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TRATAMENTO DE EFLUENT ES INDUSTRIAIS CONTENDO METAIS PESADOS 
ATRAVES DO METODO DE FLOTAÇ~O DE PRECIPITADOS 

M.E.M. CASTRO SILVA! A.C. de ARAUJ02 

O presente trabalho avalia o método de flota~~o 

precipitados no tratamento de efluentes industriais da 
Paraibúna de Meta1s - MG, contendo os metais Zn, Pb e 
Utilizando-se uma micro-coluna de flota~~o e uma célula 
flota~~o mec~nica convencional foram realizados ensaios 
batelada e analisados os efeitos de diversas variáveis 

de 
Cia, 

Cd. 
de 
em 
de 

processo como a concentraç~o de precipitantes e coletores, e o 
pH, tendo se estudado também a cinética de flota~~o. Os 
resultados indicaram alta efici~ncia na remoç~o de espécies 
metálicas do efluente. As baixas concentraç~es residuais 
obtidas na maioria dos testes demonstram que a flota~~o de 
precipitados pode ser usada como um método fisico-quimico 
alternativo 
pesados. 

no tratamento de efluentes contendo metais 

TREATMENT DF INDUSTRIAL EFFLUENTS CONTAIN!NG HEAVY METALS BY 
THE PRECIPITATE FLOTATION METHOD 

The present work evaluates the precipitate flotation method 
for the treatmént of industrial effluents from the Paraibúna 
de Metais Zinc Plant - MG, containing Zn, Pb and Cd. A micro
flotation column and a mechanical conventional flotation cell 
were employed for batch scale tests. Process variables such às 
precipitant and collector concentrations, and pH were 
investigated. Flotation kinetics was also evaluated. Results 
indicated high efficiency for the remova! of the metallic 
species present in the effluent. Low residual heavy metal 
concentrations were attained for the majority of the tests 
demonstrating that precipitate flotation can be used as a 
physical-chemical alternative treatment method for effluents 
containing heavy metals. 
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INTRODUÇ~O 

Lançamentos de efluentes contendo espécies 

fontes com grande potencial de degradaç~o 
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metálicas s~o 

ambiental. Os 

efeitos ambientais destes lançamentos s~o observados tanto nas 

alteraçbes fisico-quimicas da qualidade das águas e na 

mortandade de espécies biológicas quanto na contaminaç~o do 

organismo humano. 

A aplicaç~o de métodos fisicos no tratamento de 

industriais resulta na permanência de espécies 

efluentes 

metálicas 

dissolvidas em concentraçbes quase sempre super1ores aos 

padrbes permitidos pela legislaç~o ambiental para o lançamento 

de efluentes. Considerando-se o elevado potencial poluidor das 

atividades industriais de produç~o de Zn, Pb e Cd foi 

testado, em escala de laboratório, o método alternativo de 

flota~~o de precipitados com o objetivo de reduzir a 

concentraç~o destes metais em efluentes. 

A flota~~o de precipitados é uma técnica de separaç~o na 

qual espécies ionizadas s~o concentradas a partir de uma 

soluç~o por meio da formaç~o de precipitados que s~o 

posteriormente removidos da soluç~o por flota~~o. A aplicaç~o 

desta técnica para uma amostra de efluente industrial antes do 

tratamento convencional, gentilmente fornecida pela Cia. 

Paraibúna de Metais, é apresentada neste trabalho. 

A import~ncia cada vez maior da melhoria e da proteç~o da 

qualidade dos recursos hidricos amplamente comprometidos por 

lançamentos industriais sem tratamento adequado e, a busca de 

desenvolvimento tecnológico para controle de fontes de 

degradaç~o ambiental justificam a relev~ncia da presente 

pesquisa. A possibilidade do reaproveitamento dos metais 

separados através da flota~~o de precipitados deve também ser 

d~stacada. 

