
FLOTABILIDADE DE MERCÚRIO NA PRESENÇA DE 
ALGUNS SURFATANTES 

M. B. M. MONTE; 1 A. B. da LUZ 1 

688 

O presente trabalho aborda os mecanismos de adsorção de surfatantes na 
superfície de mercúrio metálico. Os estudos apresentados neste trabalho, de 
natureza mais fundamental, tratam de um sistema simplificado, produzindo 
informações úteis para viabilizar o processo de flotação de mercúrio a par
tir de rejeitas de amalgamação. Foram realizados ensaios de microflotação 
na presença de diversos surfatantes, os quais serviram para identificar al
guns parâmetros relevantes ao processo. Os resultados dos testes de mi
croflotação, na presença de brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), apre
sentaram um aumento da flotabilidade do mercúrio na faixa ácida enquanto 
que na presença de oleato de potássio obteve-se melhores resultados em pH 
alcalino. 

MERCURY FLOATABILITY lN THE PRESENCE OF SOME 
SURFACTANTS 

The present work investigates the adsorption mechanisms of some surfac
tants on the metallic mercury surface. The studies were carried out with a 
simplified system aiming at getting information to develop alternative pro
cess routes to reclaim mercury from amalgamation tailings. Microflotation 
tests were performed in the presence of several surfactants in order to define 
some relevant parameters to the system. The microflotation test results with 
cetyl trimethyl ammonium bromide showed an increased mercury floatability 
in acid pH range while in the presence of potassium oleate a high mercury 
floatability was obtained in the alkaline range of pH. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse no tema de recuperação de mercúrio proveniente dos rejeitos do 
processo de amalgamação é devido a este elemento ser um forte componente 
de degradação ambiental. 

Estes rejeitos, normalmente ainda ricos em ouro não liberado ou ineficien
temente amalgamados, se originam de concentrados gravíticos que sofreram 
amalgamação. Quando produzidos, por exemplo, em unidades garimpeiras, 
são, em geral, descartados para o meio ambiente . 

Outra fonte de emissão de mercúrio nos garimpos de ouro, talvez a prin
cipal, é a vaporização do amálgama ao ar livre, em lugar de se fazer o 
aquecimento em retortas. 

O desenvolvimento de processos de recuperação de traços de mercuno 
em amostras ambientais tem sido objeto de recentes pesquisas (1,2). Os 
processos para a concentração seletiva do metal, em conjunto com o po
tencial de instrumentação para análise química vem sendo significativamente 
expandidos. 

Dados da literatura apresentam vários métodos para a recuperação de 
mercúrio baseados em diferentes princípios físico-químicos: cc-precipitação 
de mercúrio com reagentes orgânicos e inorgânicos, eletrorrefino, extração 
e adsorção (2). No entanto, pouco se sabe com relação ao processo de 
concentração de mercúrio por flotação. 

No presente trabalho, buscou-se conhecer os mecanismos pelos quais é 
possível obterem-se "partículas" hidrofóbicas de mercúrio pela adsorção de 
surfatantes. Os estudos sobre os mecanismos foram realizados utilizando 
mercúrio metálico puro, o que exigiu uma rotina de limpeza e preparação 
desta superfície, descrita em detalhe por Monte M.B.M.(l) . Primeiramente 
foram identificadas as condições favoráveis à flotação de mercúrio metálico 
na presença de diversos tipos de surfatantes. Foram realizados, também, 

estudos das propriedades eletrocinéticas do metal. 
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EXPERIMENTAL 

Materiais 

As amostras de mercuno metálico eram de grau analítico sendo o grau 
máximo de impurezas de Sppm. Na Tabela I são apresentados os principais 
reagentes utilizados com os seus respectivos graus de pureza . Foram usados 
ainda Aero-404 e 407 (mercaptobenzotiazol) de grau técnico, da Cyanamid. 
O reagente amil xantato de potássio utilizado foi submetido a um processo 
de purificação. O procedimento adotado foi idênticp ao de recristalização 
de alquilxantatos (3) . As soluções de oleato de potássio foram preparadas a 
partir de ácido oleico puro, utilizando-se 4,5mf de s0lução 1M de KOH para 
cada grama de ácido oleico, diluindo o volume após completa dissolução 
para um litro. Hidróxido de potássio e ácido clorídrico foram usados como 
reguladores de pH . 

Tabela I - Pureza .dos principais reagentes utilizados. 

