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ABSTRACT 
Some fundamental aspects of printing ink flotation with sodium stearate and sodium dodecyl 

sulphate collectors in the absencelpresence ofmetallic cations, such as Ca1
' , Mg2

' and Af', are 
presented in this paper 
Zeta potential studies showed that the isoelectric point ofthe ink reached a pH value around 

2.3. The presence of calcium, magnesium and aluminium cations moditied zeta potential curves 
of the ink particles in relation to an indifferent electrolyte. 

The results of microflotation tests indicated that, with sodium stearate, an increase in 
floatability was probably associated with the precipitation of stearate species on the ink 
surface. On the other hand, it was suggested that a non-specitic adsorption mechanism had 
occurred, in the case of sodium dodecyl sulphate. 

ln the presence of calcium cation, an increase in floatability at pH=8 .0 was verified, most 
likely due to calciurn/collector salt precipitation on ink surface. lt was observed that floatability 
raised at pH ranges related to the maximun concentration of magnesium and aluminium 
hydroxi-complexes. 

RESUMO 
Aspectos fundamentais da flotação de tintas de impressão utilizando os coletores estearato de 

sódio e dodecilsulfato de sódio, na ausência/presença de cátions metálicos, tais como Ca1
' , 

Mg1
• e Al3

' , são apresentados neste trabalho. 
Análises de potencial zeta mostraram que o ponto isoelétrico da tinta correspondeu ao valor 

de pH em torno de 2,3. A presença dos cátions cálcio, magnésio e alumínio modificou as 
curvas de potencial zeta das partículas de tinta em relação ás obtidas para um eletrólito 
indiferente. 

Os resultados dos ensaios de microflotação indicaram que, com estearato de sódio, um 
aumento na flotabilidade estaria provavelmente associado á precipitação de espécies estearato 
sobre a superficie da tinta. Por outro lado, sugeriu-se que um mecanismo de adsorção não 
específico teria ocorrido no caso do dodecilsulfato de sódio 

Na presença do cátion cálcio, um aumento na flotabilidade para pH=8,0 foi veriticàdo, muito 
provavelmente devido à precipitação do sal de cálcio do coletor na superficie da tinta. 
Observou-se uma elevação da flotabilidade para faixas de pH relacionadas à concentração 
máxima dos hidroxo-complexos de magnésio e aluminio. 

Palavras-chave: flotação de tinta; reciclage'm de papel; cátions metálicos; potencial zeta; 
mecanismos de adsorção 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação crescente com o impacto ambiental das atividades industriais sobre o meio 

ambiente tem acarretado estudos visando a utilização racional das reservas naturais bem como 

o emprego de resíduos industriais reciclados. Em meio a essas exigências e ao custo crescente 

da madeira como matéria-prima, a indústria mundial de papel tem desenvolvido técnicas que 

tomem a fibra reciclada bastante semelhante à fibra original [I]. 

A remoção de tinta de papel impresso por flotação se baseia, como na ãrea mineral, nas 

diferenças fisico-químicas existentes entre fibra e partícula de tinta. A escolha adequada de 

reagentes a serem adicionados na polpa de flotação promove uma melhor seletividade na 

separação de seus constituintes. Portanto, aspectos fundamentais da flotação de tintas de 

impressão têm sido investigados [2-7], buscando a compreensão e resolução de problemas 

típicos da reciclagem de papeL 

Utilizando estearato de sódio como coletor, Larsson e colaboradores [2] observaram que, na 

ausência de cálcio em solução, praticamente não ocorreu flotação . Adições de cloreto de sódio 

até concentrações de 1,8xl0-3moLdm·3 aumentaram consideravelmente a flotabilidade das 

partículas de tinta. Sugeriu-se que, em meio alcalino, geralmente adotado industrialmente, a 

carga altamente negativa da partícula de tinta promoveu a estabilização eletrostática. Esta 

estabilização tomou mais fácil a liberação entre fibra e partícula de tinta. Entretanto, esta carga 

dificulta a adesão das partículas de tinta nas bolhas de ar. Observou-se que quando cloreto de 

cálcio era adicionado na polpa de flotação, o sal formado pelo coletor e pelo cálcio foi 

parcialmente precipitado na superficie das partículas de tinta, tomando-as, consequentemente, 

menos negativamente carregadas. 

