tintas, adesivos (em materiais asfálticos e látex), usos
farmacêuticos, cosméticos e na purificação de águas. Na terceira, estão incluídas as
novas tendências: nanocompósitos, engenharia de nanopartículas e heteroestruturas
porosas [16].
Nas indústrias de fundição, confirme visto no Capítulo 1, a bentonita possui
uma função aglomerante, uma vez que possibilita, com o auxílio da água, a coesão
entre os grãos de areia, conferindo plasticidade ao material [13].
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos deste capítulo são:
I – Estudar a recuperação da argila do rejeito de lama de fundição, através da
suspensão em água.
II – Estudar as variáveis do processo e sua influência na eficácia da separação de
argila (Figura 3.3).

Lama seca

Adição de soluções de pH
1, 7 e 11.

ESTUDO DE VARIÁVEIS

Temperatura

Tempo de
Agitação

Concentração
da Suspensão

Figura 3.3. Esquema representativo das variáveis investigadas no processo.
III – A partir do estudo de variáveis, aprimorar o método de recuperação de argila,
através da combinação destas, resultando em diferentes condições experimentais.
IV – Caracterizar, por análise elementar CHN e difração de raios-X, as argilas
recuperadas.
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3.3. EXPERIMENTAL
A lama utilizada neste trabalho foi amostrada, pela indústria Teksid do Brasil,
juntamente com uma quantidade considerável de água. Portanto, previamente à
realização dos estudos de separação de argila, a lama foi seca na estufa, à
aproximadamente 100 ºC por 24 horas. Após a eliminação da água, a mistura sólida
foi macerada utilizando-se gral e pistilo.

3.3.1. ESTUDO DAS VARIÁVEIS
O estudo das variáveis envolvidas no processo de separação de argila a partir
da lama foi realizado de forma individual. Encontram-se descritos a seguir os
procedimentos adotados na investigação de cada variável. Em todos os casos,
monitorou-se, ao longo do tempo, a quantidade de argila em suspensão, através de
medidas de absorvância, para a fração suspensa. As medições foram realizadas num
UV mini 1240 – Shimadzu, no comprimento de onda de máxima absorção da
suspensão argila-água, 523 nm.

•

Variável I – pH
À 0,2 g de lama seca adicionaram 100 mL de soluções com pH 1, 7 ou 11,

preparadas a partir de soluções concentradas de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de
sódio (NaOH). Os sistemas obtidos foram agitados magneticamente por 30 minutos. E,
então, mediu-se a absorvância da fração suspensa em função do tempo.

•

Variável II – Tempo de Agitação
À 0,2 g de lama seca adicionaram 100 mL de água destilada. Os sistemas

foram mantidos sob agitação magnética por três diferentes tempos: 15, 30 e 60
minutos. Feito isso, mediu-se a absorvância da fração suspensa em função do tempo.

•

Variável III – Temperatura
À 0,2 g de lama seca adicionaram 100 mL de uma solução de pH 11. Os

sistemas foram mantidos a 25 e 50 ºC, respectivamente, durante 30 minutos, sob
agitação magnética. Feito isso, mediu-se a absorvância da fração suspensa em função
do tempo.
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•

Variável IV – Concentração
Oito valores de concentração de lama em água foram trabalhados: 2 g L-1, 10 g

L-1, 20 g L-1, 80 g L-1, 200 g L-1, 250 g L-1, 300 g L-1, 400 g L-1. Em cada caso, mantevese o sistema sob agitação magnética por 30 minutos e, então, mediu-se a absorvância
da fração suspensa em função do tempo.
Uma vez investigada a influência de cada variável na eficiência de separação,
escolheu-se combinar aquelas que apresentaram melhor desempenho, a fim de se
desenvolverem métodos com maior rendimento na recuperação da argila. Feitas as
devidas combinações, novas condições experimentais foram estabelecidas e
trabalhadas. As frações argila coletadas nos experimentos foram secas na estufa à
aproximadamente 100 ºC, por duas horas.

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ARGILAS RECUPERADAS
As argilas recuperadas nos processos estudados foram caracterizadas por
difração de raios-X e análise elementar CHN.
Os difratogramas de raios-X foram obtidos em um equipamento Rigaku GeigerFlex 2037, munido de um tubo de cobalto, entre o intervalo (2θ): 4 – 70° com
velocidade de varredura 4 ° min-1.
A análise elementar foi realizada em um equipamento Perkin Elmer PE 2400
CHN Elemental Analyzer.

3.3.3. DETERMINAÇÃO DA PUREZA DAS ARGILAS RECUPERADAS

A pureza das argilas recuperadas foi calculada por comparação entre as
quantidades do corante azul de metileno adsorvido pela argila pura e pelas obtidas a
partir da lama. Para isso, diferentes massas de bentonita ativada, variando de 1,7 mg
a 14 mg foram mantidas em contato, por 24 horas, com 35 mL de uma solução de azul
de metileno 50 mg L-1. Uma vez estabelecido o equilíbrio, mediu-se a absorvância da
solução de corante no comprimento de onda máximo para o mesmo, 560 nm.
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3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização da lama, apresentada no Capítulo 2, sugeriu a presença de
maior teor de argila neste resíduo, evidenciada por sua maior área superficial e alto
poder adsorvente, se comparado com o rejeito areia de fundição. Além disso, como
discutido anteriormente, as condições do processo gerador do resíduo colaboram para
a presença, no mesmo, de um grande teor de bentonita. Daí, a escolha em se fazer a
recuperação da bentonita a partir da lama e não do RAF.
Sistemas argila-água caracterizam-se pela formação de uma dispersão
coloidal, cuja estabilidade é diretamente afetada pelo pH [16-18]. Neste trabalho,
investigaram-se, além desta, outras variáveis intrínsecas a estes sistemas.
De um modo geral, os experimentos de separação de argila podem ser
divididos em três fases:

•

Fase 1 – Adição da lama seca à água ou soluções aquosas de pH 1 ou 11;

•

Fase 2 – A mistura lama-água é mantida sob agitação magnética em diferentes
intervalos de tempo (15, 30 e 60 minutos);

•

Fase 3 – A agitação é interrompida e inicia-se o processo de coleta. Esta é
realizada com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, até um ponto fixo do
recipiente. Ao longo do tempo, enquanto o material vai sendo decantado, a
fração suspensa é coletada e medidas de absorvância são feitas.
A eficácia destes processos de separação é monitorada através de medidas de

absorvância da fração suspensa. Assim, quanto maior a quantidade de partículas
em suspensão, ou seja, quanto melhor a separação de argila, maior é a
absorvância deste sistema. A evolução da fase 3 pode ser representada
graficamente, conforme mostrado na Figura 3.4.
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Início da Fase 3

Absorvância

coleta

coleta
coleta

Tempo/minutos

Figura 3.4. Evolução gráfica da fase 3.
A relação entre as medidas de absorvância e a concentração de argila
presente na fração suspensa é dada pela curva de calibração mostrada na Figura 3.5.
Na construção desta curva, utilizou-se bentonita sódica ativada como padrão e um
tempo de contato de 120 minutos. Além disso, admitiu-se que a fração suspensa
contenha somente argila.

Absorvância

1,0

A = a + b* [argila]
-------------------------------A
(0,009 + - 0,003)
B
(0,622 + - 0,004)
-------------------------------R = 0,9999

0,5

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

Concentração/g.L

2,0

-1

Figura 3.5. Curva de calibração para determinação do teor de bentonita na fração
suspensa argila – água.
Uma vez estabelecida esta relação, foi possível determinar a eficiência de
separação de argilas para cada uma das variáveis estudadas.
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•

Variável I – pH
A Figura 3.6 mostra o comportamento cinético da suspensão (FASE 3) em

função do pH.

[Argila em suspensão]/ g L

-1

1,0
0,8
0,6
0,4
pH=11

0,2

pH=7
0,0

pH=1
0

20

40

60

80

100

120

Tempo/minutos

Figura 3.6. Comportamento cinético da suspensão argila-água em pH 1, 7 e 11.
Em relação ao pH, constatou-se que a separação é favorecida pelo aumento
da basicidade do meio (Figura 3.6). Este fato pode ser explicado com base no PCZ
das argilas bentoníticas. Conforme visto no tópico 3.1.3 deste Capítulo, o ponto de
carga zero ou PCZ corresponde ao pH no qual a superfície do mineral possui carga
nula. Neste ponto, as interações entre as partículas dispersas na suspensão seriam
favoráveis, de modo que acarretaria a precipitação do mineral. Entretanto, para outros
valores de pH, a superfície da argila estaria eletricamente carregada, acarretando uma
repulsão eletrostática entre as partículas e a formação de dispersões coloidais.
Os

valores

de

PCZ

determinados

experimentalmente

por

titulação

potenciométrica, para algumas argilas do tipo bentoníticas, estão mostrados na Tabela
3.2.
Tabela 3.2. Valores de PCZ para argilas bentoníticas sódicas do tipo montmorillonitas
PCZ

Referência

2,6

19

< 5,0

20

A análise dos dados apresentados na Tabela 3.2 sugere que o PCZ da argila
montmorillonita pode variar muito, desde valores muito baixos, e.g. 2.6, até próximos
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de 5. A ocorrência geográfica destas argilas determina alterações em sua constituição,
levando a diferentes comportamentos ácido-base. Desta forma, era de se esperar que
houvesse coagulação das argilas em meios acidificados e formação de dispersões
coloidais em valores de pH básicos. Portanto, a melhor separação de argilas se dá em
meio básico, em virtude da formação de dispersões coloidais argila-água nestes
sistemas.

•

Variável II – Tempo de Agitação
O tempo de agitação é a variável compreendida na FASE 2 do processo de

separação e determina o período em que a mistura lama-água será mantida sob
agitação. O monitoramento desta variável, entretanto, é feito na FASE 3, ou seja,
mede-se a quantidade de argila em suspensão ao longo do tempo para distintos
tempos de agitação (Figura 3.7).
TA - Tempo de Agitação

[Argila em suspensão]/ g L

-1

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8

TA= 60 min

0,6

TA= 30 min
TA= 15 min

0,4
0,2

0

20

40

60

80

100

120

Tempo/minutos

Figura 3.7. Comportamento cinético da suspensão argila-água para os tempos de
agitação 15, 30 e 60 minutos.
É possível perceber, através da Figura 3.7, que o tempo de agitação (TA) de 15
minutos é insuficiente para promover uma boa dispersão da argila em água. À medida
que se aumenta o tempo de agitação, a quantidade de argila em suspensão também
cresce (TA=30 minutos). Contudo, observa-se que o aumento do tempo de agitação a
valores superiores a este (TA=60 minutos) não causa a formação de suspensões mais
concentradas, indicando a saturação do sistema.