REVIS~O DA LITERATURA 

A primeira 

flota~~o de 

pesquisadores 

carga oposta 

vez em que foram realizadas experiências com 

precipitados ocorreu em 1938 (1), quando 

flotaram colóides utilizando surfatantes de 

aos ions adsorvidos nas particulas. É dificil 

compreender, no entanto, porque novos estudos 

realizados a partir da década de 60 (2)(3)(4). 

somente foram 

~ 
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Na década de 70, và~ios estudos most~a~am a aplicabilidade 

do método na ~emoç~o de ions c~omo e cianeto (5), ~emoç~o de 

zinco (6), sepa~aç~o de Pb e Cd (7) e ~emoç~o de sul fito de 

c àlcio (8) Estudos mais ~ecentes continua~am p~oduz in do 

~esultados satisfató~ios pa~a dive ~ sos sistemas contendo Zn, 

Co e Cu (9), para a flotaç~o continua de precipitados de 

CuS /Z nS (10), e pa~a a ~emoç~o de Zn na fo~ma de hid~6 xidos 

( 11) . 

No tratamento de efluentes industriais contendo 

pesados, at~avé s da flotaç~o de p~ecipitados, os 

meta1s 

agentes 

p re cip itantes normalment e emp~egados s~o o hidróxido de sódio 

e/ou o sulfeto de sódi o (6)(7)(8)(10)(11). A etapa de 

p~ecipitaç~o 

flo t aç~o(l) 

(7)(10). A 

pode s er realizada no mesmo aparato da 

ou em equipamentos separados (precipitado~es) 

alta ~eat i vi dade dos sulfetos com ions dos metais 

pesados e a baixa solubilidade dos sulfetos metàlicos fo~mados 

em uma ampla faixa de pH, s~o a s pectos altamen te favo~àveis ao 

uso de sulfeto de sódio quando compa~ado ao processo de 

p recipitaç~o com hid~ óxi dos ou o utros sais. 

Os p~ecipitados s~o coloidais e/ou ultrafinos, 

tamanho dominante na faixa de 0 ,5 a 7,0 micrometros 

possuindo 

(12), além 

de possui~em uma consisténcia gelatinosa. Dessa fo~ma, pa~a 

facilitar a ope~aç~o da flota;~o ou de sedimentaç~o, podem ~e~ 

utilizados polimeros atuando como floculantes ou agentes 

quelantes, como a ditizona(11)(13). A ditizona também é muito 

útil pa~a efetua~ separaç~es entre metais. Extraç~es à base de 

ditizona s~o emp~egadas pa~a remover t~aços de contaminantes 

antes de determinà-los na quimica analitica(13). 

Experiéncias realizadas com o efluente indust~ial de uma 

usina de cob~e contendo metais pesados, utilizando-se sulfeto 

e hidró x ido de sódio como precipitantes s~o descritas na 

lite~atu~a (14). Neste caso as ~emoçbes de Ca, Zn e Cu fo~am 

maiores do que 99/. e as de As e Se foram de 98/. e 921., 

respectivamente, 

como precipitante. 

aos alcançados 

para o caso do emprego de sulfeto de sódio 

Estes resultados foram bastante supe~iores 

com o uso de hidróxido de sódio como 

p~ecipitante pa~a o mesmo sistema. 

Outro fato~ que favo~ece a p~ecipitai~O com sulfetos é o 

caràter anfoté~ico dos hid~oxo-p~ecipitados. A solubilidade 

minima é, neste último caso, muito dependente do pH e a 
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presença de agentes complexantes como a amOnia e o EDTA podem 

inibir o processo de precipita~~o. A lama de sulfetos 

metálicos resultante da precipita~~o é também mais facilmente 

espessada e desaguada do que a lama resultante da precipita~~o 

com hidróxidos. 

As caracteristicas gelatinosas dos precipitados obtidos 

dificulta consideravelemte a filtragem dos mesmos fazendo com 

que a flotaç~o se torne um método alternativo mais eficiente e 

econOmico para remover os precipitados da soluç~o residual, 

especialmente quando comparada aos processos de extraç~o por 

resinas de troca iOnica e de osmose reversa. 

Cole tores 

flotaç~o de 

catiOnicos ou 

precipitados 

aniOnicos t~m 

com sucesso. De 
sido usados na 

acordo com a 

literatura consultada os mais empregados dentre os catiOnicos 

s~o as aminas primárias e as di-aminas e, dentre os aniOnicos, 

oleato de sódio, dodecilsulfonato e dodecilsulfato de sódio e 

outros ácidos graxas. 