Neste contexto, este trabalho busca contribuir para uma melhor comprrensão dos mecanismos 

que regem a adsorção dos coletores aniônicos estearato de sódio e dodecilsulfato de sódio nas 

partículas de tinta na ausência/presença de alguns cátions metálicos, Ca2
', Mg2

• e AJ3
', 

tipicamente presentes na água industrial . Os métodos empregados neste trabalho consistiram 

da análise das curvas de potencial zeta da tinta e estudos de microflotação em tubo de 

Hallimond modificado. 
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Materiais e Reagentes 

Dispersões de tinta offset t1p1camente utilizada em jornais foram preparadas mediante . 

agitação mecânica, durante I hora, de O,ISg de tinta em SOOml de solução de lxiO_.moLdm-3 

de estearato de sódio previamente preparada. Concomitantemente à agitação, o sistema foi 

submetido ao aparelho de ultra-som com o objetivo de se produzir a dispersão mais 

homogênea e estáveL 

Dodecilsulfato de sódio (PM=288,0g) de pureza comercial com 95% de substância ativa e 

estearato de sódio (PM=306,5g) de pureza analítica foram empregados como coletores. 

Cloretos de cálcio, magnésio e aluminio, todos de pureza analítica foram utilizados para 

investigar o efeito dos cátions metálicos. Os reguladores de pH adotados foram HCI e NaOH 

de pureza analítica. 

Métodos 

Aparelho microeletroforético "RANK BR01HERS Mark II" montado na configuração de célula 

plana e com eletrodos de paládio foi utilizado na avaliação do potencial zeta das partículas de 

tinta. Um tubo de Hallimond modificado padrão foi empregado nos ensaios de microftotação, 

sendo nitrogênio puro a fase gasosa. Um espectrofotômetro no campo da luz visível foi 

utilizado como um turbidímetro, medindo a absorbância da dispersão não ftotada e 

relacionando estes resultados a uma curva de calibração previamente preparada. Esta curva de 

calibração é levantada a partir da medição das absorbâncias de amostras representando 0"/o, 

20%, 40%, 60%, 80% e I 00% de tinta não ftotada para cada condição experimental 

investigada (concentração de coletor e concentração de cátion metálico). A descrição 

detalhada destes equipamentos e do procedimento experimental está apresentada em outros 

trabalhos {8,9). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Medidas de Potencial Zeta 

A Figura I apresenta os resultados das medidas de potencial zeta em função do pH na 

presença de KCI nas concentrações de lxl0-3moLdm-3
, lxlO_.moLdm"3 e lxiO"' moLdm-3

. O 

valor do ponto isoelétrico (PIE) das partículas de tinta encontra-se em tomo do pH=2,3 para 

todas as concentrações medidas. O comportamento eletrocinético das partículas de tinta se 
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assemelha bastante ao observado por Patb [10] para óxidos e silicatos, onde o potencial zeta 

aumenta em módulo confonne se afasta do Pffi, referenciando que os lons lr e OH" slo 

detenninadores de potencial para a tinta. 
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Figura I - Variaçlo do potencial zeta da tinta em funçlo do pH na presença de KCI 

(X lxiO'lmol.dm-l KCI, + lxl0-4mol.dm·l KCI, 4 lxiO',mol dm·l KCI) 

