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RESUMO 

 

PEREIRA, Valdete. TURFA ADSORVENTE – VIABILIDADE TÉCNICA PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DAS INDUSTRIAS DE CURTUME. 2018, 

Monografia apresentada ao curso de Especialização em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos.  
 

A água é fonte de vida, não importa o que fazemos, dependemos da água para viver, e para 

produzir, quando utilizamos a água, em sua maioria acabamos poluindo, a água é o único 

recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o 

desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na 

sociedade, como componente bioquímico de seres vivos, das várias espécies vegetais e 

animais, e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário, é 

preciso utilizar a água de forma prudente e racional, evitando o desperdício e combatendo a 

poluição.  No Brasil, o setor coureiro é bastante significativo para a economia nacional, e esse 

setor industrial é caracterizado pela elevada quantidade de água que utiliza, nos processos de 

produção de peles e couros, consequentemente os efluentes gerados também bastante 

expressivos, aproximadamente 92 % dessas industriais em todo território, utilizam sais de 

Crômio III, nos processos de curtimento, uma vez que os resultados de resistência, 

flexibilidade, favorecem a qualidade do couro desse setor, mas também produzem efluentes 

com teor de Crômio III que varia de 3 % à 5 % caracterizando presença considerável desse 

metal em seus efluentes, assim temos águas residuárias com cargas elevadas desses 

compostos, visando minimizar o impacto ambiental causado, e otimizar o tratamento desses 

efluentes, a Turfa é um material encontrado na crosta terrestre, de origem vegetal, uma 

substância formada pela decomposição de vegetais acumulados em terrenos alagadiços, sua 

composição é definida como Substâncias Húmicas (Ácido Húmico, Ácido Fúlvico e Humina) 

e Substâncias Não-húmicas, tem capacidade de ser um adsorvente para efluentes líquidos com 

presença de metais, a adsorção é a adesão de moléculas de um fluido a uma superfície sólida, 

realizaremos um experimento com filtro preenchidos com Turfa adsorvente, para verificar e 

avaliar a eficiência deste material como adsorvente de Metais, os Sais de Crômio III, avaliar 

sua eficiência, e condições de aprimorar para grande escala, para o tratamento de efluentes de 

Curtumes e contribuir para o equilíbrio do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Adsorvente; Purificação; Meio ambiente  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, Valdete. TURFA ADSORVENTE – VIABILIDADE TÉCNICA PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DAS INDUSTRIAS DE CURTUME. 2018, 

Monografia apresentada ao curso de Especialização em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos.  

 

 

Water is the source of life, no matter what we do, we depend on water to live, and to produce, 

when we use the water in your most we end up polluting, water is the only natural resource 

that has to do with all aspects of human civilization Since the agricultural and industrial 

development to cultural and religious values rooted in society, such as biochemical 

component of living organisms, of several plant and animal species, and even as a factor of 

production of various goods and final consumption intermediary, the water must be used 

prudently and rationally to avoid waste and combating pollution. In Brazil, the leather sector 

is quite significant to the national economy, and that the industrial sector is characterized by 

the high amount of water it uses, in the production processes of hides and skins, consequently 

the effluents generated rather expressive, approximately 92% of these throughout industrial, 

use salts of Chromium III in tanning processes, since the results of resistance, flexibility, 

promote the quality of leather in this sector, but also produce effluents containing Chromium 

(III) ranging from 3% to 5% featuring considerable presence of this metal in their effluents, so 

wastewater with high loads of these compounds, to minimize the environmental impact and 

optimize the treatment of these effluents, peat is a material found in the Earth's crust, of 

vegetable origin, a substance formed by the decomposition of plants in wetland terrain, your 

composition is set to humic substances (Humic Acid, Fulvic Acid and Humina) and non-

humic Substances, have the capacity to be an adsorbent for liquid effluents with the presence 

of metals, the adsorption is the accession of molecules of a fluid to a solid surface, we will 

perform an experiment with filter filled with Peat adsorbent, to check and evaluate the 

efficiency of this material as adsorbent of metals, salts of chromium III, evaluate your 

efficiency, and improve conditions for large scale, for the treatment of tannery effluents and 

contribute to the equilibrium of the environment. 

 

 

 

Keywords: Adsorbent; Purification; Environment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor coureiro é bastante significativo para a economia nacional abrangendo 22% da 

mesma. Esse setor é caracterizado pela elevada quantidade de água que utiliza, o que gera 

uma grande quantidade de efluentes.  http://www.revistaespacios.com 

Aproximadamente 92% das industriais do setor coureiro utilizam sais de cromo III nos 

processos de curtimento, pois favorece a qualidade do couro produzido. Mas a utilização desta 

substância traz consigo a desvantagem de produzir efluentes com 35 a 5% de cromo III, 

ZUPANCIC; JEMEC, 2010.  