•

Variável III – Temperatura
Na investigação da variável temperatura, escolheu-se trabalhar com soluções

de pH 11 e tempo de agitação igual a 30 minutos, em virtude do comportamento da
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suspensão observado nas Figuras 3.6 e 3.7 e dos relatos da literatura. A Figura 3.8
mostra o comportamento cinético da suspensão para as temperaturas de 25 e 50 ºC.

[Argila em Suspensão] / g L

-1

1,4
1,2
1,0
0,8
50 ºC

0,6
0,4

25 ºC

0,2
0

20

40

60

80

100

120

Tempo/minutos

Figura 3.8. Comportamento cinético da suspensão argila-água em pH 11, à 25 e 50 ºC
Observa-se que para valores mais altos de temperatura, a quantidade de argila
em suspensão também aumenta. Isso provavelmente se deve à maior agitação das
partículas provocada pelo aquecimento.

•

Variável IV – Concentração de Lama
A concentração de lama é um parâmetro referente à FASE 1, na qual a lama e

a água são misturadas. As quantidades de lama e água foram modificadas de forma a
produzirem sistemas com as seguintes concentrações: 2 g L-1, 10 g L-1, 20 g L-1, 80 g
L-1, 200 g L-1, 250 g L-1, 300 g L-1, 400 g L-1. Medidas de concentração da suspensão
ao longo do tempo foram realizadas (Figura 3.9). Para soluções cujas concentrações
não estão compreendidas na faixa ótima de trabalho, determinada pela curva de
calibração, foram realizadas diluições.
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[Argila em Suspensão] / g L
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Figura 3.9. Comportamento cinético da suspensão argila-água em diferentes
concentrações de lama.
A fim de estabelecer uma relação direta entre a concentração de argila em
suspensão, no equilíbrio, e a concentração de lama, construiu-se o gráfico mostrado
na Figura 3.10.

[Argila em Suspensão] / g L

-1

12
10
8
6
4
2
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-1
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Figura 3.10. Dependência entre as concentrações de lama e argila em suspensão.
No tocante à variável concentração, pôde-se observar um comportamento
interessante das dispersões coloidais argila-água. Constatou-se inicialmente que,
quanto maior a concentração de lama, maior também seria a concentração de argila
em suspensão. Entretanto, esta tendência atinge um valor limite em relação ao teor de
argila suspensa, obtido para a concentração de lama igual a 200 g L-1, de
aproximadamente 12 g L-1. A partir deste ponto, acréscimos na concentração de lama
provocam uma diminuição do teor de argila na suspensão (Figura 3.10). Este
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comportamento experimental exibido pela argila, contudo, não pôde ser explicado
neste trabalho.
Assim, a partir do estudo das variáveis, foi possível obter situações ótimas de
trabalho, ou seja, as que promoveriam máxima separação de argila. Baseando-se
nisso, uma combinação destas variáveis foi feita com o objetivo de se aperfeiçoar o
processo de recuperação de argila.
As

combinações

entre

as

variáveis

resultaram

em

oito

condições

experimentais, conforme descrito na Figura 3.11.

I - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 100 min, pH=11, C=200g L-1
II - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 100 min, pH=7, C=200g L-1
III - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 100 min, pH=7, C=250g L-1
CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS

IV - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 100 min, pH=11, C=250g L-1
V - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 15 min, pH=7, C=250g L-1

TA = tempo de agitação
TC= tempo de coleta

VI - T=25 ºC, TA= 30 min, TC= 15 min, pH=11, C=250g L-1
VII - T=50 ºC, TA= 30 min, TC= 15 min, pH=11, C=250g L-1
VIII - T=50 ºC, TA= 30 min, TC= 15 min, pH=7, C=250g L-1

Figura 3.11. Esquema representativo das condições experimentais aplicadas à separação
da argila.
Em cada uma delas, a fase de coleta da fração suspensa, pertencente à FASE
3, configurou-se como uma nova variável do sistema, dada pelo tempo de coleta. Este
novo parâmetro foi testado para dois valores, 15 e 100 minutos. Coletada a fração
suspensa, esta foi seca na estufa e a massa de argila recuperada, medida.
Uma vez em fase aquosa, a argila poderia ser separada do sistema por
evaporação de água. Entretanto, para grandes quantidades de lama recuperada, este
processo seria inviável. Ao estudar-se a variável pH, observou-se que em meio ácido a
separação de argila era a mínima possível, ou seja, não havia formação de um
sistema coloidal argila-água nestas condições. Baseando-se nisso, fez-se um estudo
do comportamento da fração suspensa em meio ácido. Para tal, preparou-se uma
mistura contendo 12,5 g de lama em 50,0 mL de água destilada. Após 100 minutos,
que é o tempo estimado para que a dispersão coloidal atinja a estabilidade, a fração
suspensa foi coletada e, a ela, adicionaram-se algumas gotas de uma solução de
ácido clorídrico 0,1 mol L-1, a fim de tornar o meio ácido. O comportamento cinético da
suspensão mediante a adição de ácido está mostrado na Figura 3.12.
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Figura 3.12. Estudo cinético do comportamento da suspensão argila – água mediante
a adição de ácido.
Com o aumento da acidez do meio, a dispersão coloidal argila-água tendeu à
coagulação, decantando-se quase que completamente 100 minutos após a adição do
ácido. Se para a formação da dispersão coloidal um meio básico é requerido, para a
decantação da argila, a acidificação do meio é fundamental. Assim, a adição de ácido
ao meio promoveria a separação da argila do sistema argila-água.
A eficiência dos métodos experimentais aplicados na recuperação de bentonita
pode ser calculada pela quantidade de argila recuperada, em miligramas, por unidade

Quantidade de Argila recuperada/ mg g

-1

de massa de lama, em gramas (Figura 3.13)
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Figura 3.13. Eficiência de recuperação de argila para os métodos experimentais
aplicados.
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As recuperações realizadas em pH básico apresentaram melhor rendimento
que as realizadas em pH neutro, destacando-se o sistema VII, que apresentou uma
recuperação de cerca de 40 mg de argila por unidade de massa de lama, em gramas.
O melhor rendimento em pH básico, como dito anteriormente, está relacionado à
formação de dispersões coloidais argila-água neste pH.
Os difratogramas de raios-X das argilas recuperadas estão mostrados na
Figura 3.14.
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Figura 3.14. Difratogramas de raios-X das argilas recuperadas (A – argila; P – padrão
de NaCl).
A análise da Figura 3.14 permite perceber a inexistência, nos materiais
recuperados, de outra fase cristalina senão a montmorillonita. De um modo geral, os
difratogramas obtidos para as argilas recuperadas apresentaram-se bastante
semelhantes ao da argila pura. Dessa forma, pode-se dizer que os materiais
recuperados, segundo as diferentes condições experimentais, são constituídos
essencialmente de bentonita. Entretanto, conforme visto no Capítulo 2, o possível
contaminante das argilas recuperadas, o pó de carvão, não poderia ser observado no
difratograma, uma vez que este aditivo usado em fundições é essencialmente amorfo.
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A determinação do teor de bentonita nos materiais recuperados foi feita por
comparação entre a quantidade do corante azul de metileno adsorvido pela bentonita
pura, tida como padrão, e a adsorvida por estes materiais. Para isso, diferentes
massas de bentonita ativada, variando de 1,7 mg a 14 mg foram mantidas em contato,
por 24 horas, com 35 mL de uma solução de azul de metileno 50 mg L-1. Uma vez
atingido o equilíbrio, construiu-se uma curva de calibração, que relaciona a quantidade
de azul de metileno adsorvida em função da massa de bentonita (Figura 3.15).
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Figura 3.15. Relação entre a quantidade de azul de metileno adsorvida e a massa de
bentonita utilizada.
Os dados da Figura 3.15 permitiram estabelecer uma relação entre a
quantidade de azul de metileno adsorvido pelos materiais recuperados e a massa de
bentonita presentes nos mesmos, determinando-se, assim, o teor de argila presente.
Além de argila, a fração suspensa pode conter partículas finas de carvão,
arrastadas durante a fase de coleta. A determinação do teor de carbono presentes nos
materiais recuperados foi feita por análise elementar CHN.
A Tabela 3.3 mostra os teores de argila presentes nos materiais recuperados,
bem como a quantidade de carbono presente nos mesmos. Para fins comparativos,
inseriram-se os resultados referentes à lama e à argila pura.
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Tabela 3.3. Teores de argila e carbono presentes na argila pura, lama e materiais
recuperados

AMOSTRA

Argila
Lama
Argila I
Argila II
Argila III
Argila IV
Argila V
Argila VI
Argila VII
Argila VIII

Teor de Argila /% % C

10
56
47
51
53
57
60
64
49

0,6
10
9
8
7
8
9
9
9
9

O rejeito de lama apresenta cerca de 10 % de C, enquanto a argila possui teor
de carbono próximo de zero. Para os materiais recuperados, observaram-se teores de
C entre 7 e 9 %. Como a possível fonte carbonácea encontrada nestes materiais é o
carvão, podem-se atribuir os teores de C determinados por análise elementar à
presença deste componente.
No intuito de eliminar o carvão presente e aumentar o teor de bentonita, os
materiais recuperados foram calcinados, a 500 ºC, em atmosfera de ar. Nestas
condições, o carvão presente no material sofreria combustão, convertendo-se a CO2 e
H2O.
As argilas recuperadas e calcinadas foram caracterizadas por difração de raiosX e análise elementar CHN.
Os difratogramas de raios-X obtidos estão mostrados na Figura 3.16.
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Figura 3.16. Difratogramas de raios-X obtidos para as argilas recuperadas e
calcinadas (A – argila; P – padrão de NaCl e ARC – argila recuperada e calcinada).
Observa-se, através da Figura 3.16, que os difratogramas obtidos para as
argilas recuperadas e calcinadas não diferiram dos correspondentes às argilas
recuperadas (Figura 3.14). Assim, pode-se inferir que o tratamento térmico não
provocou alterações significativas na estrutura cristalina lamelar da argila, ocorrendo
apenas a queima do carvão presente.
Os teores de carbono presentes nos materiais recuperados e calcinados estão
mostrados na Tabela 3.4. O teor de carbono da argila pura foi mostrado para fins
comparativos.
Tabela 3.4. Teores de carbono presentes nos materiais recuperados e calcinados
AMOSTRA