Reagente 

ácido oleico 
amil xantato 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) 
hidróxido de potássio 
ácido clorídrico 

Ensaios de Microflotação 

Pureza 

98% 
94% 
98% 
85% 
98% 

Os testes de microflotação de mercúrio metálico foram realizados em tubo 

Hallimond. Nitrogênio puro, foi usado para gerar as bolhas. 

Após o ajuste do pH, um volume de aproximadamente 130mf de solução 

de coletor, na concentração requerida, era transferido para o tubo Hallimond, 

contendo lg de mercúrio. O mercúrio era, então, misturado à sol~ção na 
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própria célula, sob agitação magnética com intensidade suficiente para man 
ter as "partículas" em suspensão . A dispersão do metal dependia do temp<.i 
de adsorção dos reagentes na superfície do mesmo (1) . Após o condiciona· 
mento de 30 minutos, seguia-se a passagem de nitrogênio com uma vazão 
de 1me.s-1 durante o período de 6 min. As frações flotadas e não flotadas 
eram filtradas, e, após um período de 20 min de secagem à temperatura 
ambiente, eram pesadas e calculava-se a recuperação obtida. 

As melhores condições de operação do tubo Hallimond foram definidas 
através de ensaios preliminares, variando o tempo de condicionamento e o 
tempo de flotação para uma determinada concentração de coletor estudada. 
A concentração de reagentes, o pH e a vazão de nitrogênio foram as variáveis 
consideradas. 

Ensaios de Mobilidade Eletroforética 

Neste trabalho, uma amostra de 0,15g de mercuno em 125mf de água 
era submetida à vibração ultrasônica por 60 minutos. Durante este processo, 
são produzidas "partículas" suficientemente pequenas (-0 .043 mm), evitando 
inclusive sua coalescência . Em seguida, uma alíquota desta suspensão era 
condicionada durante 5 minutos, com 20me de soluções 10-3M, 10-2M KCI 
e de surfatan1:e na concentração estudada . 

Imediatamente após o preparo, a suspensão era vertida na célula mi
croeletroforética, em montagem segundo célula plana, com eletrodos de 
platina. 

O levantamento da curvas de variação da mobilidade eletroforética de 
mercúrio em função do pH foi realizado utilizando um equipamento modelo 
Rank Brothers. 

RESULTADOS 

A Figura 1 apresenta a influência da concentração de oleato de potássio na 
flotação de mercúrio em pH = 6.0. Uma elevada flotabilidade(~O%) é obtida 
em concentração 10-3M de oleato de potássio , sendo que acima deste valor 
ocorre uma diminuição da ftotabilidade do mercúrio. 
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Figura 1 - Influência da concentração de oleato de potássio na flotabili
dade de mercúrio em pH = 6,0. 

Os resultados de microflotação apresentados na Figura 2, mostram o efeito 
do pH e da concentração de oleato de potássio na flotabilidade do mercúrio. 
Verifica-se um aumento da flotabilidade do mercúrio com o aumento do valor 
do pH . Desta forma, para valores de pH superiores a 6,0 ter-se-ia condições 
favoráveis à flotação do mercúrio com o oleato de potássio na concentração 
de 6xlo-4 M. 
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Figura 2 - Influência do pH e da concentração de oleato de potássio na 
flotabilidade de mercúrio . 

A Figura 3 apresenta a influência do pH na flotabilidade de mercúrio na 
presença de 10-5M de CTAB . Observa-se um aumento da flotabilidade do 

metal com o pH, de 2 a 4, com tendência decrescente a partir do pH = 4. 

A influência da concentração de CTAB e da vazão de nitrogénio na flotação 
do mercúrio é apresentada na Figura 4. Em pH = 6,0 e vazão de nitrogênio 
lmf.s- 1 observa-se que a máxima recuperação do metal {70%) é obtida na 
concentração de CTAB igual a 10-5M. Para concentrações superiores, tem-se 
uma queda acentuada da flotabilidade. Com o aumento da taxa de aeração 
para 3ml.s- 1, observa-se um aumento da flotabilidade para 90% mesmo em 
concentrações superiores a 10- 5M do surfatante. 