A quantidade de coletor a ser utilizada em todos os casos é 

uma relaç~o subestequiométrica entre o número de equivalentes 

do coletor por número de equivalentes do metal precipitado a 

ser coletado (1)(2)(7)(10)(11). A baixa concentraç~o do 

coletor a ser empregada praticamente elimina a 

de formaç~o de micelas, fato que reduziria a 

processo de flotaç~o (8). 

possibilidade 

efici~ncia do 

As 
devem 

bolhas a serem geradas pelos gases durante a f lotaç~o 

ser pequenas e estáveis, especialmente levando-se em 

consideraç~o as dimensbes coloidais dos precipitados a serem 

flotados. A aç~o dos coletor~s pode ser facilitada (acelerada) 

através da adiç~o de espumantes tais como os álcoois. 

Tanto células de flota~~o em coluna como células mecanicas 

têm sido utilizadas na flotaç~o de precipitados. Uma inovaç~o 

especialmente projetada para emprego da flota~~o de 

~recipitados foi a célula cilindrica de criaç~o japonesa, 

desenvolvida para flotar particulas ultra-finas e precipitados 

em efluentes de uma usina de Pb e Zn. Esta máquina de 

flota~~o, denominada "Nagahm" possui altas taxas de aeraç~o, 

capacidade de gerar bolhas de pequeno di~metro, habilidade de 

descarregar grandes volumes de espumas e, principalmente, 

possibilidade de . geraç~o de niveis de turbul~ncia muito baixos 
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em da geometria do rotor e estator, construidos com 
]~minas curvas(15). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os mater'iais utilizados nos ensaios de laboratório 
incluiram amostras de efluente industrial, obtidas junto à 

Cia. Paraibúna de 

quimicos diversos. 

Metais, 

A tabela 

Juiz de Fora, MG, e 

compara par~metros 

reagentes 

ambientais 

relevantes 

lançamento 

para o ef I uente em estudo com os padrôes 

vigentes em Minas Gerais. A tabela II descreve 

de 

os 

reagentes quimicos empregados nos testes de precipitaç~o e de 

flotaç:~o. 

Tabela Par~metros da Amostra e Padrôes de Lançamento 

Par~metro Valores 

Padrôes de Lançamento 

[Deliberaç~o Normativa COPAM 010/86] 

pH 1 '3 6 - 9 

Condutividade 15,7 miliSiemens n~o especificado 

Zn (mg/dm3) 1850,0 5,0 
Pb (mg/dm3) 3,6 O, 1 
Cd (mg/dm3) 36,1 o, 1 

Fe (mg/dm3) 48,0 10,0 

sulfato(mg/dm3) 2000,0 

Os equipamentos empregados incluiram bécheres para os 

ensaios de precipitaç~o, com controle de pH (NaOH e HCl foram 

utilizados como modificadore~ de pH) e agitaç~o magnética, com 

o objetivo de maKimizar a interaç~o entre o(s) precipitante(s) 

e as espécies metálicas a serem precipitadas. 

Os testes de flotaç:~o de precipitados, realizados em 

micro-coluna de flotaç:~o, em batelada, empregaram uma célula 

composta por trés seçôes cilindricas de vidr-o, 

juntas de vidro esmerilhadas. O di~metro da 

aproximadamente 3 cm e altura de 80 cm. A seç~o 

unidas 

célula é 

inferior 

por 

de 

é 

dotada de uma placa de vidro sinterizado com porosidade média-
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fina, permitindo a formaç~o de bolhas de pequeno di3metro. O 

gàs empregado foi o nitrog~nio na taxa de 1 cm3/s. A vaz~o de 

'gàs foi controlada por um rot~metro. 

Tabela II -Reagentes Quimicos 

Reagente Fórmula Quimica Funç~es 

Sulfeto de sódio Na2S.9H20 Precipitante e modificador 

de pH 

Di ti zona 

Oleato de sódio 

Cloreto de dode

decil amina 

Oleo de pinho 

Meti 1 isobuti 1 

carbinol(MIBC) 

Flotanol D-t6 

C13H12N4S Precipitante 

CH3(CH2J7CH=CH- Coletor 

(CH2J7COONa 

C12H25NH 3Cl 

mistura de 

terpineóis 

CH3CHCH3CH

CH30H 

polipropileno 

glicol 

Coletor e agregante 

Espumante 

Espumante(Rhodia) 

Espumante(Hoechst) 

Uma célula de flota~~o mecanica convencional, marca CIMAQ, 

modelo de laboratório, foi também empregada, utilizando-se 

aeraç~o natural e rotor com velocidade radial de 62,832 rad / s 

(ou 600 rpm). Utilizou-se uma cuba de acrilico com volume de 

1,~ dm3. 