A presença deste sal aumenta o potencial poluidor dos efluentes gerados, portando 

gerando uma demanda para se descobrir alternativas que possam retirar o cromo dos efluentes 

antes que eles sejam lançados no meio ambiente.  

Há várias técnicas de tratamento estão disponíveis na literatura para a remoção e 

recuperação de metais pesados em efluentes industriais, como: neutralização/precipitação 

convencional, redução eletroquímica, troca iônica, osmose reversa, separação por membranas, 

extração por solvente, dentre outras (CORBITT, 1990; WILMOTH et al., 1991; HENZE et 

al., 1995). O método mais utilizado para a remoção de metais pesados em tratamento de 

efluentes de Indústria Curtumeira é a precipitação dos metais como hidróxidos metálicos sob 

condições apropriadas de pH (DEAN & LANOUETTE, 1972; MARUYAMA, 1975; 

ROUSE, 1976; LANOUETTE & PAULSON, 1977; BRAILE & CAVALCANTI, 1979; 

CHERNICARO & von SPELING, 1996). 

Uma alternativa que tem se mostrado bastante promissora é a utilização da turfa, um 

material formado pela decomposição de vegetais acumulados em terrenos alagadiços, em 

camadas, geralmente em regiões pantanosas e sob montanhas. Este material se mostrou com 

uma alta capacidade de reter esses íons presentes em efluentes, BRAILE & CAVALCANTI, 

1979. 

Segundo a CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada à 

Secretaria do Meio Ambiente do governo paulista, o consumo total médio atual do setor 

brasileiro está estimado em 25-30 m3 água / t pele salgada – cerca de 630 litros água / pele 

salgada, em média. Vale dizer, portanto, que um curtume integrado de processo convencional 

que processe 3.000 peles salgadas por dia (de porte médio), consumiria em média 

aproximadamente 1.900 m3 água/dia, que equivale ao consumo diário de uma população de 

cerca de 10.500 habitantes, considerando-se um consumo médio de 180 litros de água / 

habitante / dia.   
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Levando-se em consideração que a presença dos sais de cromo III e como também 

outras substâncias na água podem ocasionar sérios problemas a saúde, e que a água é um bem 

valioso e que deve ser preservado, o uso da turfa no processo de tratamento desses efluentes 

atende as duas demandas, DEAN & LANOUETTE, 1972. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1º. Estudo analisado para verificar o resultado da Turfa foi o Torta De Filtro E Turfa 

Na Mitigação De Solo Contaminado Com Resíduo De Sucata Rico Em Boro (1 ) RICARDO 

ALEXANDRE BRASIL JORGE (2 ); CLEIDE APARECIDA DE ABREU (3*); 

CRISTIANO ALBERTO DE ANDRADE (3 ); OTÁVIO ANTONIO DE CAMARGO (3,4), 

a torta de filtro e a turfa foi utilizada como fontes de matéria orgânica para mitigar solo 

contaminado com boro, o solo da área estudada foi contaminado pelo descarte de resíduo 

metálico rico em Boro, com teor total de 62,1 mg kg-1 e disponível (água quente) de 8,0 mg 

dm-3, o solo recebeu aplicação de 10 t ha-1 de calcário por recomendação do órgão ambiental 

do Estado de São Paulo, junto com a Turfa , depois em solo contaminado, cultivado com dez 

plantas de nabo forrageiro. Não se constataram nas plantas sintomas de toxicidade, embora 

teores elevados tenham sido observados no caule + folhas, com uso da turfa; 9,3 anos com uso 

da torta de filtro, concluiu-se que a torta de filtro foi considerada mitigadora para o solo 

contaminado e que o nabo forrageiro tem potencial para ser cultivado na área contaminada. 

 2º. Estudo analisado, FRANCHI. José Guilherme - Catalogo da USP – 2004, A 

utilização de turfa como adsorvente de metais pesados. O exemplo da contaminação da Bacia 

do Rio Ribeira de Iguape por chumbo e metais associados. Caracterização da mina de Turfa 

Localizada em São Paulo no vale do Rio Paraíba, foi tratada in natura e com ácido Clorídrico, 

como adsorvente de metais pesados, visando a aplicação da Turfa, o processo de tratamento 

de efluentes líquidos, o estudo visou a lixiviados  obtidas a partir de resíduos de mineração de 

sulfetos de Chumbo e metais associados , caracterizados como Classe I  , testando a adsorção 

de pelo menos 5 metais pesados, em batelada, mostrou-se bastante eficiente para a remoção 

de Chumbo e Cobre.   