%C

ARGILA

0,6

ARC I

0,6

ARC II

0,9

ARC III

0,7

ARC IV

0,6
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ARC V

0,7

ARC VI

1,2

ARC VII

0,6

ARC VIII

0,6

A análise elementar CHN dos materiais recuperados e calcinados mostrou
teores de carbono próximos de zero. Estes resultados são compatíveis ao observado
para a argila pura, sugerindo que os materiais recuperados após a calcinação são
constituídos, essencialmente, de argila bentonita.
Há de se destacar, portanto, a importância da etapa de calcinação na
recuperação de argila bentonita do rejeito de lama.
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3.5. CONCLUSÕES
O estudo das variáveis intrínsecas ao processo de recuperação de argila, a
partir do rejeito da lama, foi de suma importância no desenvolvimento de métodos
mais eficientes. O tempo de agitação, a temperatura, o pH e a concentração de lama
foram as variáveis estudadas neste trabalho.
Observou-se que, em pH 11, a separação à quente mostrava resultados mais
eficazes e que o tempo de agitação de 30 minutos favorecia a dispersão da argila em
água. Verificou-se, também, um limite máximo para a concentração de lama utilizada
nos processos de separação de argila à 25 ºC, cerca de 200 g L-1. Em relação ao pH
do meio, constatou-se que a separação, através da formação de dispersões coloidais,
é favorecida pelo aumento da basicidade do meio, uma vez que o ponto de carga zero
(PCZ) das argilas encontra-se em regiões de pH ácido.
Oito condições experimentais, resultantes das combinações entre os
parâmetros estudados, foram investigadas. A condição de trabalho mais eficiente foi a
condição VII, realizada em pH básico, com coleta da fração suspensa no menor tempo
e à quente. Para esta condição, a quantidade de argila recuperada foi de 40 mg g-1 de
lama.
Os difratogramas de raios-X obtidos para as argilas recuperadas mostraram
que não havia, nas mesmas, outra fase cristalina senão a argila. Contudo,
constataram-se, pela análise elementar CHN, teores de carbono nos materiais entre 7
e 9 %, que foram atribuídos à presença de carvão. Uma vez calcinados, os materiais
recuperados apresentaram teor de carvão próximo de zero, semelhantemente à argila
pura.
Pode-se perceber, portanto, que o estudo das variáveis possibilitou o
desenvolvimento de métodos eficientes na recuperação de argilas a partir da lama.
Deve-se destacar, ainda, a importância deste processo de recuperação, tendo em
vista não só o valor agregado ao material recuperado, mas também o benefício
ambiental decorrente da diminuição na geração de resíduos.
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DE FUNDIÇÃO PARA APLICAÇÕES
AMBIENTAIS: REAÇÃO DE FENTON E
REDUÇÃO DO Cr(VI)
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RESUMO
Neste Capítulo estudou-se a modificação do rejeito de areia de fundição para
aplicações ambientais em reações de Fenton e redução de Cr(VI).
O rejeito de areia de fundição (RAF) foi separado em duas frações, uma não
magnética (FNM, 85 %) e outra fração magnética, rica em ferro (FM, 15 %). A fim de
se desenvolverem sistemas ativos para a reação de Fenton e redução de Cr(VI), a FM
foi tratada de diferentes maneiras, combinando-se a adição de hematita e carvão,
seguida de tratamento térmico em atmosfera de N2 a 400, 600 e 800oC. Nestas
condições, as fases de ferro seriam reduzidas pelo carvão presente no material. As
amostras foram caracterizadas por DRX, Mössbauer e RTP.
Nas reações de redução de Cr(VI), os materiais modificados pela adição de
hematita (FMHt800) e carvão (FMHtC800), mostraram grande atividade.
Tanto na reação de decomposição de peróxido de hidrogênio quanto na reação
de Fenton heterogêneo para a oxidação do corante modelo índigo carmin (IC), o
sistema mais ativo foi FMHt800. Este sistema promoveu a total descoloração e
mineralização de cerca de 70% do IC.
O bom desempenho do sistema FMHt800 foi atribuído à formação de espécies
Fe

+2

e Feo altamente ativas para as reações de oxi-redução estudadas.
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4.1. INTRODUÇÃO
4.1.1. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DE ÁGUAS E SOLOS

O crescimento das atividades humana e industrial tem provocado diversas
alterações no meio ambiente. Estas, por sua vez, impactam o padrão de vida dos
seres humanos através de alterações significativas na qualidade de elementos
essenciais à sua sobrevivência, como água, solo e ar.
A contaminação de águas naturais tem sido um dos grandes problemas da
sociedade moderna. Diversos fatores são responsáveis por esta contaminação,
destacando-se dentre eles:

•

Uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes;

•

Ocupação e utilização inadequadas do solo; e

•

Lançamento de despejos industriais e domésticos diretamente em

cursos d’água.
Uma vez que os mananciais de água não são estáticos, a contaminação de
uma determinada área pode ser estendida por uma grande região, provocando
impactos ambientais ainda maiores.
Nos solos, a elevada capacidade destes em adsorver íons metálicos afeta
diretamente sua qualidade, uma vez que metais pesados são os poluentes inorgânicos
mais tóxicos neste ambiente. Mesmo em baixas concentrações, estes metais
apresentam grande toxicidade, aumentada pelo seu acúmulo em água e solos [1].
A minimização destes impactos é possível através da realização de processos
de remediação da área atingida, conforme o contaminante responsável pela alteração
ambiental.
Neste trabalho foram investigados dois tipos de contaminantes: Cr(VI) e
corantes têxteis.
O cromo é utilizado em larga escala em vários tipos de indústria, como
metalúrgica, galvanoplastia, produção de tintas, pigmentos e papel, preservação de
madeiras e principalmente em curtumes [2].
Já entre os orgânicos, os corantes merecem especial atenção, uma vez que,
além da poluição visual, provocam alterações em ciclos biológicos, principalmente em
processos de fotossíntese. Além disso, algumas classes de corantes, como os
azocorantes e seus subprodutos, têm mostrado potencial carcinogênico [3].
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4.1.2. CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR CROMO
O cromo é o 21º elemento mais abundante da terra (cerca de 120 ppm) e o
sexto metal de transição mais presente na crosta terrestre. Ele é extraído da natureza
principalmente na forma de cromita, FeCr2O4, estando as principais reservas deste
metal localizadas na África do Sul (cerca de 96 %) [4].
Apesar da grande gama de estados de oxidação apresentados por este metal,
somente as espécies Cr(III) e Cr(VI) são estáveis no ambiente natural. O
comportamento químico e toxicológico do cromo depende do estado de oxidação no
qual o mesmo se apresenta. Enquanto Cr(III) é considerado um elemento traço
essencial, participante do metabolismo de glicídios e lipídios, o cromo hexavalente é
tóxico para a maioria dos organismos vivos, graças às suas características oxidantes,
e um conhecido agente cancerígeno. Em pH fisiológico, o Cr(VI) apresenta-se como
cromato, CrO42-, um oxiânion capaz de atravessar, assim como os íons sulfato e
fosfato, as membranas celulares. Ele é mais perigoso quando inalado, porém há
evidências de que a sua ingestão também representa toxicidade para o ser humano
[5].
As principais indústrias responsáveis pela geração de efluentes contendo
Cr(VI) estão mostradas na Tabela 4.1.
Tabela 4.1. Principais indústrias responsáveis pela geração de efluentes contendo
Cr(VI) [6].
Indústria

Tratamento de
superfícies
Química

Produto

Óxidos de cromo (VI)
Cromatos, dicromatos e
Óxidos de cromo (VI)

Utilização

Proteção contra
corrosão
Produção de insumos

Tintas e Vernizes

Cromatos e óxidos de cromo (VI)

Pigmentos

Madeireira

Cromatos e óxidos de cromo (VI)

Fungicidas

Metais

Cromatos

Proteção contra
corrosão

Os efluentes provenientes destas indústrias possuem teores de cromo (Cr+3 e
Cr+6) que variam de 10 a 100 mg L-1 [7]. Estes valores são superiores aos permitidos
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que, através da Resolução 397
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de 2008, estabelece concentrações limites de cromo trivalente e hexavalente de,
respectivamente, 1,0 e 0,1 mg L-1 [8].
Tendo em vista a incompatibilidade entre a quantidade de cromo presente nos
efluentes industriais e a permitida pelos órgãos de fiscalização ambiental, a aplicação
de medidas remediadoras faz-se extremamente necessária.
A distribuição do cromo nos solos e águas pode ser controlada por dois tipos
de reações/processos químicos: oxidação-redução e adsorção-dessorção [2].

Reações de oxidação-redução
A mobilidade do cromo em solos e águas depende essencialmente do pH e do
potencial redox do meio. A hidrólise do Cr(III) produz espécies catiônicas, aniônicas ou
neutras, dependendo dessas duas variáveis. Por outro lado, a hidrólise do Cr+6 produz
apenas espécies neutras ou aniônicas, predominantemente H2CrO4, HCrO4-, CrO42-.
Em ambientes redutores, Cr(VI) será reduzido a Cr(III) através de transferência
eletrônica em superfícies minerais e reação redox com espécies inorgânicas aquosas,
substâncias orgânicas não-húmicas, como carboidratos e proteínas, ou húmicas. A
redução do Cr(VI) para Cr(III) é dependente do pH, sendo favorecida pelo aumento da
acidez do meio [2].
Os agentes redutores mais utilizados na conversão de Cr(VI) a Cr(III) são
compostos de Fe2+ e, principalmente, ferro metálico, pois apresentam boa eficiência,
baixo custo e não são tóxicos. As Equações 4.1 e 4.2 representam, de forma
simplificada, as reações de redução de espécies de Cr(VI) pelo Fe metálico e por íons
Fe+2.
3Fe0 + 2CrO42- + 10H+ → 3Fe2+ + 2Cr(OH)3 + 2H2O
2+

3Fe +

CrO42-

+

3+

+ 5H → 3Fe + Cr(OH)3 + H2O

Equação 4.1
Equação 4.2

Durante a reação, o pH do meio deve ser cuidadosamente controlado, uma vez
que o consumo de espécies H+ eleva o pH, ocasionando uma diminuição da
velocidade da reação.