As curvas de potencial zeta em funçlo do pH na presença de CaCJ,.2H20 (Figura 2) mostram 

que nenhuma reverslo do potencial é observada para as concentrações investigadas, ou seja, a 

superficie da tinta está negativamente carregada por toda a faixa de pH estudada. Na Figura 3, 

o diagrama de distribuiçlo de espécies sugere que na faixa de pH onde as medidas de potencial 

z.eta foram executadas há uma predominãncia das espécies de Ca1
- . Uma vez que a adsorçlo 

destas espécies sobre a superficie da tinta deve-se dar de forma limitada, o potencial zeta se 

toma menos negativo sem ocasionar, todavia, a reverslo deste 
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Figura 2- Variaçio do potencial zeta da tinta em Nnçlo do pH na presença de CaCI1.2H,O 

(X lxlO.Jmol.dm-3 CaCb.2H,O, + lxlO~mol.dm-3 CaCh.2H,O, A lx!O"'mol.dm-3 CaCh.2H,o) 
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Figura 3 -Diagrama de distribuiçlo de espécies pua lxiO.Jmol.dm.J de Caeb [11,12) 
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A Figura 4 apresenta as curvas de potencial z.eta em funçlo do pH na presença de 

MgCiz.6H10. Para ambas concentrações, lxiO"'mol.dm..J e lxlO"'mol.dm·3, verificou-se uma 

reversio do potencial para pH=2,7 e pH-2,3, respectivamente. Esta reverslo está associada ao 

PIE da particula de tinta anteriormente observado na Figura l. Considerando a regilo de pH 

entre 10,5 e 11,5, pode-se notar que urna considerâvel elevaçlo do potencial ma ocorre para 

lxlO"'mol dm-3 MgCh.6H10 . Em pH=10,5, este comportamento pode ser atribuído à adsorçlo 

de espécies Mg011 que atingem sua concentraçlo máxima conforme mostra o diagrama de 

espécies apresentado na Figura 5 [11,12]. Segundo Parks, o ponto isoelétrico do Mg(OJih 

ocorre entre pH=12 e pH• 13, portanto uma heterocoagulaçlo destas espécies positivamente 

carregadas pode ser responsável pelo aumento do potencial z.eta para valores de pH entre 10,5 

e 12. Nio foram observados efeitos significativos na presença de JxiO''motdm~ MgCh.6H10. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Fuerstenau [ 13] para o sistema quartzo/magnésio e 

por Torem [14) para o sistema berilo/magnésio. 

A Figura 6 mostra as determinações de potencial z.eta em função do pH na presença de 

AIC1).6Hz0 . Uma reverslo do potencial zela pode ser verificada em pH=7,8 e 

pH=5,6 para concentrações de lx!O"'mol.dm..J e lxiO.,mol.dm"3 A1Cb.6H20, 

respectivamente. 
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Figura 4 -Variaçlo do potencial zela da tinta em função do pH. na presença de MgCh.~O 

(+ lxJO"'mol dm.JMgCh.6H.zQ, ÃlxiO''mol dm"3 MgCh.6H.20) 

284 

... 



~ 
.. 10"" 

l 

L. 

Figura 5 ·Diagrama de distribuiçlo de espécies para lxlO .. mol.dm., de MgCI, [11,12] 

Para tx10 ... mol.dm"3 AlCh.6Ht0, um potencial mb:imo pode ser identificado em pH=4,4. 

Este mhimo pode corresponder à predominincia dos bidroxo-complexos, AlOH2
' e Al(Oflh• 

(Figura 7) que adsoiVem nas partlculu de tinta [11,12]. Acima do pH-6, a espécie 

predominaate é o hidróxido de alumínio, Al(Oflh. Segundo Parb (10], o PIE do Al(OHh 

ocorre entre pH• 7,8 e pH=8,8, sugerindo que, na faixa de pH entre 6,0 e 7,8, Al(Oflh 

positivamente carregado se adsoiVe na supedicie da tinta por forçu eletrostáticu .. Fuerstenau 

[13) e Torem [14] identificaram o mesmo comportamento para os sistemu quartz.o/alwnínio e 

berilolalumlnio, respectivameote. 