 

3º. Estudo analisado, ADSORÇÃO DE ZINCO E CÁDMIO EM COLUNAS DE 

TURFA PETRONI; Sérgio Luís Graciano, PIRES; Maria Aparecida Faustino do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares – USP - Cidade Universitária. A turfa utilizada foi coletada 

úmida, no laboratório, a amostra foi homogeneizada e acondicionada em saco plástico 

devidamente lacrado mantido sob refrigeração a 4o C. Observou-se que vinte anos, a turfa 

tem sido muito estudada, principalmente no Canadá, Estados Unidos e Europa, como 

alternativa tecnológica de utilização de um absorvedor natural, o Tratamento da Turfa A turfa 

foi submetida a tratamento ácido de acordo com o procedimento indicado por Gosset, 

Trancart e Thévenot, o procedimento consistiu da secagem da turfa ao ar até peso constante, 
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em seguida realizou-se a lavagem da amostra com água deionizada em funil de separação, sob 

agitação, por 2 horas. A acidificação da turfa foi feita com solução de HCl 1 mol.L-1, na 

proporção de 10 mL de solução ácida por grama de turfa, sob agitação em funil de separação 

por 2 horas, seguida da lavagem das amostras em funil com água deionizada até o filtrado 

atingir pH 5, verificar a capacidade de troca catiônica da turfa, o procedimento consiste no 

estudo da influência do pH , os  resultados mostraram que a turfa é capaz de adsorver 

aproximadamente 99% dos metais estudados em solução em uma faixa de pH de 3,7 a 6,5. As 

concentrações dos íons interferentes a partir das quais a retenção de metais como Zinco, 

Bário, Magnésio, Sódio, Alumínio.   

 

2.1 A Indústria de Curtimento de Couro no Brasil 

 

De acordo com Martines et al., 2010, a produção de couros no Brasil, representa 

aproximadamente 1% do produto interno bruto (PIB), e emprega cerca de 50 mil 

trabalhadores, o estado do Rio Grande do Sul concentra o maior número destas instalações, 

cerca de 200, com 60% delas concentradas na região do Vale do Rio dos Sinos 

(FIGUEIREDO et al, 2010).  

A indústria de processo de curtimento do couro requer diversos processos mecânicos 

e químicos de tratamento que, em condições de baixa eficiência, resultam em grande 

quantidade de efluentes – 30 a 35 litros por quilograma de material cru processado – com 

altas concentrações de matéria orgânica, e inúmeros produtos químicos, como o Cromo III e 

Sulfatos, que podem resultar em irritações na pele, olhos, e trato respiratório, além de 

cânceres, problemas neurológicos e mutagênicos (RODRIGUES et al, 2008).  

Cerca de 400 mil toneladas de resíduos sólidos são gerados anualmente, além de 170 

mil toneladas de resíduos de couro curtido (ZUPANCIC; JEMEC, 2010). A relevância 

econômica da indústria curtidora, conjugada com seu potencial poluidor, vem intensificando 

nas últimas décadas a realização de pesquisas acadêmicas, que resultaram em maior 

conhecimento do processo industrial, e na evolução das tecnologias utilizadas para tratamento 

e racionalização do processo produtivo, mas sabemos que estamos longe de esgotar o assunto, 

e muito precisa ser feito na direção da ecoeficiência.  

Tecnologia de Ozonização no tratamento de efluentes de Curtume é uma delas os 

efluentes apresentam elevada carga orgânica, sulfetos, cromo, corantes, óleos, tensoativos, 

recurtentes, taninos, entre outros contaminantes, o que torna difícil o seu tratamento e 

adequação aos padrões de lançamento deste no meio receptor, o ozônio é capaz de reagir com 
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uma numerosa classe de compostos orgânicos, devido, principalmente, ao seu elevado 

potencial de oxidação, superior ao de compostos reconhecidamente oxidantes, como H2O2 e 

o próprio cloro, no em determinadas condições o ozônio leva à formação de radicais 

hidroxilas, cujo potencial de oxidação é ainda mais elevado, outro fator é que o ozônio é um 

gás instável de alto poder oxidante, A utilização de ozônio no tratamento de efluentes de 

curtume é uma técnica promissora, embora não substitua nenhum dos estágios do tratamento, 

sua associação com as técnicas atualmente utilizadas pode garantir um efluente tratado com 

parâmetros de descarte mais próximos dos exigidos pelos órgãos ambientais, ou com 

características adequadas para reuso no processo, AGRADECANDRIOLI, E.; MELLA, 

B.; GUTTERRES, M.  

Outra tecnologia que está sendo estudada é a possibilidade de tratamento de efluentes 

de Curtume, com o método fotoeletrooxidação da matéria organiza, seguindo de eletrolise, 

essas Técnicas eletroquímicas, tem sido amplamente utilizada no tratamento de vários tipos de 

efluentes, pois apresenta a vantagem de recuperação da água e dos sais presentes trazendo a 

“descarga zero, “mas tem um custo elevado, STREIT, KÁTIA FERNANDA; FERREIRA, 

JANE ZOPPAS. 