Remediação de Contaminação por Cr(VI)
Diversas técnicas de remediação de solos e águas subterrâneas têm sido
desenvolvidas. De modo geral, elas podem ser enquadradas em dois grandes grupos:
processos in situ ou ex situ. No caso da remediação ex situ, o processo mais
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amplamente utilizado é o chamado “bombeamento e tratamento” (do inglês pump-and-

treat). Este procedimento baseia-se na retirada da água do aqüífero e seu tratamento
convencional com agente redutor, com posterior precipitação do Cr(III) na forma de
hidróxido, sulfeto, carbonato ou fosfato. Uma série de agentes redutores tem sido
usados na conversão de Cr(VI) a Cr(III), dentre os quais podem-se destacar alguns
gêneros de bactérias, como Bacillus e o Enterobacter, compostos orgânicos solúveis,
como citrato e oxalato, íons ferroso, Fe+2, e ferro metálico [9,10].
Atualmente existe uma grande tendência em se utilizarem tecnologias de
remediação in situ. Neste contexto, as barreiras permeáveis reativas têm representado
uma alternativa emergente no tratamento de corpos d’água, principalmente águas
subterrâneas.

Barreiras Permeáveis Reativas
O conceito de barreiras permeáveis reativas é relativamente simples. Um meio
reativo intercepta o fluxo de água contaminada. Ao atravessar a barreira, os
contaminantes presentes na água são transformados em espécies não nocivas ao
meio ambiente através de processos físicos, químicos e biológicos [11]. A Figura 4.1
mostra o esquema representativo de uma barreira permeável reativa.

Água Contaminada

Fluxo de
Água

Água Tratada

Barreira Permeável Reativa

Figura 4.1. Exemplo de uma barreira reativa permeável [11]
A principal vantagem de uma barreira reativa é a natureza passiva do
tratamento, uma vez que sua operação não depende de qualquer trabalho ou energia
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externos. Uma vez instalada, a barreira utiliza o fluxo natural da água subterrânea para
conduzir os contaminantes até a zona permeável do material reativo [12].
As barreiras permeáveis reativas foram desenvolvidas para tratar uma série de
compostos orgânicos e inorgânicos incluindo os solventes clorados, petróleo,
pesticidas, metais pesados, dentre outros. Entretanto, selecionar processos e
materiais reativos capazes de remover, com eficácia, as espécies contaminantes
constitui-se uma intensa atividade investigativa [13].
A composição das barreiras reativas varia conforme os contaminantes
presentes. O material mais comumente utilizado em diversos processos de
remediação é o ferro metálico. Este metal é ativo na degradação de uma grande
variedade de contaminantes orgânicos halogenados, tais como tricloroeteno, e na
redução de metais pesados. Aliados à sua alta reatividade, outros fatores como
elevada abundância, baixo preço e pequena toxicidade colaboram para sua extensa
utilização. Nestas barreiras, o próprio ferro metálico ou óxidos deste metal formados
durante as reações atuam como agentes redutores. Além disso, algumas pesquisas
têm mostrado que os possíveis precipitados de ferro, formados como subprodutos,
também são capazes de reduzir a mobilidade de alguns poluentes [14].
Além

das

reações

de

oxi-redução,

outros

processos

como

os

de

adsorção/dessorção e reações promovidas por microorganismos são importantes no
processo de remediação. Dessa forma, outro material também muito usado na
constituição das barreiras é o carvão granular. Este material é capaz de adsorver
compostos orgânicos como hidrocarbonetos e organoclorados [13].
O interesse em se promover sistemas sustentáveis tem incentivado a busca
por materiais alternativos e de baixo custo que possam ser usados como meios
reativos em barreiras permeáveis. Neste contexto, subprodutos de processos
envolvendo o metal ferro representam uma opção interessante [15].
O rejeito de areia de fundição (RAF) é formado por uma mistura de areia,
carvão, argila e finas partículas de ferro que se acumulam durante o processo de
fundição. Sua constituição é, portanto, muito semelhante à comumente utilizada na
confecção das barreiras reativas, o que o torna potencialmente aplicável como meio
reativo das mesmas. Além disso, há de se destacar o grande volume deste rejeito
gerado (ca. 2,0 milhões de toneladas/ano). Sua aplicação na composição de barreiras
permeáveis representaria um atrativo não só do ponto de vista econômico, mas
também ambiental, uma vez que diminuiria sua disposição em aterros.
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4.1.3. POLUENTES ORGÂNICOS
Nos últimos anos, a busca por alternativas de remediação de efluentes
aquosos contaminados por substâncias orgânicas tem sido crescente. Vários
processos foram desenvolvidos, destacando-se os tratamentos biológico e químico
[16], a adsorção em sólidos porosos [17], floculação química, dentre outros. Mais
recentemente, uma nova classe de processos especiais, conhecidos como POA
(Processos Oxidativos Avançados) têm sido desenvolvidos para o tratamento de
efluentes contaminados.

Processos Oxidativos Avançados
Os processos oxidativos avançados (POAs) representam uma alternativa
promissora em tratamentos de descontaminação ambiental. Estes processos
envolvem a geração, in situ, de espécies altamente reativas, como o radical hidroxil,
um forte agente oxidante. A Tabela 4.2 compara os potencias de redução de algumas
espécies oxidantes.
Tabela 4.2. Potencial de redução de algumas espécies oxidantes [18].
Espécie Oxidante

Potencial de Redução/ V

HO●

2,80

O3

2,07

H2O2

1,78

HOO●

1,70

MnO4

1,68

Ao contrário dos outros radicais, o radical hidroxil não é seletivo, sendo,
portanto, capaz de converter uma grande classe de compostos orgânicos em
intermediários menos complexos e nocivos.
A vantagem dos POAs está nos produtos das reações, uma vez que nestes
processos não há transferência de poluentes de uma fase para a outra, como na
química de precipitação e adsorção, nem produção de enormes quantidades de
resíduos perigosos [19]. Além disso, em condições adequadas, é possível mineralizar
totalmente a matéria orgânica, formando dióxido de carbono (CO2) e água.
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A Figura 4.2 resume os principais POAs responsáveis pela geração do radical
hidroxil.

Figura 4.2. Esquema representativo dos POAs utilizados para a oxidação de
contaminantes orgânicos [20].

Sistemas Fenton
O sistema Fenton (uma mistura de Fe2+ e H2O2) é um dos mais ativos para a
oxidação de contaminantes orgânicos em água. Esta reatividade é devida à geração in

situ de espécies altamente oxidantes, como os radicais hidroxil, de acordo com o
processo simplificado:
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO- + •OH

Equação 4.3

A reação de Fenton é realizada em pH ótimo, próximo de três. Nesse pH, evitase que os íons ferro, que promovem a geração dos radicais hidroxilas, sejam
precipitados na forma de hidróxidos. Portanto, grandes volumes de ácido,
normalmente ácido sulfúrico, são adicionados ao sistema, de forma a manter o pH
próximo da faixa ótima de trabalho. Para que seja realizado o descarte ao final da
reação, deve-se neutralizar o meio, adicionando-se uma base, por exemplo, o
hidróxido de sódio. Esta reação leva à formação de grandes quantidades de resíduo
(precipitado de hidróxido de ferro, chamado de lodo), que também deverá ser
devidamente descartado.
Além da faixa de pH ideal, o sistema Fenton clássico requer quantidades
estequiométricas de Fe+2.
As grandes quantidades tanto de resíduo gerado quanto de promotor requerida
representam uma limitação à aplicação dos sistemas Fenton clássicos [21].
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Em decorrência disso, alguns pesquisadores têm buscado desenvolver
sistemas modificados. Sun e Pignatello [22] têm associado, ao sistema Fenton
clássico, íons Fe+3 como promotores nas reações com peróxido de hidrogênio. Estas
reações também produzem espécies radicalares (Equação 4.4) e íons Fe+2 que, por
sua vez, atuam da mesma forma que nas reações de Fenton clássico (Equação 4.5)
[23].
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + H+ + •OOH
Fe

2+

+ H2O2 → Fe

3+

-

+ HO + •OH

Equação 4.4
Equação 4.5

Ainda neste contexto, novos sistemas nos quais íons Fe+2 solúveis são
substituídos por sistemas heterogêneos à base de compostos sólidos de ferro têm sido
estudados. Ao contrário dos sistemas clássicos, estes novos sistemas, chamados
Fenton Heterogêneo, apresentam baixo custo, operam em pH neutro, podem ser
reciclados e geram menor quantidade de resíduo [21].
Assim, diferentes sólidos contendo ferro têm sido investigados. Compostos
como ghoetita, hematita, magnetita, minerais argilosos, hidróxidos de ferro e ferro
suportado em sílica e alumina têm sido estudados [21].
A magnetita, Fe3O4, apresenta algumas características interessantes para as
reações Fenton:
(i)

O espinélio contém Fe2+, importante doador de elétrons na etapa de
iniciação da reação Fenton.

(ii)

Os sítios octaédricos presentes na estrutura da magnetita podem
facilmente acomodar os íons Fe2+ e Fe3+, sendo que o Fe2+ pode ser
reversivelmente oxidado.

(iii)

Substituições isoestruturais do ferro por diferentes metais de transição
podem ocasionar importantes mudanças nas propriedades físico-químicas
das magnetitas, produzindo sistemas mais ativos [24].

4.1.4. ÓXIDOS DE FERRO E SUAS PROPRIEDADES
Compostos de ferro, principalmente óxidos, são materiais muito interessantes
do ponto de vista ambiental, uma vez que possuem um custo baixo, não são tóxicos e
apresentam uma química redox diferenciada. A variedade de compostos formados e
os diferentes estados de oxidação e estruturas por eles apresentados conferem, ao

77

Capítulo 4. Modificação do Rejeito de Areia de Fundição para Aplicações Ambientais

____________________________________________________________________________________

ferro, propriedades distintas dentre os outros metais. Dentre estes compostos podemse citar: Fe0, FeO, Fe3O4, γ-Fe2O3, α-Fe2O3 e FeOOH.
Vários processos de remediação ambiental baseiam-se em transformações
promovidas por estes materiais, como por exemplo, (i) reação do tipo redox para
redução de contaminantes como, organoclorados [25], corantes [26,27], metais tóxicos
[28] (ii) reações do tipo Fenton heterogêneo [29] e (iii) reações fotocatalíticas [30],
utilizadas para a degradação de contaminantes orgânicos.
Alguns dos mais importantes óxidos de ferro usados em processos de
descontaminação ambiental são apresentados a seguir.