Uma análise semellwlte pode ser efetuada para a curva de potencial zeta relacionada a 

lxtO"'moldm-3 AlCb.6HtO. Entretanto, neste cuo em particular, a reve:rslo do potencial zeta 

ocorre em pH=5,6. Sugere-se que uma camada homog&ea do precipitado nlo pôde ser 

formada devido à baixa concentraçlo de Al(OHh adsorvida na superficie da tinta. 

Consequentemeute, a reve:rslo de potencial pode ter sido deslocada para'valores de pH entre o 

PIE da tinta e o PIE do hidróxido de alunúnio. 
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Ensaios de MicroOouçlo 

A Figura 8 apresenta as curvas de fração de tinta não flotada em função do pH na presença de 

Sx!O .. mol.dm-3
, lx!O .. mol.dm-3 e 5x!0-5mol.dm·3 de estearato de sódio (ES). 

Nota-se que, para Sx!O .. mol.dm-3 de estearato de sódio, a fração de tinta não flotada atinge 

um mínimo (45%) para valores de pH inferiores ao PIE (pH=2,3). Entre pH=2,3 e pH=8,0, a 

fração de tinta não flotada aumenta acentuadamente chegando a alcançar 96% em pH=8,0. 

Para valores de pH acima de 8,0, dentro da faixa de pH estudada, há um redução da 

quantidade de tinta na polpa de flotação, fazendo com que a fração de tinta não flotada atinja 

um mínimo de 57% nesta região. 

Comportamento semelhante é verificado na curva relacionada à concentração de 

lxlO .. mol.dm-3, onde para valores de pH inferiores a 2,3, a fração de tinta não flotada 

apresenta valores mínimos em tomo de 38%. Através desta curva, verifica-se que, para valores 

de pH entre 2,3 e 8,6, há um acréscimo na quantidade de tinta restante na polpa, ocorrendo um 

pico máximo de 78% de tinta não tlotada em pH=8,6. Com a elevação do pH, ocorre uma 

qu: ·~de fração de tinta não tlotada alcançando 39,5% para pH=11,7. 

Visto que a espécie estearato predominante em valores de pH inferiores ao PIE é o ácido 

esteárico, sugere-se que um mecanismo de adsorção específica seja responsável pela baixa 

fração de tinta não flotada nestas condições. Da mesma forma, para valores de pH acima de 

8,0 e 8,6, na presença de 5xl0 .. mol.dm"3 e lx!O .. mol.dm-3
, respectivamente, o aumento da 

flotabilidade pode estar associado com a adsorção específica de espécies estearato na 

superfície das partículas de tinta. 

Por sua vez, na presença de Sxl0-5mol.dm·3 de estearato de sódio, a fração de tinta não 

flotada é estável em tomo de 65% por toda a faixa de pH investigada; Larsson e 

colaboradores [2] verificaram comportamento semelhante para a concentração de 

Ix10"5mol.dm·3 de estearato de sódio. 

As curvas de fração de tinta não flotada em função do pH, na presença de Sx!O .. mol .dm-3
, 

lx!O .. mol.dm-3 e Sxl0-5mol.dm·3 de dodecilsulfato de sódio (DSS) são apresentadas na 
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Figura 8 -Fraçio de tinta oio flotada em funçlo do pH na presença de estearato de sódio 

(X 5xiO ... mol.dni3 ES, + lxiO ... mol.dm"3 ES,ll 5xl 0"1mol.dm.3 ES) 

Figura 9. Nlo foi observada uma variaçlo signülcativa da fraçlo de tinta não Botada na 

presença de lxiO ... mol.dm-3 e de SxiO"'mol.dm-3 deste coletor. Para a concentração de 

SxlO ... mol.dm-3, identifica-se um minimo de fraçlo de tinta não Botada em pH=2,2, sugerindo 

que a adsorçlo eletrostática das espécies RSoJ· na superficie positivamente carregada da tinta 

possa estar ocorrendo. 