 

2.2 Resíduos de Curtumes: Estado das tendências de Pesquisa – Impacto no ser humano:  

 

O cromo é um mineral traço que ocorre nas valências de –2 a +6, sendo as mais 

comuns +2 (Cr2+), +3 (Cr3+) e +6 (Cr6+). Está presente em pequenas quantidades em alguns 

alimentos como carnes, cereais integrais, etc. Cada valência corresponde ao nível do cromo e 

cada um se distingue de acordo com o seu uso. O cromo Hexavalente (VI), por exemplo, tem 

sido usado pela indústria de eletrônicos como tratamento anticorrosivo, tais como: peças com 

banho de zinco, painéis de circuitos integrados e tubos de raios catódicos, bem como para 

blindagem elétrica para alguns componentes. Também tem uso em cromados, fabricação de 

corantes e pigmentos, escurecimentos de peles e preservação da madeira. O elemento integra 

a listagem da EPA (Agência Ambiental dos EUA) dos 129 poluentes mais críticos.  

 

Cromo VI na água: 

 

A toxicidade do cromo está limitada aos compostos hexavalentes (Cromo VI), que têm uma 

ação irritante e corrosiva no corpo humano. A exposição do cromo hexavalente pode ocorrer, 

geralmente, através da inalação contato com a pele e ingestão. A inalação, por exemplo, do 

cromo VI, além de causar grave irritação das vias respiratórias, já foi reconhecida como um

https://www.proceedings.blucher.com.br/author-user-profile/RS4gQU5EUklPTEk=
https://www.proceedings.blucher.com.br/author-user-profile/Qi4gTUVMTEE=
https://www.proceedings.blucher.com.br/author-user-profile/Qi4gTUVMTEE=
https://www.proceedings.blucher.com.br/author-user-profile/TS4gR1VUVEVSUkVT
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 carcinogênico humano (isto é, cancerígeno). Apesar da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estabelecer o limite para o consumo humano, de 0,05 miligramas por litro, não há 

estudos científicos que comprovem qual o nível de cromo ingerido pode vir causar a doença. 

Os potenciais efeitos do cromo hexavalente variam, principalmente, com as espécies e as 

quantidades absorvidas na corrente sanguínea, a rota e a duração da exposição.  O mais 

utilizado nos Curtumes é na forma trivalente, sendo considerado como não tóxico, a maior 

preocupação do Cromo III, e passar do estado +3 para +6 e isso ocorre quando se aquece, os 

resíduos do couro. O cromo hexavalente encontra-se na maior parte das listas nacionais e 

internacionais de materiais de elevada toxicidade, para os quais se aplicam rígidos 

procedimentos de controle. Nos EUA, o cromo Hexavalente é regulamentado como uma 

Substância Perigosa, Perigoso Poluente do Ar, Desperdício Perigoso, Químico-Tóxico e um 

poluente prioritário ao abrigo da Lei de Salubridade da Água. A restrição de União Europeia 

para a utilização de determinadas Substâncias Perigosas (RoHS), juntamente com outras 

restrições em âmbito mundial, conduz à eliminação no uso de cromo Hexavalente nos bens de 

consumo. O risco de se transformar em hexavalente, é a interação no meio ambiente através 

das altas temperaturas e mal descartes dos resíduos gerados nos processos, e do lodo gerado 

no Tratamento de águas residuárias com Crômio III e com Crómio(VI), PINA; FREDERICO 

DUARTE DE SOUSA.  

 

2.3 Tratamento de águas contaminadas com crómio(VI) por biossorção – Impacto 

Ambiental  

 

A presença de Crómio na água em grandes quantidades está normalmente associada à 

atividade antropogênica, através da descarga de efluentes no meio hídrico, com tratamentos 

inadequados, fora dos padrões, ou descarte sem tratamento prévio, CARVALHO, PEDRO DE 

CASTRO TEIXEIRA.  A toxicidade do Crómio para a vida aquática está dependente de 

fatores como a temperatura, pH, espécie, estado de oxidação e concentração de oxigénio, é na 

forma hexavalente, que o Crómio é absorvido pelas espécies aquáticas por difusão passiva, 

acumulando-se preferencialmente nas guelras e vísceras.  

No solo, o crómio é encontrado em concentrações variadas, mas abaixo dos valores 

considerados tóxicos para as várias espécies, e geralmente os invertebrados são mais sensíveis 

aos efeitos tóxicos que os vertebrados sendo a dose letal de 0,05 mg/l para os primeiros, no 

caso da poluição pelo ar, as concentrações de Crómio, variam muito com a localização, 

estando diretamente relacionados com a fonte, há estudos de tratamento de Crómio com Algas 
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marinhas, MUNIZ; DAPHNE HELOISA DE FREITAS, FILHO, EDUARDO CYRINO 

OLIVEIRA. 

É importante observar que água é um insumo relevante na operação dos curtumes (na 

formulação dos banhos de tratamento e nas lavagens das peles) e dependendo da sua produção 

e do local onde opera, o impacto de consumo nos mananciais da região pode ser significativo. 