Magnetita – Fe3O4
A magnetita é o óxido magnético mais abundante em rochas ígneas,
metamórficas e sedimentares, sendo rara a sua ocorrência na forma pura. Ela pode
ser considerada como uma mistura dos óxidos FeO e Fe2O3.
Seu sistema de cristalização cúbico possui estrutura do tipo espinélio invertido
(Figura 4.4). A célula unitária da magnetita é constituída de 32 íons O-2 arranjados em
um cubo de face centrada e 24 cátions de Fe localizados nos interstícios dos átomos
de oxigênio. Os cátions de Fe podem ocupar sítios tetraédrico e octaédrico, conforme
a Figura 4.3 [31].

Figura 4.3. Átomos de Fe ocupando sítios tetraédrico (a) e octaédrico (b) [31]
O sítio tetraédrico (ou sitio A) apresenta oito íons Fe3+ e o sítio octaédrico (ou
sítio B) oito íons Fe3+ e 8 íons Fe2+ (Figura 4.4). Sua fórmula pode então ser escrita da
seguinte maneira [Fe3+ 8]{Fe3+8 Fe2+8}O32, onde [ ] representa o sítio tetraédrico e { } o
sítio octaédrico.
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Sítio Octaédrico
(Fe+2 e Fe+3 )

Sítio
Tetraédrico
(Fe+3)

Figura 4.4. Representação da estrutura cristalina da magnetita [20].

Maghemita - γ-Fe2O3
A estrutura da maghemita é muito similar à da magnetita (estrutura cúbica
espinélio), diferindo-se quanto ao Fe3+ como o único cátion na γ-Fe2O3. Cada célula
unitária (cúbica) contém em média 32 íons O2-, 21,33 íons Fe3+ e 2,66 vacâncias,
sendo que os cátions estão distribuídos em 8 sítios tetraédricos e 16 octaédricos. As
vacâncias estão localizadas nos sítios octaédricos [20].
A maghemita é um óxido ferrimagnético a temperatura ambiente e suas
propriedades magnéticas dependem do tamanho de partículas e dos efeitos de
superfície.

Hematita α-Fe2O3
A hematita possui a mesma fórmula que a maghemita, porém com estruturas
cristalinas diferentes. Ela apresenta célula unitária hexagonal, com átomos de Fe
octaedralmente coordenados por seis átomos de oxigênio, estando este octaedro
distorcido de forma trigonal (Figura 4.5) [31]. Diferentemente da magnetita e da
maghemita, a hematita é um óxido fracamente ferromagnético a temperatura
ambiente.

79

Capítulo 4. Modificação do Rejeito de Areia de Fundição para Aplicações Ambientais

____________________________________________________________________________________

Oxigênio

Fe+3

Figura 4.5. Representação da estrutura cristalina da hematita [20].
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos deste capítulo são:
I. Separar e caracterizar a fração magnética (FM) do rejeito de fundição;
II. Modificar o RAF através dos seguintes métodos (Figura 4.6)
i.

Tratamento térmico em atmosfera de N2 a 400, 600 e 800 ºC

ii.

Adição de hematita e tratamento térmico em atmosfera de N2 a 400,
600 e 800 ºC.

iii.

Adição de carvão e hematita e tratamento térmico em atmosfera de N2
a 800ºC

400 oC/ N2
600 oC/ N2
Fração
Magnética - FM

800 oC/ N2
Ht 400 oC/ N2
Ht 600 oC/ N2

Rejeito
De
Fundição

Ht 800 oC/ N2

Ht = hematita
C = carvão

Ht +C 800 oC/ N2
Fração Não
Magnética - FNM

Figura 4.6. Esquema representativo dos materiais desenvolvidos
III. Testar a atividade destes materiais em três reações: (i) redução do Cr(VI), (ii)
decomposição do H2O2 e (iii) reação de Fenton para a oxidação do corante índigo
carmim.
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4.3. EXPERIMENTAL
4.3.1. PREPARAÇÃO DOS SISTEMAS REACIONAIS
O rejeito de areia de fundição foi separado, com o auxílio de um imã, em duas
frações: uma fração magnética (FM) e uma não magnética (FNM). Neste trabalho,
apenas a fração magnética foi usada.
Primeiramente, submeteu-se a fração magnética do RAF a tratamentos
térmicos a 400, 600 e 800 ºC em atmosfera inerte (N2). Além destes sistemas, foram
preparados materiais a partir da mistura da fração magnética do RAF e hematita
sintética, com posterior tratamento térmico a 400, 600 e 800 ºC em N2. Finalmente, um
sistema formado a partir da mistura de carvão, hematita e fração magnética de RAF,
seguida de tratamento térmico à 800 ºC, em N2, também foi preparado.

4.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS REACIONAIS

Os materiais obtidos foram caracterizados por espectroscopia Mössbauer. Os
espectros foram obtidos através de um espectrômetro Mössbauer convencional com
aceleração constante em geometria de transmissão usando fonte de

57

Co em matriz

de Rh e α-Fe como padrão. As medidas foram feitas sem aplicação de campo
magnético externo, à temperatura ambiente, e em alguns casos, a 25 K. Os espectros
foram ajustados usando um programa numérico desenvolvido pelo R. A. Brand,
conhecido como "NORMOS".

4.3.3. REAÇÃO DE REDUÇÃO DE Cr(VI)
A redução do Cr(VI) em solução aquosa foi acompanhada cinética e
colorimetricamente através da reação de complexação entre o cromo hexavalente não
reduzido e o reagente 1,5 difenilcarbazida, em meio ácido.
À 10 mL de uma solução 50,0 mg L-1 de Cr, preparada a partir de dicromato de
potássio, acrescentaram-se 200 mg do material a ser investigado (todos os sistemas
desenvolvidos foram testados).
Durante a reação, um imã foi usado para reter o sólido. Alíquotas de 0,1mL da
solução de dicromato foram coletadas e o Cr(VI) complexado com 0,5 mL de 1,582
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difenilcarbazida (5 g L−1 em acetona) em um balão volumétrico de 25mL, cujo volume
final foi completado com uma solução de ácido sulfúrico de pH aproximadamente 1
[32].

A concentração do complexo vermelho formado foi monitorada através de

medidas realizadas no espectrofotômetro UV mini 1240 – Shimadzu, no comprimento
de onda de máxima absorção do complexo, 542 nm.

4.3.4. TESTES CATALÍTICOS
Reações de decomposição do H2O2
Os testes de decomposição do peróxido de hidrogênio (Equação 4.6) foram
realizados em um sistema simples de laboratório, acompanhando-se o volume de O2
liberado na reação, através do deslocamento da coluna de água dentro da bureta
(Figura 4.7).
H2O2

cat.

H2O + ½ O2

Equação 4.6

Em cada experimento, utilizou-se 7,00 mL de uma solução 3,0 mol L-1 de H2O2
e 30,0 mg de catalisador.

Figura 4.7. Esquema representativo da montagem utilizada no experimento de
decomposição do H2O2 utilizando os materiais desenvolvidos.
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Reações de oxidação de matéria orgânica em meio aquoso
Os testes de oxidação da matéria orgânica em meio aquoso foram realizados
utilizando-se o corante índigo carmim como molécula modelo. Em um experimento
típico, adicionaram-se, a 3,5 mL de uma solução 50 mg L-1 do corante índigo carmim,
15 mg de catalisador e 3,5 mL de uma solução 0,27 mol L-1 de H2O2. A concentração
de corante foi monitorada ao longo do tempo e determinada colorimetricamente. As
leituras foram realizadas no espectrofotômetro UVmini 1240 – Shimadzu,

no

comprimento de onda de máxima absorção do corante, 611 nm.
Ao final das reações, o catalisador foi removido com o auxílio de um imã e
pôde-se determinar a concentração de carbono orgânico total presente na solução. As
medidas de COT foram realizadas no equipamento TOC-VCPH Total Organic Carbon
Analyzer da Shimadzu.
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4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DESENVOLVIDOS
A caracterização da fração magnética do RAF foi mostrada no Capítulo 2.
Constatou-se, por espectrometria de absorção atômica, que o teor de ferro presente
nessa fração do rejeito é 1,2%. Além disso, por espectroscopia Mössbauer, foi
possível determinar as fases de ferro presentes. Foram identificadas cinco fases, cujos
teores relativos foram: 26% de magnetita, 20% de íons Fe+3, 26% de Fe metálico, 14
% de hematita, 14% de (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2.
Além destas fases ferrosas, a análise termogravimétrica mostrou um teor de
carvão no material próximo de 3% em massa. Óxidos de ferro, quando aquecidos na
presença de carvão e sob atmosfera inerte, podem reagir formando fases mais
reduzidas do óxido, ferro metálico, monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono
(CO2) (Equações 4.7– 4.9) [33].
3xFe2O3 + C → 2xFe3O4 + COx

Equação 4.7

xFe3O4 + C → 3 xFeO + COx

Equação 4.8

xFeO + C → xFe0 + COx

Equação 4.9

No intuito de obterem-se sistemas contendo fases mais reduzidas de ferro,
tratou-se a fração magnética do rejeito sob diferentes temperaturas. Foram
investigadas três situações:
Condição I – Tratamento Térmico em atmosfera inerte (N2) a 400 ºC (FM400).
Condição II – Tratamento Térmico em atmosfera inerte (N2) a 600 ºC (FM600).
Condição III – Tratamento Térmico em atmosfera inerte (N2) a 800 ºC (FM800).
Uma vez que o teor de ferro na fração magnética do rejeito é muito pequeno
(próximo de 1%), haverá, nesta fração, uma quantidade estequiometricamente maior
de carvão que a requerida na redução dos óxidos, permanecendo, portanto, um
excesso de carvão sem reagir. A fim de aproveitar-se o carvão excedente, foram
também estudados materiais formados pela combinação entre a fração magnética e
hematita sintetizada por decomposição térmica de Fe(NO3)3, seguidos de tratamento
térmico, em atmosfera inerte.
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Tendo-se que o teor de carvão presente na fração magnética do rejeito é de
3% e que a massa desta usada foi de 200 mg, a massa de carvão presente no sistema
era aproximadamente 6 mg. Para o teor de ferro presente na FM, a quantidade de
carvão consumida, levando-se em consideração a distribuição das fases de ferro e a
estequiometria das reações (Equações 4.7 – 4.9), é de aproximadamente 1,0 mg.
Assim, restariam no sistema cerca de 5 mg de carvão. Considerando-se esta massa
de carvão excedente e o processo descrito na equação 4.10, a quantidade aproximada
de hematita que poderia ser adicionada ao sistema seria 50 mg.
2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