Conforme pode ser observado na Figura 5, os reagentes Aero-404 e 407 não 
se mostraram bons coletores para o mercúrio em pH = 6,0. A flotabilidade 
oscilou em torno de 10% em toda a faixa de concentração estudada. 
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Figura 3- Influência do pH na flotabilidade de mercúrio na presença de 
10-5M de brometo "de cetiltrimetilamônio (CTAB) 
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Figura 4 - Influência da concentração de brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTAB) e da vazão de nitrogênio na flotabilidade de mercúrio 

em pH = 6 ,0 . 
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Figura 5 - Efeito da concentração de Aero 404 e Aero 407 ( merca pto
benzotiazóis de sódio) na flotabilidade de mercúrio em pH = 
6,0. 

O amil xantato de potássio mostrou também não ser um coletor viável 
para o mercúrio (Tabela 11) . Mesmo em altas concentrações (10-2M desse 
coletor, a flotabilidade foi de 32%. Observa-se na Figura 6 que a ba ixa 
flotabilidade do mercúrio na presença de amil xantato a 10-3 M permanece 
praticamente inalterada em quase toda faixa de pH estudada . 

Tabela 11 - Flotabilidade do mercúrio com amil xantato . 

Concentração Faixa de pH Flotabilidade 

6 X 10- 4 M 6 25% 
8 X 10- 4 M 6 32% 
10- 3 M 4- 10 29% 
6 X 10- 3 M 6 34% 
10- 2 M 6 32% 
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Figura 6 - Efeito do pH na flotabilidade de mercúrio na presença de amil 
xantato de potássio w-3 M. 

Para correlacionar com os ensaios de microflotação, foram realizados en
sa,ios de mobilidade eletroforética do mercúrio, visando conhecer os mecanis
mos de adsorção dos melhores coletores testados (CTAB e oleato de potássio) 
na superfície do metal. 

Os resultados dos estudos de mobilidade eletroforética do mercúrio em 
função do pH estão apresentados na Figura 7. Observa-se que o mercúrio 
apresenta um ponto isoelétrico (p .i.e .) em pH = 2,2. A partir do p.i.e ., o 
potencial zeta do mercúrio, na presença de KCL a 10-2 M, apresenta valores 

negativos crescentes, atingindo um mínimo para o valor de pH = 8.0. O 
mesmo efeito é observado na presença de KCI a 10-3M (curva b). A curva 
c apresenta os resultados da determinação da mobilidade eletroforética do 
mercúrio na presença de oleato de potássio. Verifica-se o aumento da carga 
negativa do metal pela adsorção do surfatante na concentração de 6 x 10-4M, 

em relação as curvas a e b. 

Através da Figura 8, curva b, observa-se que o potencial zeta originalmente 
negativo para valores de pH entre 2.2 a 10, na ausência de surfatante (curva 
a) , reverte-se a positivo na presença de CTAB a 5 x 10-5M. Para valores 
de pH acima de 6,5 , o potencial zeta passa novamente a assumir valores 
negativos o que é coerente com a diminuição da flotabilidade do mercúrio. 

(Figura 3). 
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Figura 7 - Variação da mobilidade eletroforética de mercúrio em função 
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Figura 8 - Variação da mobilidade eletroforética de mercúrio em função 
do pH na presença de : a) KCI a 10- 3 M; b)CTAB a 5 x 10-5 

M. 

DISCUSSÃO 

Os resultados experimentais apresentados na Figura 1, mostram que a 
flotação do mercúrio só é levada a efeito a partir de altas concentrações de 
oleato {10- 3M). A concentração ótima está bem próxima da concentração 
micelar crítica para o oleato de potássio que é 8 x 10- 4 M (4). Desta forma, 
o aumento da concentração deste reagente além de 10-3 M, resultou em uma 

diminuição da flotabilidade . 

A Figura 2 mostra que a alta flotabilidade do mercúrio, com o oleato em 
concentração de 6 x 10-4 M, é possível na faixa mais alcalina (pH ~ 6) . Esta 
mesma tendência também foi observada em ba ixas concentrações de oleato 
mas com flotabilidade menor . 
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SKRYLEV et ai. (5), ao estudarem a flotação iônica de mercuno, 
constataram que a faixa ótima de pH (entre 6 e 8) para a complexação 
dos íons deste metal com o oleato é determinada pela região de estabili
dade do complexo oleato de mercúrio formado. Eles observaram uma queda 
acentuada da flotabilidade dos íons mercúricos com o oleato em pH = 10, 
diferentemente do constatado neste estudo, sobre a flotabilidade do metal. 