Importante se faz realçar que o volume total de efluentes líquidos produzidos pelos curtumes 

é similar ao total de água captada, mas, em termos de vazões efetivas de geração e de 

lançamento para fora dos curtumes, estas dependem dos procedimentos operacionais da 

estação de tratamento de efluentes (ETE) – também denominada sistema de tratamento de 

águas residuárias (STAR) – de cada curtume. Vale ratificar que cerca de 65% a 70% do 

volume dos despejos líquidos são provenientes das operações de ribeira até a etapa de purga, 

cabendo os outros 30 a 35% ao restante do processo, e nas próximas etapas temos então 

operações com água com teor ácido e com sais de Cromo III, os efluentes do curtimento ao 

Cromo III passam por tratamento específico para separação do Cromo III, por precipitação 

alcalina, como hidróxido de Cromo trivalente. O sobrenadante da precipitação é encaminhado 

para a homogeneização ou equalização dos efluentes gerais, nosso projeto visa otimizar essa 

etapa do tratamento, não utilizar hidróxidos, e aplicar nesta etapa os filtros de Turfa, retirando 

os Sais de Cromo III nos efluentes de forma menos agressiva e com maior eficiência, e 

amenizar seus impactos ambientais e atender à legislação vigente.  Segundo (GUNTHER, 

1999) Uma das maiores preocupações dos órgãos ambientais são os rejeitos decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico. Os efluentes industriais são, nesse contexto, um problema 

particular, pois a natureza não os absorve, principalmente os contaminados por metais 

pesados. Grande parte dos produtos químicos têm sido produzidos, comercializados, 

armazenados, transportados, utilizados e dispostos no ambiente, trazendo enormes benefícios 

para a humanidade, mas também há possibilidade de risco à saúde humana e ao meio 

ambiente. 

Há várias técnicas de tratamento estão disponíveis na literatura para a remoção e 

recuperação de metais pesados em efluentes industriais, como: neutralização/precipitação 

convencional, redução eletroquímica, troca iônica, osmose reversa, separação por membranas, 

extração por solvente, dentre outras (CORBITT, 1990; WILMOTH et al., 1991; HENZE et 

al., 1995). O método mais utilizado para a remoção de metais pesados em tratamento de 

efluentes de Indústria Curtumeira é a precipitação dos metais como hidróxidos metálicos sob 

condições apropriadas de pH (DEAN & LANOUETTE, 1972; MARUYAMA, 1975; 

ROUSE, 1976; LANOUETTE & PAULSON, 1977; BRAILE & CAVALCANTI, 1979; 
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CHERNICARO & von SPELING, 1996). Esse tratamento gera um resíduo sólido conhecido 

como “lodo ou lama”, contendo hidróxidos dos metais pesados envolvidos no processo e 

representando um material bruto que pode ser usado para a recuperação desses metais 

pesados, tais como: cromo, cobre, zinco, níquel, entre outros.  As águas das operações de 

ribeira em Curtumes são fortemente alcalinas e esbranquiçadas (cal em excesso) e contêm 

sebo, pelos, tecido muscular, gordura e sangue, em suspensão. Em solução, sais (principais 

ânions – sulfeto, sulfato, cloreto; principais cátions – sódio, cálcio, amônio), proteínas e 

aminoácidos diversos; em menor quantidade, tensoativos (detergentes), aminas e 

eventualmente alguns conservantes ou biocidas e inseticidas (produtos orgânicos).  Registra- 

se ainda que a fase de ribeira, até a etapa anterior ao curtimento, é a responsável pela maior 

parte das cargas poluentes e tóxicas dos efluentes de curtumes.  O tratamento dos efluentes 

líquidos possui seguintes etapas: Os efluentes da ribeira daqueles do curtimento 

(principalmente curtimento ao Cromo III) e do acabamento, possibilitando operações de 

reciclagem dos banhos de depilação e de curtimento, o que alguns curtumes já realiza, mas a 

eficiência deixa muito a desejar e se gasta muitos insumos químicos para a precipitação dos 

Sais de Cromo III.  