Testes preliminares de precipitaç~o foram realizados com o 

objetivo de verificar as condiçôes ótimas de precipitac;~o, 

estabelecendo-se assim os precipitantes mais adequados e as 

faixas de pH ideais para cada metal. As razôes volymétricas 

estudadas para a mistura de precipitantes - sulfeto de sódio e 

ditizona, foram de 2:1 e 3:1. 



Nos ensaios, 

sepa~adamente da 

a p~ecipitaç~o 

flota~~o e o pH de 

foi semp~e 

flotaç:~o e~a 
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executada 

ajustado 

semp~e antes da t~ansfe~~ncia do mate~ial p~eviamente 

p~ecipitado pa~a os equipamentos onde se ~ealizava a etapa de 

flotaç~o. 

Em alguns dos ensaios a amost~a do efluente foi diluida em 

1001. e 10001. com o objetivo de ve~ifica~ a efici~ncia do 

p~ocesso de flotaç~o de p~ecipitados pa~a efluentes bem mais 

diluidos. 

Em todos os testes de p~ecipitaç~o e de flota~~o fo~am 

coletadas amost~as, em inte~valos de tempo p~é-dete~minados, 

no intuito de avalia~ a inte~fe~ência dos pa~amet~os 

estudados. Os p~ecipitados ge~ados fo~am filt~ados em 

memb~anas "Millipo~e" (0,22 mic~omet~os) e analisados po~ 

mic~ossonda elet~Onica e dif~aç~o de ~aios-X. A análise 

g~anulométrica dos p~ecipitados foi executada com o auxilio de 

um Sedigraph. As soluçbes residuais foram analisadas por 

espectrofotometria de absorç~o atOmica. 

RESULTADOS E DISCUSS~O 

Estudos de Precipita~~o 

Os testes preliminares de precipitaç:~o mostraram que a 

melhor raz~o volumétrica para os precipitantes sulfeto de 

sódio e ditizona era de 3:1, respectivamente. Esta raz~o foi 

considerada suficiente para a precipitaç~o eficaz sem que 

efeitos adversos fossem gerados na etapa de flotaç~o. 

As análises por microssonda eletrOnica fo~am realizadas com 

o objetivo de caracterizar os sólidos gerados nas operaçbes de 

precipitaç~o quanto a composiç~o e dist~ibuiç~o quimica, 

utilizando-se os precipitantes individualmente ou em mistura, 

na faixa de pH ent~e 2 e 11. A figu~a 1 apresenta os 

resultados obtidos nos testes de precipitaç~o realizados com 

mistura de sulfeto de sódio e ditizona na ~az~o volumétrica de 

3:1, respectivamente. 

Verifica-se que na faixa de pH 5 a 11, a precipitaç:~o de Zn 

e Cd é praticamente constante, apresentando variaçbes pouco 
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I r1 I 8 FERRO 8J CÁDMIO 

Figura 1 - Análises em Microssonda de Precipitado Obtido com 

Mistura de Precipitantes (Na25.9H20 + ditizona). 
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significativas. Entretanto, os resultados obtidos nos valores 

de pH 2 e 3 para o zinco e também no pH 3 para o cádmio, 

mostram •que nestes casos provavelmente há formaç~o dos 

sulfetos de Zn e Cd, onde as proporçbes destes metais em 

relaç~o ao enxofre s~o maiores se comparadas aos hidróxidos 

dos mesmos metais. A forma hidróxido para os precipitados 

muito provavelmente ocorreu (co-precipita~~o) para os valores 

de pH mais elevados como jà mencionado anteriorment~• 

Quanto ao enxofre, observa-se que h à uma 

significativa em relaç~o ao aumento da concentraç~o de zinco 

nos precipitados obtidos. Além disso, dependendo dp pH da 

reaç~o, outros compostos podem ocorrer, especialment~' aqueles 

derivados da oxidaç~o dos sulfetos, como os sulfatos. Oxidas e 
hidróxidos oos metais também podem ser formados em funç~o dr 

pH. 
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Embora n~o apresentados na figura 1 , outros metais foram 

detectados na análise em microssonda tais 

acima de 7, 5), o cobre e o cálcio. A 

como o Mn ( para 

co-precipitaç~o 

pH 

do 

mangan~s, observada apenas em pH alcalino, demonstra que a 

precipitaç~o pode ter sua seletividade controlada pelo pH. 