Para o estudo da influência dos cátions metálicos, selecionou-se a concentraçlo de 

lxiO ... mol.dm"3 para todos os coletores estudados. A escolha desta concentração ocorreu a fim 

de que o efeito dos cátions metálicos nlo fosse ocultado pelo bom desempenho dos coletores 

constatado em concentrações mais elevadas Concomitantemente a este fato, garantiu-se 

quantidade suficiente do coletor para que a flotaçlo se processasse 

A Figura lO mostra as curvas de fraçlo de tinta não flotada em funçlo do pH para estearato 

de sódio na presença de lxl0 ... mol.dm'3 CaCJ,.2H10, de lxl0 ... mol.dm·3 MgCh.6H20 e de 

lxiO ... mol.dm-3 AlCh.6H20. 
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Figu111 9 - Fração de tinta não flotada em função do pH na presença de dodecilsulfato de sódio 

(X 5xiO~moldm·3 DSS, + lxiO ... mol.dm.3 DSS, A 5xlo·'mol.dm.3 DSS) 

A presença de CaCh.2H20 ativa a Dotação da tinta pa111.a região de pH entre 5,0 e 11,0, Este 

efeito sugere a adsorção especifica dos íons do coletor nos sítios superficiais onde a adsorção 

prévia das espécies Ca2
+ tenha ocorrido. Este comportamento foi sugerido por Larsson e 

colaboradores [2] em investigações sobre a tlotabilidade da tinta utilizando os mesmos 

reagentes. 

No caso .de MgCI2.6H20 , nota-se a ativação da tlotabilidade da tinta para valores de pH 

próximos a 10,5. Para valores de pH inferiores ao PIE, o mecanismo de adsorção deve ser 

primariamente eletrostático. Por outro lado, para valores de pH acima do PIE, a adsorção 

especifica deve ser predominante. Para pH= IO,S, sugere-se que a reação entre o 

hidroxo-complexo, MgOH', previamente adsorvido na superficie da tinta e as espécies 

estea111to RCoo· proporciona características bídrofóbicas do estearato de magnésio à 

superficie da tinta. 

Comparando a curva de fração de tinta não tlotada na presença de AJCh.6H10 com a Figura 

6, nota-se que a alta flotabilidade observada na fàixa de pH entre 2,3 e 9,0 está relacionada 

com a predominância dos hidroxo-complexos de aluminio, AJOH2
• e Al(OHh'. pa111 valores de 
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Figura lO- Fraçlo de tinta nlo flotada em funçlo do pH com lx10 ... mol.dm"3 de estearato de 

sódio na presença de cátions metálicos (X lx10 ... mol.dm-3 CaCh.2Ht0, !J. lxiO ... mol.dm"3 

MgCh.6HtO, Cl 1x10 ... mol.dm"3 AICI3.6H20) 

pH entre 4,0 e 5,5 e com a predominincia do bídróxído de aluminio positivamente carregado 

entre 5,5 e 8,8. 

A Fígura 11 apresenta as curvas de fraçlo de tinta olo flotada em funçlo do pH utilizando 

dodecilsulfato de sódio (DSS) como coletor na presença de lx10 ... mol.dm'3 CaCJ,.2H20 , de 

1x10 ... mol dm"3 MgCh.6H,O e de 1xlO ... mol.dm"3 AICh.6H,O. 

O efeito do CaCh.2~0 na flotabilidadc da tinta com DSS é verificado pela reduçlo da fraçlo 

de tinta nlo flotada na faixa de pH entre 2,5 e 8,5 Conforme foi observado com o estearato de 

sódio, a predominância das espécies Ca1
'' previamente adsorvídas na superficie da tinta, 

promove uma posterior adsorçlo específica do íon coletor, RS01" nestes sítios superficiais. 