Equação 4.10

Dessa forma, três novos sistemas foram obtidos a partir do acréscimo de 50
mg de hematita à FM e posterior tratamento térmico em atmosfera inerte a 400, 600 e
800 ºC, respectivamente, FMHt400, FMHt600 e FMHt800.
As condições de realização destes experimentos foram as mesmas descritas
anteriormente, apenas destacando-se que, para maior contato entre os materiais,
estes foram macerados.
Além dos materiais citados, desenvolveu-se outro sistema a partir da mistura
de hematita, carvão e fração magnética (FMHtC800). Foram macerados 400 mg de
FM, 100 mg de hematita e 50 mg de carvão. Esta mistura foi submetida a tratamento
térmico, 800 °C, em atmosfera inerte.
Os materiais preparados foram caracterizados por espectroscopia Mössbauer.
Os espectros obtidos para estes materiais, juntamente com o obtido para a fração
magnética do rejeito sem tratamento térmico, estão mostrados nas Figuras 4.8 e 4.9.
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Figura 4.8. Espectros Mössbauer obtidos à temperatura ambiente para RAF tratado,
em atmosfera de N2, a 400, 600 e 800 º C.
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Figura 4.9. Espectros Mössbauer obtidos, à temperatura ambiente, para RAF
misturado à hematita e carvão.
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Os parâmetros hiperfinos referentes a todos os sistemas desenvolvidos estão
mostrados na Tabela 4.3.
Tabela 4.3. Parâmetros hiperfinos referentes à fração magnética do rejeito de fundição
sem tratamento e aos materiais produzidos pelo seu tratamento térmico, com e sem
aditivos, obtidos à temperatura ambiente.
Amostra

Atribuição

∆Q / mm s-1

δ / mm s-1

FM

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α-Fe2O3
Fe
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

-1

Bhf / T
(± 0,5 T)

AR/%
(± 1 %)

(±0,05 mm s )

(±0,05 mm s )

0.66
0.20
0.30
0.00
0.35
1.03
1.11

0.03
-0.03
0.07
0.00
0.83
1.60
2.60

46.4
48.5
50.4
33.0
-

17
9
14
26
20
8
6

-1

Fe3O4 A

0.66

0.03

45.8

27

Fe3O4 B
α -Fe2O3
Fe
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.28
0.32
0.00
0.31
0.93
1.11

-0.03
-0.01
0.00
0.84
1.60
2.60

48.6
50.04
33.0
-

15
9
22
13
7
7

FM600

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
Fe
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.65
0.25
0.32
0.00
0.26
0.93
1.11

0.03
-0.03
-0.01
0.00
0.81
1.60
2.60

45.8
48.4
49.5
33.0
-

36
20
8
7
11
11
7

FM800

Fe3O4 A
Fe3O4 B
Fe
3+
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

0.67
0.20
0.00
0.52
1.07
1.11

0.03
-0.03
0.00
1.11
1.10
2.9

45.8
48.4
33.0
-

19
11
11
29
13
17

FMHt400

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
3+
Fe

0.66
0.28
0.36
0.40

0.01
-0.01
-0.20
0.63

46.0
49.1
51.7
-

11
9
76
4

FMHt600

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
γ-Fe2O3
Fe
Fe3+

0.65
0.30
0.36
0.31
0.00
0.31

0.03
-0.02
-0.20
-0.01
0.00
0.84

46.1
49.1
51.80
49.7
33.0
-

23
13
47
9
4
4

FM400
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FMHt800

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
2+
3+
FeO (Fe +Fe )

0.65
0.26
0.32
0.00
0.66
1.11
0.83

0.03
-0.03
-0.01
0.00
1.31
2.80
0.43

46.0
49.2
50.1
33.0
-

49
27
1
3
6
5
9

FMHtC800

Fe3O4 A
Fe3O4 B
α -Fe2O3
Fe
Silicato do tipo
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
2+
3+
FeO (Fe +Fe )

0.65
0.25
0.32
0.00
0.66
1.11
0.83

0.03
-0.03
-0.01
0.00
1.31
2.80
0.43

45.9
48.9
50.1
33.0
-

6
3
2
38
15
22
14

δ = deslocamento isomérico, ∆Q = desdobramento quadrupolar, Bhf = campo hiperfino;
AR = área subespectral relativa, A e B = sítio octaédrico e tetraédrico da magnetita,
respectivamente.
Com base na Tabela 4.3, construiu-se um diagrama que relaciona a
distribuição Mössbauer das fases de ferro ao seu teor relativo no material (Figura
4.10).
100
90
80

Teor Relativo/%

70

Fe3O4
α −Fe O
2 3

60

0
Fe
+3
Fe

50
40

γ -Fe O

2 3
FeO
(MgFe)7Si8O22(OH)2

30
20
10
0

FM

400

600

800 Ht400

Ht600

Ht800 HtC800

Figura 4.10. Distribuição Mössbauer das fases de ferro para a FM original; tratada a
400, 600 e 800 ºC; misturada à hematita e tratada a 400, 600 e 800 ºC (Ht400, Ht600 e
Ht800) e misturada à hematita e ao carvão, seguida de tratamento a 800 ºC (HtC800).
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A análise da Figura 4.10 permitiu inferir algumas importantes transformações
ocorridas nos materiais em decorrência do tratamento térmico.
Para a série dos materiais produzidos pelo tratamento térmico da fração
magnética, sem a adição de hematita ou carvão, percebeu-se uma diminuição no teor
de ferro metálico com o aumento da temperatura. Estes resultados sugerem que, além
da reação com carvão, a fase Fe2O3 pode também reagir com Fe0, formado Fe3O4, de
acordo com o processo [34]:
Fe0 + 4 Fe2O3→ 3Fe3O4

Equação 4.11

Além disso, constatou-se que o aquecimento, ao longo da série, provocou um
aumento das frações magnetita, Fe3O4, e hidróxi-silicato, (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2,
espécies que contém fases mais reduzidas de ferro (Fe+2). Este aumento foi
acompanhado pela diminuição da fase hematita que, com o aumento da temperatura,
foi reduzida. (Equação 4.7).

3x Fe2O3 + C → 2x Fe3O4 + CO

x

Equação 4.7

Observou-se, entretanto, que, a 800 ºC, houve um aumento na fase dispersa
+3

Fe . Os parâmetros hiperfinos referentes a esta fase sugerem que o íon Fe+3
apresenta-se, no material, na forma de silicato, provavelmente de um filossilicato.
Como visto no Capítulo 1, o rejeito de fundição é constituído, dentre outros, de uma
argila, a bentonita. Esta argila é um filossilicato, constituída por camadas de silício
tetraédrico (tetracoordenado) e de alumínio octaédrico (hexacoordenado). É comum a
substituição isomórfica do alumínio presente na folha octaedral por íons Fe+3. Quando
aquecida a elevadas temperaturas, superiores a 500 ºC, esta estrutura lamelar das
argilas colapsa, provocando mudanças estruturais e isomórficas. Assim, a 800 °C,
ocorreria o rompimento da estrutura do filossilicato, provocando um aumento na
quantidade de íons Fe+3 dispersos.
Já para a série dos materiais obtidos pela adição de hematita à fração
magnética notou-se um crescimento no teor da fase Fe+2 com o aquecimento. À
medida que se aumentou a temperatura, o teor de hematita diminuiu gradativamente
até seu completo desaparecimento a 800 ºC. Nesta temperatura, coexistem,
basicamente, quatro fases de ferro, todas contendo o metal em baixo estado de
oxidação (Fe+2 ou Fe0). Dentre estas fases, a mais abundante, com um teor próximo
de 80%, corresponde à fração magnetita. Dessa maneira, conclui-se que o carvão
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presente no material foi capaz de reduzir não só as fases mais oxidadas de ferro
presentes no próprio rejeito, mas também toda a hematita adicionada.
O material formado pelo tratamento, a 800 ºC, da mistura de hematita, carvão e
fração magnética, apresentou o maior teor de ferro metálico dentre todos os sistemas,
aproximadamente 40%. A abundância, neste sistema, de fases mais reduzidas de
ferro pode ser justificada pelo alto teor de carvão presente. Uma vez em excesso no
sistema, o carvão garantiu a conversão de 50% da magnetita, que se formaria nesta
temperatura, a ferro metálico. O restante da magnetita foi transformado em wüstita
(FeO) e silicato, restando somente 10% desta fase na sua forma original, Fe3O4
(Equações 4.8 e 4.9).

xFe3O4 + C → 3 xFeO + COx

Equação 4.8

xFeO + C → xFe0 + COx

Equação 4.9

4.4.2. REDUÇÃO DE Cr(VI)

As reações de redução do Cr(VI) foram realizadas utilizando-se uma solução
de dicromato de potássio, K2Cr2O7, 50 ppm em cromo, e as concentrações do metal
foram aferidas ao longo do tempo, através de medidas espectrofotométricas.
A fim de remover a camada de óxido formada na superfície dos materiais
sintetizados, foram realizadas lavagens ácidas, usando-se soluções aquosas diluídas
de ácido clorídrico, seguidas de lavagens com água destilada. Além de tornar a
superfície do material mais reativa, a lavagem acidifica o meio reacional, a valores de
pH próximos de 3,5.
A influência da atmosfera usada no tratamento térmico pôde ser avaliada
através da eficácia dos materiais na remoção do Cr(VI). Os resultados obtidos para os
sistemas sem adição de hematita estão apresentados na Figura 4.11. Para efeito
comparativo, foram utilizados ferro metálico comercial e sulfato de ferro (II), em
quantidades proporcionais às aplicadas aos materiais.
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Figura 4.11. Efeito da temperatura na atividade dos materiais desenvolvidos em
reações de redução do Cr(VI).
Observando a Figura 4.11 é possível perceber que a fração magnética sem
tratamento não é ativa para a redução do Cr(VI), apesar de a mesma exibir
consideráveis teores de fases reduzidas como Fe3O4 e Fe metálico. Este resultado
indica que as frações ferrosas presentes no RAF estão recobertas por uma camada
que pode ser constituída de carvão, resina ou hematita (Figura 4.12).