Com relação aos resultados experimentais de microflotação de mercúrio na 
presença de CTAB (Figuras 3 e 4) constatou-se a possibilidade de utilização 
também de coletores catiônicos. Outra importante constatação diz respeito 
ao efeito da vazão de nitrogénio na flotação de mercúrio. Observou-se 
que o aumento da mesma influencia positivamente a flotabilidade do metal. 
Estas ob'~ervações estão de acordo com os trabalhos realizados por outros 
pesquisadores (6, 7). A explicação para o aumento da flotabilidade com o 
aumento da vazão seria a melhor condição de suspensão das "partículas" de 
mercúrio e principalmente, a maior probabilidade de colisão entre as mesmas 
c as bolhas. 

Os estudos de mobilidade eletroforética representaram uma tentativa de 
determinação dos mecanismos de adsorção na interface mercúrio-solução. 

Inicialmente, identificou-se as espécies iônicas que controlam, em geral, 
a dupla camada elétrica (DCE), mas que não estão envolvidas em qualquer 
interação específica. Observa-se pela Figura 7 que as curvas a e b passam 
através de um mesmo ponto, p.i.e. = 2,2, indicando que o cloreto de potássio 
é um eletrólito indiferente, não ocorrendo adsorção específica neste sistema. 
Por outro lado, o efeito do pH no valor do potencial zeta do mercúrio sugere 
que as espécies H+ e OH- são íons determinantes do potencial. Porém, altas 
concentrações de OH- contribuem para a força iônica da solução, compri
mindo a DCE e conseqüentemente diminuindo o potencial zeta da partícula 
(8). 

Na presença de oleato, constatou-se uma forte interação do coletor com 
as "partículas" de mercúrio. Neste caso, tem-se a adsorção do oleato de 
potássio a despeito da repulsão eletrostática, devida à carga negativa do 
metal. Provavelmente, a adsorção química tem um papel predominante no 
sistema. Por conseguinte, forças de ligação química podem vencer facilmente 
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a contribuição de natureza eletrostática, e se o surfátante tiver uma cadeia 
hidrocarbônica suficientemente longa, a adsorção torna-se mais intensa (9), 
como deve ter ocorrido com o oleato. Já com os xantatos, talvez por apre
sentarem cadeias curtas, tal não aconteceu, pelo menos a nível de promover 
uma boa flotabilidade do mercúrio . 

Para o sistema CTAB-mercúrio (Figura 8 - curva b) observa-se que o 
potencial reverte-se a positivo, devido à atração eletrostática entre o grupo 
polar do surfatante catiônico (CTAB) e a superfície do metal, que estaria 
negativamente carregada . Como resultado da adsorção física , devem ocorrer 
também interações laterais entre as cadeias hidrocarbônicas do surfatante . 

Um confronto entre os resultados de mobilidade eletroforética de mercúrio 
na presença de CTAB e de flotação permite observar, ainda que, em valores 
de pH entre 6,5 e 7,0( quando o potencial zeta passa novamente a assumir 
valores negativos) a adsorção reduz-se consideravelmente, segundo a queda 
na flotabilidade a partir de pH em torno de 6 (Figura 3). 

CONCLUSÕES 

Os resultados dos ensaios de microflotação de mercúrio confirmam a 
possibilidade de recuperação do metal por flotação . 

O melhor resultado em testes de microflotação de mercúrio com oleato de . 
potássio foi obtido em pH = 10,0 e concentração de 6 x 10-4 M. O brometo 
de cetiltrimetilamô.nio apresentou bons resultados na faixa ácida (pH 3 a 6) 
e concentração de 10-5 M. 

Os coletores Aero-404 e 407 em pH = 6,0 e amil xantato mostraram 
baixíssima eficiência para a flotação de mercúrio metálico . 

Com relação aos estudos de mobilidade eletroforética de mercúrio, os re
sultados obtidos indicam que o mercúrio apresenta um ponto isoelétrico em 
pH = 2 ,2. A reversão da carga do mercúrio de negativa para positiva, na 
presença de CTAB a 5 x 10-5 M para valores de pH entre 3 e 6, é indicativa 
de um mecanismo de adsorção por atração eletrostática. 

As partículas de mercúrio, na presença de oleato de potássio a 6 x 10-4 M, 
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apresentam um aumento da carga original negativa, em toda a faixa de pH 
estudada . Este fenômeno pode ser atribuído a adsorção química do oleato . 
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