Na presença de MgCh 6H20 com DSS, nota-se que há um aumento da ftotabilidade para 

valores de pH entre I 0,0 c 11 ,0. ~te comportamento é associado ao máximo de coocen1 raçlo 
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Figura li - Fração de tinta nlo flotada em funçlo do pH com lxl0-4moi.dm.J de 

dodecilsulfato de sódio na presença de cãtions metálicos (X lxiO .. mol.dm'3 CaCh.2H10, 

â lxlO .. mol.dm-3 MgCh.6H20 , C lxlO .. mol dm'3 AlCh 6H2Ü) 

de seu hidroxo-complexo, MgOH', que ocorre nesta faixa de pH, sugerindo que adsorção 

especifica deste hidroxo-complexo na superficie da tinta é seguida pela adsorçlo do lon 

coletor, promovendo um aumento na tlotabilidade. 

Com DSS, a presença do AJC)].6H10 ativa a flotação da tinta na faixa de pH entre 3,5 e 8,5. 

Este comportamento é similar ao observado para o estearato de sódio Consequentemente, 

sugere-se que os hidroxo-complexos de alumínio, AJOH1
• e Al(OH)2· , e o hidróxido metálico, 

Al(OH),, se adsorvem especificamente na superficie da tinta. seguidos pela adsorçlo do fon do 

coletor, RSol·, nestes sítios superficiais. 

CONCLUSOES 

• O ponto isoelétrico (PIE) das panículas de tinta se encontra em tomo do pH-2,3 Os íons 

lf e OH' slo detenninadores de potencial. 

• A presença dos cátions metálicos Ca1
', Mgl+ e Al3• modifica as curvas de potencial zeta das 

partlculas de tinta. Nlo há reverslo de potencial zeta devido a presença de ca2
• e Mg1

• Na 

presença de Al3
•, ocorre a reversão do potencial zeta da.partlcula de tinta em pH=5,6 e 
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pH=7,8 com lxlo·lmol.dm·3 e lxl04 mol.dm·3 AICh.6H20, respectivamente. Esta reversão 

está provavelmente associada ao ponto isoelétrico do hidróxido metálico, AI(OH)3. 

• A avaliação da eficiência do processo de flotação, a nível industrial, é feita em termos de 

brancura final da fibra a ser reciclada. Visto que o presente trabalho investigou 

exclusivamente o comportamento das partículas de tinta, os testes de microflotação tiveram 

como objetivo identificar regiões de miníma fração de tinta não flotada para os coletores 

estudados na ausência e presença de cátions metálicos. Consequentemente, os resultados 

obtidos não pretenderam indicar condições operacionais para a produção de fibra reciclada, 

mas sim contribuir para uma melhor comprrensão dos mecanísmos de adsorção envolvidos 

na flotação de tinta utilizando os coletores aniônícos estearato de sódio e dodecilsulfato de 

sódio na ausência/presença dos cátions. Ca2', Mg2• e A13
' . 

• Na ausência de cátions metálicos, observou-se diferentes comportamentos dos coletores 

aniônicos investigados. Com 5xl04 mol.dm·3 e lxl04 mol.dm·3 de estearato de sódio, a 

redução na fração de tinta não flotada para valores de pH inferiores ao PIE e superiores a 

8,0 pode estar associada à adsorção específica de espécies estearato na superficie da tinta. 

Concentrações de lxiO-' inol dm·3 e 5xl04 mol.dm·3 de dodecilsulfato de sódio apresentam a 

menor fração de tinta não flotada para valores de pH inferiores a 2,3 , indicando que uma 

adsorção eletrostática pode estar ocorrendo 

• O efeito ativador dos cátions metálicos está provavelmente associado às espécies Ca2' para 

o cálcio, ao hidroxo-complexo MgOH' para o magnésio e aos hidroxo-complexos (AIOH2' 

e Al(OH)2.) e hidróxido metálico carregado positivamente para o alumínio. 
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