o sulfeto de sódio foi testado como precipitante na 

aus~ncia de ditizona. Resultados destes ensaios s~o mostrados 

na figura 2, para a faixa de pH entre 2 e 10,0. Em geral as 

v ariaç~es foram pouco significativas à exceç~o do zinco cuj•s 

remoçbes fordm melhores do que quando se utilizou a mistura de 

precipitantes. O cád mio apresentou, entretan\o, remoç~es um 

pouco melhores quando do emprego dos dois precipitantes . 
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Figura 2 - Análises em Microssonda de Precipitado Obtido com 

Sulfeto de Sódio. 
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A diti z ona, 

individualment e 

em soluç~o etanolica, foi também testada 

figura 3 

mi c rossond a 

como precipitante na faixa de pH 2 a 11. 

ap r esenta os resultados obtidos 

d o s prec i pitados assim obtidos. 

por análise 

Obser v a-se que 

A 

em 

a 

partir do pH 6,5 até o pH 11 s~o alcançadas as melhores ta xas 

de remoç~o 

anteriore s . 

pa ra o zinco e o cádmio, em comparaç~o aos testes 

Deve-se ressaltar que utilizou-se NaOH como 

modificad o r de pH neste caso uma vez que a soluç~o de ditizona 

possu i pH áci d o ( 3,0 3,2). Os piores resu ltados s~o 

obs er v ados p ara v alores de pH menores ou iguais a 5. 
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Fig u ra 3 - Análises e m Mi crossonda de Precip i tado Obtido c o m 

Di ti z on a . 
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Uma analise dos resultados obtidos demonstra, ni~idamente, 

que em valores de pH alcalinos (9- 11) o hidróxido de sódio 

além de regular o pH atua também como precipitante. Os teores 

de enxofre determinados para os precipitados formados na 

presença de ditizona s~o bastante inferiores aos obtidos tanto 

com o emprego de sulfeto de sódio como com a mistura de 

sulfeto de sódio com ditizona. Nos precipitados formados 

apenas com a adiç~o de ditizona foi possi v el observar 

os elementos càlcio,aluminio e silicio. 

também 

De acordo com a anàlise granulométrica 

através do emprego do Sedigraph, 851. das 

diametros inferiores a 1 micrometro, 

caracterizáveis como particulas coloidais. 

possuem diametros na faixa de 1 a 

correspondendo a particulas ultrafinas. 

dos precipitados, 

particulas possuem 

sendb portanto 

Os 15% restantes 

10 micrometros, 

Através de difraç~o de raios-X observa-se que 

grau 

os 

I precipitados 

cristalinidade, 

amorfos. 

obtidos possuem um bai~issimo 

podendo ser considerados oenericamente 

Estudos de Flotaç~o: em micro-coluna 

de 

como 

As analises por absorç~o atOmica realizadas em amostras 

coletadas durante os testes de flota~~o e nas soluçees 

residuais obtidas após a flota~~o possibilitaram a avaliaç~o 

de parametros como tipo e concentraç~o de coletores, 

influ@ncia do tipo de precipitantes na flota~~o e pH. 

A tabela III mostra resultados de ensaios de flota~~o em 

micro-coluna que caracterizam o efeito da concentraç~o de um 

dos coletores testados - cloreto de dodecilamina. 

Segundo os resultados obtidos, verificou-se que as 

concentraçôes residuai s dos metais s~o bastante inferiores aos 

padrôes de lançamento de efluentes previstos na legislaç~o 

ambiental. Nestes ensaios, os melhores resultados s~o 

observados para uma concentraç~o de coletor que equivale à uma 

relaç~o subestequiométrica de 0,1:1,0 entre a concentraç~o de 

dodecilamina e dos ions a serem removidos, respectivamente. O 

tempo de flota~~o foi de 300 s (5 min.) e os resultados 
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representam o caso do emprego simult~neo dos 

sulfeto de sbdio e ditizona. 
precipitantes 

Tabela III: Flotaç~o de Precipitados Utilizando Cloreto de 

Dodecilamina como Coletor no pH=6,0. 