Dentre as vantagens apresentadas na utilização a turfa ou o biossorvente de baixo 

custo é possível destacar que: (Demirbas, 2008; Kurniawan, Chan, 2006).  Possuem 

inexpressivo valor comercial decorrente do fato de serem sobras de processos produtivos ou 

por estarem disponíveis na natureza em quantidades apreciáveis. Normalmente o biossorvente 

a ser utilizado tem origem regionalizada (determinada pela condição climática, tipo de solo, 

relevo), podendo ser aproveitado por indústrias situadas na mesma região, resultando na 

minimização dos custos com transporte. São de beneficiamento simples e robusto, sem que 

ocorra necessidade de emprego de insumos químicos de elevado custo durante a etapa de 

preparação dos mesmos. São oriundos de fontes renováveis, o que garante o reabastecimento 

dos mesmos. Podem ser reutilizados após os processos de dessorção (dependendo de sua 

estrutura, resistência química e ainda do tipo de interação com o adsorvato). O processo de 

dessorção torna possível a recuperação do metal adsorvido, por dessorção ou incineração do 

biossorvente (formação de óxidos). Ao contrário do que ocorre na maioria dos processos 

convencionais, o emprego de biossorvente apresenta alta eficiência para remediação de 

efluentes contendo baixas concentrações de íons metálicos.
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Objetivo Geral: Viabilidade do tratamento de efluentes industriais de Curtume em filtros de 

Turfa adsorvente, e retirar de forma significativa, e viável, os sais de Cromo III, contribuindo 

para o equilíbrio do meio ambiente em especial a água. 

Objetivos Específicos: Construir os filtros inovadores, funcionais e viáveis, com material 

Adsorvente Turfa. Aplicar o Efluente Líquido com presença de Cromo III. Verificar, com 

Análise Química e quantificar a presença de (Sais de Cromo III) total, antes e depois da 

aplicação em Filtros de Turfa. Analisar a Viabilidade Técnica desses Filtros de Turfa e sua 

eficiência na qualidade de Efluentes Tratados.    O resultado é verificar os resultados que o 

experimento, o filtro de Turfa, tem uma boa viabilidade Técnica , boa eficiência, para a 

retirada de metais pesados em especial o Cromo , tem uma nova possibilidade e uma novidade 

técnica para as indústrias , sedo um material já disponível na natureza , e aos mesmo tempo 

minimizando os impactos ambientais que estes efluentes líquidos trazem para a natureza, a 

eficiência da Turfa como absorvente irá contribuir significativamente para o tratamento desses 

resíduos líquidos. 
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4 JUSTIFICATIVA 

   

O Tratamento com Turfa adsorvente justifica-se pois visa isentar o tratamento 

convencional com insumos químicos para a retirada de Cromo III e utilizar como tratamento 

viável com filtros de Turfa, mais eficiente e mais barato, os filtros de Turfa faz a interação 

entre moléculas, realizará a adsorção, a adsorção é a de moléculas presente na água (o 

adsorvido) a uma superfície sólida (o adsorvente) esse processo depende da temperatura, da 

pressão e da área da superfície, as moléculas (ou átomos) unem-se à superfície do adsorvente 

através da formação de ligações químicas, (Demirbas, 2008; Kurniawan, Chan, 2006).  A 

Turfas são oriundos de fontes renováveis, o que garante o reabastecimento dos mesmos, é um 

material de baixo custo.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%B5es_qu%C3%ADmicas


21 

 

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. Materiais e Métodos para o Tratamento com Turfa Adsorvente - Amostra de 

Efluentes Filtrados com filtro de Laboratório  

 

▪ Coleta e Análise da Turfa  

▪ Coleta e Análise de Efluentes de Curtume (Banho de Curtimento)  

▪ Areia 

▪ TNT Branco  

▪ Elástico 

▪ Tubos de vidro graduado para filtros de empacotamento 

▪ Becker de vidro 

▪ Funil  

▪ Filtração constante (método de separação)  

Fase 01 - Procedimentos preliminares para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa: 

Coleta de Efluentes de Curtume da região de Franca – SP, na Estação de Tratamento 

da Empresa Armazém do Couro, coletamos galões.   

Figura 1. Coleta Efluentes de Curtume – Água com Cromo III. 

       

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Figura 2. Efluente sendo preparado para análise do teor de Cromo III. 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Fase 02 - Coleta da Turfa, Jazidas na Etec Prof. Camelino Corrêa Júnior, a coleta foi feita em 

baldes retirada de forma direta da jazida de Turfa e separar uma amostra para análise das suas 

propriedades com pH, Matéria Orgânica, e Carbono. 

Figura 3. Turfa – Jazida 

     

Fonte: Elaborada pela autora.  
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Figura 4. Amostra da Turfa.  

     

Fonte: Elaborada pela autora.  

Amostras dos materiais que vamos trabalhar na pesquisa, para desenvolver os Filtros 

de Turfa, e posteriormente aplicar ao Efluente de Curtume com Sais de Cromo III, e o solo de 

Turfa. 

Figura 5. Estrutura Química – Ácido Húmico e Ácido Fúlvido 

 

 

Fase 03 - Preparação do Efluente de Curtume com Sais de Cromo, com ácido Nítrico, 

para análise de Cromo total na Amostra – Chamamos de Efluente de Cromo Líquido. 
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Figura 6. Filtros com Turfa. 

    

Fonte: Elaborada pela autora.            

 

Figura 7. Amostra Líquida com Crômio III. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

             

Figura 8. Filtração da Amostra Líquida com Crômio III – Aluna Tainá.  