Fe0/
Fe3O4

Resina ou
carvão ou
Fe2O3

Figura 4.12. Modelo de partícula sugerido para a fração magnética do RAF.
Uma vez aquecida a FM, as fases reativas Fe3O4 e Fe0 são expostas,
tornando-se ativas. Este fato pode ser devido a três fatores:
i.

A resina presente na camada que recobre os grãos sofre decomposição;

ii.

O carvão reage com a hematita (Equação 4.7);

iii.

A fase Fe2O3 reage com Fe metálico (Equação 4.11).
Comparando-se os materiais produzidos, constata-se que o sintetizado a 400

°C foi o que apresentou o melhor resultado. A caracterização desta fração (FM400)
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mostrou que, comparada às demais desta série, ela apresenta maior teor de ferro
metálico (cerca de 20%), vantagem esta aliada à grande quantidade de magnetita
presente (42%). Tanto a magnetita quanto o ferro metálico são formados por fases de
ferro extremamente ativas na redução do Cr(VI), Fe0 e Fe+2, respectivamente
(Equações 4.1 e 4.2).
3Fe0 + 2CrO42- + 10H+ → 3Fe2+ + 2Cr(OH)3 + 2H2O

Equação 4.1

3Fe2+ + CrO42- + 5H+ → 3Fe3+ + Cr(OH)3 + H2O

Equação 4.2

O

material

FM600,

apesar

de

possuir

elevado

teor

de

magnetita,

aproximadamente 55%, apresenta menor atividade na conversão de Cr(VI) a Cr(III)
que o sistema tratado a 400 ºC. Este fato pode ser atribuído à menor fração ferro
metálico presente neste sistema.
O sistema FM800 é o menos ativo dentre os tratados termicamente.

A

distribuição de fases Mössbauer para este material mostra que o teor da fase Fe+3 é
alto, cerca de 30 %. Nessa temperatura de tratamento, sabe-se que se formam
espécies Fe metálico altamente reativas que, ao entrarem em contato com o oxigênio
do ar, são prontamente oxidadas. Assim, uma camada de óxido se formaria na
superfície dos grãos, tornando o material menos ativo.
A adição de hematita à fração magnética, seguida de tratamento térmico,
provocou mudanças na atividade dos materiais produzidos. A introdução de mais
carvão a um dos sistemas levou à obtenção de um material com desempenho superior
ao apresentado pelo ferro metálico. A Figura 4.13 compara o comportamento destes
materiais com o melhor sistema obtido na ausência de aditivos, FM400, na reação de
redução do Cr(VI).
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Figura 4.13. Efeito da temperatura e da adição de hematita (Ht) e carvão (C) na
atividade dos materiais desenvolvidos em reações de redução do Cr(VI).
Os materiais formados pela mistura de hematita apresentaram desempenho
superior se comparados às amostras obtidas apenas pelo tratamento térmico. É
importante destacar que a série FM possui um teor de ferro próximo de 1,5%,
enquanto que a série FMMHt, em virtude da hematita adicionada, exibe cerca de 20%
em massa de ferro.
Para a série FMHt, o aumento da temperatura de tratamento ocasionou uma
melhoria na atividade dos sistemas na redução do Cr(VI). Ao longo da série contendo
hematita, observou-se um aumento na fração de Fe+2, em decorrência da redução da
fase Fe2O3 adicionada, promovida pelo carvão presente no material. A distribuição
Mössbauer das fases de ferro (Figura 4.10) mostrou um considerável aumento no teor
de magnetita do sistema tratado a 800°C (cerca de 80%), e, portanto, de íons Fe+2.
Este aumento deve ser responsável pela maior atividade na conversão de Cr(VI) a
Cr(III).
O

sistema

obtido

pela

adição

de

carvão

apresentou

atividade

consideravelmente maior que todos os demais sistemas. A hematita adicionada é
reduzida, na temperatura estudada, primeiramente à magnetita, como pode ser
observado no espectro Mössbauer. Ao acrescentar-se carvão ao material, promove-se
a redução de boa parte da magnetita que seria formada a ferro metálico (cerca de
40%). O alto teor desta fase aliado à grande quantidade de íons Fe+2 presentes tanto
na magnetita (10%) quanto no silicato do tipo (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 (37%) explicam a
melhor atividade exibida por este material.
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Muitas vezes, o fato de a concentração de Cr(VI) se manter constante ao longo
do tempo não está relacionada à desativação do material, mas à diminuição da
concentração de íons H+ no sistema. Como visto nas equações 4.1 e 4.2, a ocorrência
destas reações é influenciada pela acidez do meio. Em pH básico, a reação não
ocorre. Assim, a fim de se verificar a desativação do material, monitorou-se o pH dos
sistemas ao longo do tempo (Figura 4.14).

FMHt400
FMHt600
FMHt800

4,0

3,8

pH

FM800
FM600

3,6

FM400

3,4

3,2

0

30
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90

120

150

180

210

Tempo/minutos

Figura 4.14. Variação do pH nas reações de redução do Cr(VI).
Percebe-se, através da Figura 4.14, que o pH dos sistemas praticamente não
muda ao longo do tempo. Como as variações são inferiores a uma unidade, a
concentração de íons H+ diminui pouco durante o tempo da reação. Dessa forma, não
se observariam grandes mudanças no sistema reacional. Em sistemas mais ativos, o
pH pode ser alterado em até 3 unidades [6]. Uma vez verificado que, nos sistemas
estudados, a reação não é interrompida pelo aumento do pH, conclui-se que os
materiais testados desativam após 180 minutos de reação.
As reações de redução do Cr(VI) dependem basicamente das quantidades de
íons cromato e espécies ferrosas presentes e da concentração de íons H+ (Equação
4.12).

Vred = kred [Cr(VI)] x [H+]y [“Fe”]z

Equação 4.12

Especificamente nas reações estudadas, observou-se que o pH e, portanto, a
concentração de íons H+, varia pouco ao longo do tempo. Além disso, considera-se
que a quantidade de espécies ferrosas presentes no meio se mantém constante.
Partindo-se dessas considerações cinéticas, pode-se admitir, de forma simplificada,
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que as reações de redução possuem uma cinética de primeira ordem. Assim, a
equação cinética para estas reações pode ser escrita conforme a Equação 4.13.

ln

[Cr(VI)]
[Cr(VI) i]

= Kred.t

Equação 4.13

Plotando-se ln ([Cr(VI)]/[Cr(VI)]i) versus tempo, obtém-se uma reta, cujo
coeficiente angular é dado pela constate de velocidade kred. Dessa forma, foi possível
calcular as constantes de velocidade das reações de redução para cada sistema
estudado. Os gráficos de ln ([Cr(VI)]/[Cr(VI)]i) x tempo, para cada um dos materiais
desenvolvidos, encontram-se mostrados na Figura 4.15.
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Figura 4.15. Determinação das constantes de velocidade de redução para os sistemas
estudados.
O material FMHtC800 foi colocado separadamente devido às diferenças na
escala. A Figura 4.16 mostra os valores de kred para os materiais desenvolvidos, bem
como a eficiência destes na remoção de Cr(VI).
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Figura 4.16. (a) Constates de velocidade para as reações de redução de Cr(VI) (b)
Remoção de Cr(VI) após 280 minuto para os diferentes materiais.
As Figuras 4.16 (a) e (b) sugerem que a velocidade de redução e a eficiência
de remoção de Cr(VI) aumentam com a adição de hematita e carvão, especialmente
após tratamento a 800 ºC.
Além das reações de redução, o Cr(VI) pode participar de processos de
adsorção. Na fração magnética do rejeito, há duas espécies com potencial adsorvente:
carvão e argila. A fim de se verificar a ocorrência da adsorção em detrimento à
redução, realizaram-se dois experimentos, utilizando as frações argila e carvão puros.
A concentração de Cr(VI) foi monitorada ao longo do tempo (Figura 4.17).
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Figura 4.17. Cinética de adsorção de Cr(VI) para argila e carvão.
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Conforme pode ser visto na Figura 4.17, a variação da concentração de Cr(VI),
na presença de argila e carvão puros, é praticamente desprezível, menor que 4%. Isso
se deve à natureza aniônica do CrO4-2 que não se adsorve em argila, uma vez que
esta é trocadora catiônica. O carvão, por sua vez, mostra uma natureza hidrofóbica,
apresentado baixa adsorção para espécies iônicas.
Tendo em vista os estudos cinéticos realizados para as reações de redução de
Cr(VI), escolheu-se um dos sistemas trabalhados a fim de testar o seu reuso, até
completa desativação. Por apresentar melhores resultados dentre os sistemas sem
aditivos, optou-se por investigar a reutilização, nestas reações, do sistema FM400.
Para tal, fez-se a lavagem ácida do material, como descrito anteriormente, e o
mesmo foi mantido em contato com a solução de Cr (VI) até que o equilíbrio fosse
atingido. Então, separou-se o material da solução, com o auxílio de um imã, e trocouse a solução por outra com a mesma concentração trabalhada no primeiro ciclo, 50 mg
L-1 em Cr. O pH do sistema foi ajustado, através da adição de ácido clorídrico diluído,
até

atingir

o

mesmo

valor

do

sistema

inicial.