Cone. Coletor 
mol/dm3 

0,001 
0,0001 
0,00005 

ln 

Concentraç~o Residual 
mg/dm3 

Pb Cd Fe 

'l. Removida 

Zn Pb Cd Fe 

0,16 <0,06 0,05 6,00 99,99 98,33 99,86 87,50 
0,46 <0 ,06 0,05 1,25 99,98 98,33 99,86 97,40 
0,46 <0 ,06 0,05 1,50 99,98 98,33 99,86 96,88 

A tabela IV apresenta os resultados obtidos para ensaios 

realizados em condiç~es similares àquelas mostrados na tabela 

III exceto pelo pH que neste caso foi 9,0 e pelo tipo de 

coletor empregado- oleato de sódio (aniOnico). 

Tabela 

Cone. 

IV: Flotaç~o de Precipitados Utilizando Oleato de 

Sódio como Coletor no pH=9,0. 

Coletor Concentraç~o Residual 'l. Removida 
mol/dm3 mg/dm3 

Zn Pb Cd Fe Zn Pb Cd Fe 

0,001 6,00 <0, 06 0,56 1,00 99,68 98,33 98,45 97,92 
0,0001 0,62 <0 ,06 0,05 1,50 99,97 98,33 99,86 96,88 
0,00005 0,65 <0,06 0,05 0,50 99,97 98,33 99,86 98,96 

Para o emprego de oleato de sódio como coletor observa-se 

que, para algumas 

ambiental em vigor 

condiç~es, os limites da legislaç~o 

n~o s~o atingidos pelas concentraç~es 

residuais. Observa-se também que apenas para o ferro a 

efici~ncia deste coletor foi melhor que a do coletor anterior. 

Isto se justifica possivelmente pela formaç~o de sais (sab~es) 

de oleato de ferro, de baixa solubilidade e que n~o s~o 

formados quando se utiliza um coletor catiOnico como a 

dodecilamin~. 
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Estudos de Flotaç:&o: em célula mecanic:a c:on"venc:ional 

A Tabela V apresenta os resultados obtidos nos ensaios 

realizados em célula de flota~~o convencional, com agitaç~o 

me~nica. Rotaç~es acima de 68,832 rad/s (600 rpm) impediram a 

formaç~o de espumas mineralizadas suficientemente estáveis, 

impossibilitando dessa forma a flota~~o. Entretanto, quando se 

empregou a rotaç~o de 62,832 rad/s (600 rpm) as condiç~es 

experimentais possibilitaram a realizaç~o dos ensaios. A mesma 

mistura de precipitantes foi utilizada e o coletor - cloreto 

de dodecilamina - foi testado em duas concentraçbes: 5 x 10-4 

mol/dm3 e 1 x 10-3 mol / dm3. A amostra do efluente foi 

utilizada com e sem diluiç~o. A raz~o principal de se testar 

efluentes diluidos foi a de tentar simular efluentes de 

mineraç~o de zinco. 

Segundo a 

con v encionais 

literatura (16), o uso de células de flotaç~o 

na flota~~o de precipitados torna-se viável para 

certos tipos de precipitados, tais como aqueles obtidos com a 

adiç~o de sulfeto de sódio. Estes precipitados se diferenciam 

de outros por apresentarem uma maior coes~o, sendo assim 

removidos na fase espuma sem serem redispersos. 

Deve-se 

estado de 

observar 

agregaç~o 

também que a aç~o do 

dos precipitados é 

coletor 

um fator 

sobre o 

muito 

relevante nesta situaç~o. Apesar de n~o ter sido quantificado, 

o grau de agregaç~o dos precipitados na presença do coletor 

catiOnico foi nitidamente aumentado, diminuindo assim o efeito 

de redispers~o comumente citado na literatura como prejudicial 

à flota~~o de precipitados em condtç~es hidrodin~micas 

adversas, tais como aquelas reinantes numa célula mec3nica de 

flota~~o. 

Os resultados da tabela V mostram também que quanto mais 

diluido estava o efluente maiores eram as remoç~es de zinco 

obtidas. 

(mina e 

Para efluentes derivados de atividades de mineraç~o 

processo) as concentraçbes de metais pesados s~o 

geralmente mais baixas, indicando assim que a técnica estudada 

no presente trabalho tem aplicaç~o potencial também para estes 

efluentes. 