 

Fonte: Elaborada pela autora.
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Figura 9. Amostras de Efluente Líquido já filtrado com Turfa para análise 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Após realizar a filtragem com a Turfa adsorvente, coletamos do efluente supostamente 

sem Crômio III, tratado com ácidos Nítrico e PerClorico, para conservação e para envio da 

análise, chamamos de Efluente Filtrado e enviamos para analises junto com o Efluente de 

Cromo III Liquido para análise, e vamos comparar o teor antes e após o tratamento com a 

Turfa Adsorvente. 

FILTRAÇÃO: Etapa da realização da filtragem com a Turfa adsorvente, e coleta do 

efluente tratado para envio da análise, chamamos de Efluente Filtrado e enviamos para 

analises junto com e Efluente de Cromo III Liquido para análise, comparar o teor antes e após 

o tratamento com a Turfa Adsorvente. 

Figura 10. Ilustração do filtro industrial com Turfa Adsorvente para efluentes com Cromo III. 

 

Fonte: Infraestrutura urbana.1

                                                 
1 Disponível em: infraestruturaurbana17.pini.com.br. Acesso: 2018 
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Após os resultados da filtragem com a Turfa adsorvente, em escala de laboratório E 

análise dos resultados, sendo esses significativos, iremos levar para escala industrial conforme 

modelo de filtro acima para realizar testes com quantidades maiores, em escala industrial. 

Onde iremos preencher o filtro com a Turfa Adsorvente, e realizar a passagem do efluente 

com sais de Cromo III em escala industrial. 

 

5.2. Metodologia do Filtro de Turfa Adsorvente em Escala Industrial   

 

Escavação: A escavação para instalação dos tanques e tubulações pode ser feita de 

forma manual ou mecanicamente. O diâmetro da escavação deve ser do tamanho do diâmetro 

dos tanques, com acréscimo de 30 cm em torno dos componentes. Já a distância entre os  

dois tanques (reator e filtro) deve ser de 60 cm. 

Base de assentamento: Para assentamento dos tanques/filtros deve ser construída uma 

base regular e nivelada para que os equipamentos estejam bem posicionados e não fiquem 

inclinados. Para evitar riscos de influenciar o lençol freático, é necessária uma base de 

concreto com malha armada com pelo menos 15 cm de espessura. 

 

5.3. Instalação dos equipamentos 

Os tanques (reator e filtro) podem ser posicionados nas valas manualmente. Como são 

fornecidos pré-montados, basta apenas conectá-los com as tubulações hidráulicas. Nas 

entradas e saídas dos equipamentos são utilizadas tubulações de 100 mm (as tubulações de 

entrada são sempre mais altas que as tubulações de saída). 

 

5.4. Filtro de Turfa Adsorvente    

 

O esgoto industrial com teores de Cromo III sai de sua origem e segue para ser tratado 

no filtro de Turfa, e depois de retirada as partículas/íons de Cromo III completa assim o ciclo 

de operação da estação de tratamento de efluente industrias. Além dos tanques, e lagoas para 

dar continuidade entre outros componentes importantes são:  

 

a) Entrada do esgoto industrial;    

b) Saída de efluente líquido;  
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c) Alongador (opcional, para terrenos com relevo irregular e quando houver necessidade de 

elevar a tampa);  

d) Saída de gás. 
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6 TIPO DE PESQUISA 

 

Pesquisa Intervencionista: apresentar potencial para, simultaneamente, propor novas 

práticas para tratamento de águas residuárias, ou aprimorar as já existentes, produzindo 

conhecimento teórico-prático, nelas baseado. Denominam-se intervenções as interferências 

(mudanças, inovações), realizadas em pequena escala, e propositadamente realizadas em larga 

escala, por pesquisadores, e empresas privadas e públicas, em suas práticas do cotidiano. Tais 

intervenções, são planejadas e implementadas com base em um determinado referencial 

teórico e objetivam promover avanços, melhorias, nessas práticas, além de contribuir para o 

avanço do conhecimento sobre os processos de tratamento de águas residuárias, e nas etapas 

envolvidas, para que a produção de conhecimento ocorra, no entanto, são necessários que se 

efetivem os ensaios, de procedimentos rigorosas e sistemáticas dessas interferências. 
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7 RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Tabela1: Resultados das Amostras 78130-B e a 78131-B 

 

 

78130-B 

Efluente com 

Crômio III 

78131-B 

Efluente Filtrado      sem 

Crômio III 

Análise pH Turfa 

182 mgCr/L  0,77 mgCr/L  4,06 

 

Fonte: Relatório das Análises – Senai São Bernardo do Campo – SP – Química Responsável Cátia Cristina 