Novamente,

esperou-se

o

estabelecimento do equilíbrio, e repetiram-se os passos anteriormente descritos. A
concentração de Cr(VI) e o pH foram monitorados ao longo do tempo (Figura 4.18).
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Figura 4.18. Estudo cinético do reuso do sistema FM400 na redução do Cr(VI) e da
variação do pH.
No primeiro ciclo, o sistema FM400 mostrou maior eficiência, levando à
remoção de aproximadamente 40% da quantidade inicial de Cr(VI). Já no segundo
ciclo, sua atividade diminuiu pela metade, promovendo a redução de apenas 20% do
98

Capítulo 4. Modificação do Rejeito de Areia de Fundição para Aplicações Ambientais

____________________________________________________________________________________

Cr(VI). No terceiro e último reuso, o sistema apresentou-se praticamente inativo, com
uma remoção de apenas 5%. Esta diminuição da atividade do sistema FM400 para a
redução do Cr(VI) pode ser atribuída à oxidação da superfície das partículas de ferro.
Após a desativação do material, o mesmo foi separado da solução, seco e
regenerado termicamente, à mesma temperatura utilizada no primeiro tratamento, 400
ºC. Tanto o sistema desativado quanto o recuperado foram caracterizados por
espectroscopia Mössbauer. Os espectros obtidos para estes sistemas, bem como a
distribuição das fases de ferro estão mostrados nas Figuras 4.19 (a) e (b). Incluiu-se o
sistema inicial, FM400, para fins comparativos.
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Figura 4.19. (a) Espectros Mössbauer obtidos, à temperatura ambiente, para os
sistemas FM400 inicial, após 3 ciclos de reação e regenerado à 400 ºC. (b)
Distribuição Mössbauer das fases de ferro para os mesmo sistemas descritos em (a).
A

distribuição

Mössbauer

das

fases

apontou

uma

diminuição

de

aproximadamente 10% no teor da fase magnetita e de 5% no teor de ferro metálico,
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após três ciclos reacionais. Como conseqüência disso, houve um aumento na
quantidade tanto da fase hematita (de 10% para 20%) quanto da fase contendo Fe+3
disperso (de 12% para 20%). Estas variações refletiram a conversão de fases menos
oxidadas de ferro em outras de maior estado de oxidação, em decorrência da redução
do Cr(VI). Ao ser tratado termicamente, o material praticamente recuperou sua
distribuição Mössbauer original, sugerindo uma grande eficiência do tratamento
térmico na regeneração do sistema.

4.4.3. TESTES CATALÍTICOS
Os materiais modificados a partir da fração magnética do rejeito de areia de
fundição tiveram seu uso investigado em duas reações: (i) decomposição do H2O2 e
(ii) oxidação do corante índigo carmim, usado como molécula modelo.
Em ambos os casos, os sistemas contendo espécies “Fe” foram testados como
possíveis promotores das reações.

Reações de Decomposição de H2O2

As reações de decomposição de peróxido de hidrogênio foram acompanhadas
através do volume de gás oxigênio liberado ao longo do tempo (Equação 4.6).
H2O2

cat.

Equação 4.6

H2O + ½ O2

Os resultados obtidos para cada um dos sistemas estão mostrados na Figura
4.20.
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Figura 4.20. Cinética de decomposição de H2O2 em função dos materiais estudados.
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Pode-se perceber, através da Figura 4.20, que o sistema mais ativo na
decomposição do peróxido foi o sistema FMHt800, seguido por FM800.
Trabalhos anteriores mostraram que a atividade de decomposição de H2O2 é
fortemente dependente da presença de duas fases: Fe3O4 e Fe0 [21, 34, 35]. Um outro
requisito fundamental é o contato físico/ interface entre as fases Fe0 e Fe3O4 [34]. Este
contato físico

pode

ser promovido por trituração ou aquecimento. Assim,

provavelmente, o aquecimento a maiores temperaturas, e.g. 800 ºC, deve promover a
reação entre as fases Fe0 e Fe3O4, desenvolvendo uma melhor interface e levando a
uma maior atividade (Figura 4.21).

Reação com H2O2
produzindo Fe +3

Transferência de
elétron do Fe0

Regeneração do sítio
Fe +2 ativo

Figura 4.21. Representação esquemática da formação de espécies ativas Fe0/Fe3O4
[21,35].
Em relação à cinética de decomposição, observa-se, de acordo com a Figura
4.20, que os materiais estudados não apresentam a mesma tendência. Os materiais
mais ativos, FMHt800, FM800 e FMHtC800, exibiram um comportamento linear em
relação à quantidade de gás produzido. Por outro lado, os sistemas menos ativos
produziram O2 somente nos primeiros 20 minutos, se desativando posteriormente.

Reações do tipo Fenton heterogêneo
As reações do tipo Fenton heterogêneo foram realizadas utilizando o corante
índigo carmim (IC) como molécula modelo e a cinética de oxidação foi acompanhada
pela descoloração da solução. O corante IC foi escolhido devido ao fato de o mesmo
ser aniônico (Figura 4.22) não podendo, portanto, ser adsorvido nem pelo rejeito de
areia de fundição nem por nenhum dos seus componentes. A argila presente no
rejeito, por ser trocadora catiônica, não é capaz de adsorver o corante e o carvão, por
sua vez, não adsorve bem espécie iônicas.
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Figura 4.22. Fórmula estrutural do corante índigo carmim
A Figura 4.23 apresenta o gráfico das reações de descoloração do corante IC
em função do tempo.
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Figura 4.23. Reações do tipo Fenton heterogêneo para oxidação do corante IC
utilizando os materiais sintetizados.
Pode-se observar, pela Figura 4.23, que o comportamento dos materiais nas
reações de descoloração do corante IC foi semelhante ao exibido nas reações de
decomposição de peróxido. Novamente, o sistema de maior atividade catalítica foi o
FMHt800, seguido dos materiais FMHtC800 e FM800.
Nota-se que as frações mais ativas tanto nas reações de descoloração do
corante quanto na decomposição de peróxido são aquelas obtidas a 800 ºC. Aliado ao
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efeito da temperatura, a adição de hematita também alterou o potencial catalítico dos
materiais.
A descoloração do corante, nestes sistemas, não tem relação com fenômenos
de adsorção, uma vez que, como mostrado no Capítulo 2, os possíveis adsorventes
presentes na fração magnética do rejeito, argila e carvão, não são capazes de
adsorver a espécie aniônica índigo carmim (Figura 4.24).
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Figura 4.24. Testes de adsorção de IC em RAF e seus componentes puros.
Os dois parâmetros investigados na oxidação do corante índigo carmim foram
a descoloração, que descreve a primeira etapa de oxidação, produzindo intermediários
não coloridos, e a determinação do teor de carbono orgânico total, que relata a
completa oxidação e mineralização dos compostos orgânicos a CO2, H2O e formas
inorgânicas oxidadas de N e S (Equações 4.14 e 4.15) [21].

Descoloração: Corante + H2O2

Intermediários não coloridos

Mineralização: intermediário + H2O2
CO2 / H2O + formas inorgânicas oxidadas de N e S

Equação 4.14

Equação 4.15

A fim de verificar a ocorrência de mineralização da matéria orgânica
concomitantemente à descoloração do corante, foram realizadas medidas do teor de
carbono orgânico total (COT) nos sistemas finais. Dessa maneira, ao término das
reações, os catalisadores foram separados, com o auxílio de um imã, e as soluções
analisadas.
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Apesar da complexidade da cinética nas reações de Fenton, estudos
preliminares mostraram que a reação de decomposição de peróxido apresenta cinética
de pseudo-ordem zero em relação à concentração de peróxido (VH2O2= kH2O2 x [H2O2]0)
Por outro lado, experimentos de oxidação de corante sugerem que, nos
primeiros 25 minutos de reação, existe uma dependência cinética de primeira ordem
em relação à concentração do corante. Após 25 minutos, a cinética da reação muda e
observa-se um desvio em relação à dependência inicial de primeira ordem.
Experimentos utilizando diferentes concentrações de ferro promotor e H2O2 indicaram
que a velocidade de descoloração é de primeira ordem em relação ao ferro e de
pseudo ordem zero para H2O2 (Voxid = koxid ·[corante]1[H2O2]0 [“Fe”]1) [21, 35].
Assim, considerando-se que a concentração de espécies “Fe” mantém-se
contante ao longo do tempo, foi possível calcular as constantes de velocidade para as
reações de oxidação do corante IC. As Figuras 4.25 (a) e (b) mostram,
respectivamente, os gráficos de ln([IC]/[IC]i) versus tempo para os materiais estudados
e a relação entre as constantes de velocidade de oxidação e os teores de carbono
orgânico removidos.
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Figura 4.25. Gráficos de ln([IC]/[IC]i) versus tempo para os materiais estudados (a) e
relação entre as constantes de velocidade de oxidação e os teores de carbono
orgânico removidos após 210 minutos de reação.
Analisando-se as Figuras 4.25 (a) e (b) é possível notar uma relação direta
entre a constante de velocidade de oxidação do corante e o teor de carbono orgânico
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total removido. Assim, as reações que apresentam maiores constantes de velocidade
foram as que promoveram maior mineralização da matéria orgânica.
Com exceção dos sistemas FM, FM400 e FMHt400, os demais materiais
promoveram a mineralização parcial do corante. O sistema FMHt800, o mais ativo na
remoção de COT, causou a mineralização de cerca de 70% da matéria orgânica. Já os
materiais FM800 e FMHtC800 foram capazes de remover aproximadamente 20% da
quantidade de carbono orgânico total. Os sistemas tratados a 600 ºC, FM600 e
FMHt600,

apresentaram

menor

eficiência

na

mineralização

do

corante,

aproximadamente 10%.
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4.5. CONCLUSÕES
Os sistemas obtidos a partir da FM do RAF com a adição de hematita e
tratamento a 800ºC apresentaram elevados teores de fases ativas, como magnetita e
Fe0.
Nas reações de redução de Cr(VI), os materiais modificados pela adição de
hematita, e.g. FMHt800 e FMHtC800, mostraram grande potencial redutor. Eles
converteram 60% e 100%, respectivamente, do teor inicial de Cr(VI) em Cr(III).
Tanto nas reações de decomposição de peróxido de hidrogênio quanto nas
reações de Fenton heterogêneo, os sistemas mais ativos foram os obtidos pelo
acréscimo de hematita e tratados a 800 ºC. O material FMHt800, o mais ativo em
ambos os casos, promoveu a mineralização de cerca de 70% da matéria orgânica
presente no corante índigo carmim.
O bom desempenho dos sistemas contendo hematita e tratados a temperaturas
mais altas, em todas as reações, pode ser atribuído à grande quantidade de íons Fe+2,
espécies altamente ativas tanto em reações de oxi-redução, como agentes redutores,
quanto em reações de Fenton, como promotores.
Vê-se, assim, que a presença de espécies reativas na fração magnética do
rejeito de fundição permitiu seu uso em reações de extrema importância ambiental.
Além disso, como visto anteriormente, outros constituintes presentes no rejeito, como
a argila e o carvão, importantes na remoção de metais pesados e outros
contaminantes orgânicos, também atribuem, ao mesmo, características interessantes
do ponto de vista ambiental.
Por tudo isso, há de se destacar o enorme potencial de aplicação do rejeito de
areia de fundição na composição de barreiras permeáveis reativas. Este novo uso
representaria um atrativo não só do ponto de vista econômico, mas também ambiental,
uma vez que diminuiria sua disposição em aterros.
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