Tabela V - Ensaios de Flotaç~o de Precipitados em Célula de 

Flotaç~o Mec3nica Convencional 

Condiçe:Jes 
dos 
Ensaios 

Concentraç~o residual (mg/dm3) 

Zn 
[1. removida)' 

sem diluiç~o 
[DDAHCl] = 
lxlo-3mol/dm3 

sem diluiç~o 
[DDAHCl) = 
lxlo-4mol/dm3 

100/. de diluiç~o 
[DDAHCl) = 
lxlo-3mol/dm3 

100/. de diluiç~o 
[DDAHCl) = 
lx1o-4mol/dm3 

diluiç~c» de 10x 
[DDAHCl) = 
lxl0-4mol/dm3 

0,42 
[99,98] 

0,48 
[99,97] 

<0,02 
[100,00] 

0,54 
[99,94] 

0,18 

Pb 

<0,04 

<0,04 

<0 ,04 

<0,04 

<0,04 

*DDAHCl=cloreto de dodecilamina 

CONCLUSCIES 

Cd 

<0,01 

<0,01 

<0 ,01 

<0 ,01 

<O,Ol 

Fe 

<0,20 

<0 ,20 

<0 ,20 

<0 ,20 

<0 ,20 

715 

A utilizaç~o de ditizona como precipitante auxiliar foi 
benéfica para 
estabelecidas, 
sódio. 

certas razbes volumétricas 
quando utilizada em mistura com o 

previamE"nte 
sulfeto de 

A precipitaç~o de zinco, utilizando-se sulfeto de sódio ou 
a mistura de sulfeto de sódio e ditizona como precipitantes, é 
mais eficiente em pH ácido, considerando-se o conteúdo 
metálico detectado através de análise em microssonda. O mesmo 
n~o é observado para os testes realizados com apenas a 
ditizona como precipitante. De uma maneira geral, a mistura de 
precipitantes ou o uso de individual de sulfeto de sódio 
mostraram-se muito eficientes na precipitaç~o dos metais em 
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toda a faixa de pH testada. 

O coletor catiOníco cloreto de dodecilamina demonstrou ser 
eficaz para os sistemas estudados, considerando-se as baixas 
concentraç~es residuais obtidas para o efluente após a 
fl~taç~o. Na maioria dos casos, os teores residuais se 
encontram dentro dos padr~es permitidos pela legislaç~o para o 
lançamento de efluentes liquidas. 

O oleato de sódio (coletor aniOnico) 
resultados t~o bons quanto os alcançados 
catiOnico, especialmente para concentraç~es 

n~o apresentou 
pelo coletor 

mais elev adas. 

Nos valores de pH mais ácidos ( 2 e 3 ), a flota~~o foi 
~neficiente para todos os sistemas testados. Aparentemente o 
bai xo grau de agregaç~o dos precipitados aliado aos altos 
conteúdos metál i cos dos mesmos na faixa mais ácida de pH s~o 

as principais causas da baixa efici~ncia de remoç~o de metais 
pesados obtida nestas condiçbes . 

A flotaç~o de precipitados, para os sistemas 
mostrou-se 
como quando 
laboratório. 

eficaz tanto quando realizada em uma 
executada em célula de flotaç~o 

investigados, 
micro-coluna 
mec3níca de 

Os precipitados removidos na fase espuma devido às suas 
composiçbes quimicas podem, a principio, ser reincorporados ao 
concentrado alimentado na unidade de metalurgia extrativa. 
Alternativamente estes produtos podem ser depositados de forma 
segura e econOmica levando-se em consideraç~o a estabilidade 
quimica e o reduzido volume dos mesmos. 

O presente trabalho demonstrou 
precipitados pode ser usada como um 
alternativo no tratamento de efluentes 
pesados Zn, Cd e Pb. 

AGRADECIMENTOS 

que a 
método 

flota~~o de 
fisico-quimico 

contendo os metais 

Os autores gostariam de registra~ seus agradecimentos ao 
CNPq, a CAPES e Cia. Paraibúna de Metais. 

REFERENCIAS 8I8LIOGRAFICAS 

01 PINFOLD, T.A. Precipitate Flotation. ln: LEMLICH, R. 
Adsorptive 8ubble Separation Techníques, Academic Press, New 
York, 1972. 