Guzela CRQ 04433914 -4º. Região 
 

O pH- Potencial Hidrogeniônico, a quantidade de Material Orgânico, e a quantidade 

de Carbono e que vão determinar a característica da Turfa, e suas possibilidades de 

adsorventes, os metais principalmente os sais de Crômio tem muita afinidade com pH-abaixo 

de 4,0 a 3.0, esta característica e as propriedades dos ácidos Fúlvico e Húmico, tem grandes 

possibilidades de adsorver os sais presentes nos Efluentes de Curtume.    Verificamos que o 

experimento, o filtro de Turfa adsorvente, tem uma boa viabilidade Técnica, boa eficiência, 

para a retirada de metais pesados em especial o Crômio III, tem uma nova possibilidade e uma 

novidade técnica para as indústrias, sedo um material já disponível na natureza, e aos mesmos 

tempos minimizando os impactos ambientais que estes efluentes líquidos trazem para a 

natureza, a eficiência da Turfa como absorvente irá contribuir significativamente para o 

tratamento desses resíduos líquidos.   

De acordo com os resultados percebemos que o Tratamento com Filtros de Turfa em 

Efluentes Líquidos com Cromo III, é bastante significativo e promissor, pois após a filtração 

ficou retirada uma quantidade significativa do teor de Cromo III do Efluente de Curtume, DE 

182mgCr/L para 0,77mgCr/L, os padrões de lançamento de efluentes líquidos, de forma direta 

ou indireta, nos cursos d'água são estabelecidos pela Deliberação Normativa COPAM n.º 

010/86. Assim, toda fonte de poluição deve promover a adequação do efluente a ser 

descartado aos limites máximos descritos nesta Deliberação, por meio do gerenciamento das 

atividades para redução do potencial poluidor dos despejos ou pela implantação de um 

sistema de tratamento. A quantidade aceitável de Cromo Trivalente é de: 1,0 mg/LCr.  

 

▪ Legislação Ambiental: A constituição de 1988 foi um passo decisivo para a 

formulação de nossa política ambiental, pela primeira vez na história de uma nação uma 
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constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre governo e 

sociedade a responsabilidade pela sua preservação e conservação. Em 1989 foi criado o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

▪ Limites Ambientais: O estabelecimento de limites em geral para o elemento 

Cromo está de acordo com as concentrações que foram verificadas em diversas partes do 

mundo, as quais não foram detectados efeitos sobre a saúde da população exposta. Ao 

contrário dos limites profissionais que são objeto de estudos frequentes devido a constantes 

modificações, com o tempo esses limites ambientais podem mudar devido a novas 

descobertas ou alterações nas condições apresentadas do Cromo hoje. Os valores limites de 

registro bibliográfico (GALVÃO & COREY op. cit.), para o Cromo no ambiente geral são: 

▪ Ar urbano: 50 mg/m3 

▪ Água em rios: 10 mg/m3 

▪ Água dos oceanos: 5 mg/m3 

▪ Água potável: 0,05 mg/L 

▪ Solo: 125 mg/Kg, em média, mas pode aumentar para 250 mg/Kg (não há limite 

especifico) 

▪ Alimentação: a ingestão diária não de exceder 0,03 – 0,1 mg / dia. 

Potabilidade - Portaria 518 do Ministério da Saúde de 25/03/2004: Estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Padrão de 

potabilidade para substâncias químicas que representem risco á saúde:  

▪ Parâmetro: Cromo 

▪ Valor Máximo Permitido: 2 mg/L 

Resolução CONAMA 357/05 – Classificação de Corpos de Água e Padrões de 

Lançamento: Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 

seu enquadramento bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e 

dá outras providências. 

Das Águas Doces e Águas Salinas: Classe 2:Águas podem ser destinadas á pesca 

amadora e á recreação de contato secundário.
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▪ Tabela VI – classe 2 – Águas Salinas  

▪ Parâmetro: Crômio Total  

▪ Valor Máximo Permitido: 1,1 mg/L 

Das Águas Salobras: Classe 2: Águas que podem ser destinadas á pesca amadora e á 

recreação de contato secundário. 

▪ Tabela IX – classe 2 – Águas Salobras 

▪ Parâmetro: Crômio Total  

▪ Valor Máximo Permitido: 1,1 mg/L 

Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes: Os efluentes de qualquer 

fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nos corpos de água 

após o devido tratamento desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 

nesta Resolução e em outras aplicáveis. Os resultados dos Efluentes Tratados com Filtros de 

Turfa, foi 0,77 % mgCr/L mostrando uma eficiência bastante significativa, após a filtração, 

que realizamos sem as etapas Físico Químicas pertinentes as etapas de tratamento. É bastante 

positivo e viável o resultado, possibilitando a aplicação em grande escala, para verificar a 

permanecia desses valores e a possibilidade de reutilizar os sais de Cromo adsorvidos, e 

melhorando a qualidade do Tratamento de Efluentes Líquidos de curtume e a qualidade de 

águas devolvidas ao Meio Ambiente.  
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