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RESUMO

O Brasil destaca-se em termos mundiais pela variedade de gemas em seu solo. Gemas como a ágata podem ser naturais ou produzidas, na maioria 
das vezes, por processos de tingimento com corantes. Essas operações vêm avançando nos últimos anos, gerando consideráveis volumes de 
efluentes líquidos contendo íons de vários metais e alta carga orgânica, manifestando por isso, uma preocupação ambiental, já que esses corantes 
são potenciais contaminantes. Dessa forma, surge a necessidade do tratamento desses efluentes com o propósito de minimizar a concentração 
dos poluentes em questão. Os processos convencionais de tratamento dos efluentes, além de utilizarem grandes quantidades de produtos 
químicos, podem originar um grande volume de resíduos tóxicos. A eletrodiálise (ED) é uma técnica de separação por membranas, na qual 
espécies iônicas em solução são transportadas através de membranas seletivas por ação de um campo elétrico. A técnica possibilita o emprego no 
tratamento de efluentes pela remoção de eletrólitos, demonstra uma economia de energia além de vislumbrar a possibilidade de recuperação 
dos metais e reúso da água. Neste sentido, o objetivo do presente projeto foi realizar uma avaliação da técnica de ED no tratamento de efluentes 
do sistema de tingimento de ágatas do RS como uma tecnologia limpa. Dessa forma, foram desenvolvidas etapas com início na determinação da 
corrente limite e estudo do transporte de íons do processo a partir de curvas corrente-potencial e ensaios cronopotenciométricos. Os 
experimentos foram realizados em uma célula com 3 compartimentos separados por membranas íon seletivas e com o auxílio de quatro 
eletrodos, onde dois eram de Ag / AgCl em um capilar de Luggin. Após, foi realizada a análise da eficiência de extração dos íons em função do 
tempo de tratamento em células estáticas e em fluxo em sistemas com cinco compartimentos. Todos os experimentos desse estudo utilizaram 
um ânodo 70TiO2/30RuO2 DSA® e um cátodo de titânio. A seguir, avaliou-se a toxicidade do efluente estudado antes e após a aplicação da 
técnica de ED em função de dois níveis tróficos, Artemia salina e Lactuca sativa. Por fim, investigou-se a possibilidade de recuperação dos metais e 
reúso do efluente após o processo de tratamento a partir do método de análise de colorações de gemas em função de imagens digitalizadas. Os 
resultados apontaram a corrente limite do processo e a extração dos íons no modo estático, além de 233 mg L-1 de íons nitrato e 233,6 mg L-1 de 
íons cromo no modo em fluxo, comprovando a eficiência da técnica na remoção dos íons presentes no efluente. Os ensaios de toxicidade 
apontaram uma redução na porcentagem de letalidade dos organismos-teste após aplicação da técnica de ED. Os íons recuperados foram 
inseridos em um novo processo de tingimento e demonstraram a possibilidade do reúso da água e reutilização dos insumos, fator cada vez mais 
importante na minimização do consumo e dos custos de produção, favorecendo um cenário ambientalmente correto e sustentável.

Exatas e Engenharias

Engenharia Ambiental e Sanitária
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