717 

02 - SEBBA, P.; JONAITIS, C.W.; RAY, C.L.; BAARSON, R.E., 
Precipitate Flotation Process. C.I. C22b 3/00. USA. 3.476. 
553. 04 nov. 1969. Adsorptive Bubble Separation Techniques. 
New York, 1972. 

03 - RUB1N, A.J.; JOHNSON, J.D.; LAMB, J.C. Comparison of 
Variables in Ion and Precipitate Flotation. 1 ~ EC Process 
Desiqn and Development, v. 5, n.4, p. 368- 375, out. 1966. 

04 - LEMLICH, R. Adsorptive 8ubble 
I ndus tr ia 1 and Eng ineeo• inq Chemi s try, 

Separation 
v. 60, n.10, 

Methods. 
p. 16 

:29, out. 1968. 

05 NAKAHIRO, Y.; WAKAMATSU, T.; MUKAI, S. Study on the 
Remova! of Chromium and Cyanide from Wastewater by Precipitate 
Flotation Method. ln: INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING 
CONGRESS, 12, 1977, S~o Paulo. Proceedinqs. S~o Paulo : p. 1 -
22. 

06 - RU8IN, A.J.; LAPP, W.L. 
Precipitate Flotation of Zinc (Ill. 
n. 3, p. 357 - 363, jun. 1971. 

Foam Fractionation 
Separation Science, v. 

and 
6, 

07- FERGUSON, 8.8., HINKLE, C.; WILSON, O.J. Foam 
of Lead (II) and Cadmium (II) from Waste Water. 
Science, 9 (2), p. 125 - 145, 1974. 

Separation 
Separation 

08 - GRIEVES, R.B.; BHATTACHARYYA, O.; STRANGE, W.T. 
Precipitate Flotation of Calcium Sulfite from Dilute Aqueous 
Solution with an Anionic Surfactant. AICHE Symposium Series, 
v. 71, n. 150, p. 40 - 4 5. 

09- CHAREWICZ, W.A.; BASAK, S. A Kinetic Study of Precipitate 
Flotation of Zinc (II), Cobalt (II) and Copper (II) 
Hydroxides. ~ Chem. Techn. 8iotechnol, n. 32, p. 407- 411, 
1982. 

10 - STALIDIS, 
PAPADOYANN IS, I • N. 
CuS/ZnS. Separation 
1033-1046, 1989 

G.A.; LAZARIDIS, N.K.; 
Continuous Precipitate 

Science and Technoloqy, 24 

MATIS, 
Flotation 
(12 e 13), 

K.A; 
of 
p. 

11 - JURKIEWICZ, K. The Remova! of Zinc from Solutions by Foam 
Separation, II. Precipitate Flotation of Zinc Hydroxide. 
International Journal of Mineral Processinq, n. 29, p. 1 - 15, 
1990. 

12- PETERS, W.R.; KU, Y.; 8HATTACHARYYA, O; CHEN, L. Crystal 
Size Distribution of Sulfide Precipitation of Heavy Metais. 
ln: 9th SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION, 9, 1984, 
Amsterdam. Proceedlnos ... Amsterdam : Elsevier Science 
Publishers 8.V., 1984. p. 111- 123. 

13 - OHLWEILER, O. A. Quimica Analitica Quantitativa. 2a. 
edi~~o. Rio de Janeiro : Livros Técnicos e Cientificas Editora 



718 

S. A., 1976, vol. 1, 365 p. 

14 8HATTACHARYYA, D.; JUMAWAN, A.8.; GRIEVES, R. 8. 
Sepa~ation of Toxic Heavy Metais by Sulfide P~ecipitation, 

Sepa~ation Science and Technoloqy, v. 14., n.5, p. 441-452, 
1979. 

15 - POLING, G. W. Selection and Sizing of Flotation Machines. 
ln: MULAR, A. L. and 8HAPPU, R. 8. ed. Mine~al P~ocessinq 

Plant Desiqn, AIME, p. 887, 1980 

16- 8RAT8Y, J.; MARAIS, G.V.R. Flotation. ln 
Solid I Liquid separation equipment scale 
England: Upland Press, 1977, p. 155-198. 

Purchas, 0.8 . 
I,!Q_. c~oydon' 


