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No presente trabalho é estudado a remoção de cádmio através do processo de 
flotação iônica utilizando como coletor dodecilsulfato de sódio (DSS). A influência dos 
espumantes: isopropanol e metil-isobutil-carbinol (MIBC) e da força iônica (NaCI e 
Na2S04), bem como a caracterização do "sublate" formado por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) foram também avaliados. 

Na presença de DSS a recuperação máxima obtida foi de 89,21%. A introdução de 
espumante no sistema, em concentração de O, 1 o/o v/v, melhorou significativamente a 
flotabilidade do cádmio de 89,21% para 98,82% e 97,66% para isopropanol e MIBC, 
respectivamente. 

O aumento da força iônica, tanto com NaCI quanto com Na2S04, reduziu 
significativamente a flotabilidade do cádmio. 

As análises em MEV mostraram que a morfologia do "sublate" formado depende 
das condições utilizadas no sistema. Para o sistema Cd-DSS, o "sublate" obtido 
apresentou-se sob a forma de bastões. Já para os sistemas Cd-DSS-espumante e Cd-DSS
NaCI, os bastões formados apresentaram-se de forma dispersa, enquanto que, no sistema 
Cd-DSS-Na2S04 o "sublate" formado apresentou-se de forma granular. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das conseqüências de um crescimento industrial desordenado é a grande 

liberação de íons e/ou compostos metálicos em micro e macro ambientes, causando danos 

a vida animal e vegetal. Desta forma, apesar dos bens minerais metálicos contribuírem 

para o desenvolvimento industrial e tecnológico, estes também constituem-se de fontes 

poluidoras ao meio ambiente, podendo provocar impactos ambientais, em alguns casos, 

bastante relevantes. 

A poluição por metais pesados resulta de várias atividades, a maioria delas 

industriais, muito embora fontes como atividades agrícolas e a disposição de rejeitos 

também contribuam para a liberação de metais pesados no ambiente (I). Esses elementos 

são liberados ou transportados em ambientes aquáticos ou terrestres, principalmente sob a 

forma dissolvida ou como particulados, e podem alcançar altas concentrações, 

particularmente próximo ao ponto de lançamento dos efluentes. 

Atualmente, o método mais utilizado no tratamento de efluentes líquidos, contendo 

matéria orgânica, é o biológico, entretanto, a presença de compostos inorgânicos pode 

inibir este processo. Neste caso, é necessário realizar uma etapa de tratan1ento químico 

antes da realização do tratamento biológico, visando a remoção desta carga inorgânica. 

O tratamento clássico de efluentes, contendo metais pesados, gerados pelas 

indústrias, envolve processos tisico-químicos de precipitação, troca iônica, adsorção e 

extração por solventes. O método mais utilizado atualmente é a precipitação química, 

podendo ser feita, por exemplo, através da adição de uma base (geralmente hidróxido de 

cálcio) ao efluente, de modo que haja a formação de precipitados sob a forma de 

hidróxidos e óxidos. Processos subseqUentes de sedimentação e filtração são, então, 

realizados para que, posteriormente, a água tratada possa ser recuperada. Contudo, estas 

técnicas tradicionais são inadequadas para a descontaminação de grandes volumes de 

efluentes contendo metais pesados em baixas concentrações, devido a baixa eficiência 

operacional e aos elevados custos de extração resultante deste processo (2, 3 ). 

Considerando, então, os mais diversos problemas toxicológicos provenientes da 

presença de metais pesados no ambiente, tem-se buscado o estabelecimento de padrões de 
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concentração cada vez menores para tais efluentes. Desta fonna, métodos alternativos 

vêm sendo investigados visando a remoção de metais pesados a partir de soluções muito 

diluídas, como por exemplo, a flotação iônica. 

O cádmio é um poluente significativo existente em efluentes líquidos gerados por 

diversas indústrias quimicas e metalúrgicas. A remoção deste metal tóxico tem sido 

efetuada por diversos tratamentos, como por exemplo, a precipitação quimica, troca 

iônica, osmose reversa, eletrólise, etc. Porém, tais técnicas são inadequadas para tratar 

grandes volumes de soluções contendo baixas concentrações de íons metálicos e tem sido 

utilizadas para remoção de soluções relativamente concentradas. A flotação iônica surge, 

então, como uma solução alternativa, pennitindo a recuperação ou remoção de metais 

tóxicos a partir de soluções diluídas, na ordem de 10·7 a 104 moles.dm·3• 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a remoção de cádmio através do 

processo de flotação iônica utilizando como coletor dodecilsulfato de sódio (DSS). A 

influência dos espumantes: isopropanol e metil-isobutil-carbinol (MIBC), da força iônica 

(NaCI e Na2S04) e a caracterização dos precipitados fonnados por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) são também avaliados. 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA FLOT AÇÃO IÔNICA 

O fenômeno de flotação iônica foi observado primeiramente por Langmuir e 

Schaeffer ( apud 4) em 193 7, quando verificaram que diminutas concentrações de íons 

metálicos alteravam significativamente as monocamadas de ácido esteárico na interface 

ar-água. Concluíram, então, que a alteração observada era controlada pela concentração 

de íons surfatantes e dos respectivos contra-íons. Contudo, foi somente em 1959 que 

Sebba (4), baseado no renomeno observado por estes pesquisadores, propôs a técnica de 

flotação iônica como meio para concentrar íons pela fonnação de uma espuma bem 

drenada, rica na interface em espécies metálicas, mediante o uso do surfatante adequado. 

Seu mecanismo tem sido estudado amplamente em escala de laboratório visando avaliar o 

potencial para aplicação industrial. 
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A base fundamental para este método são as diferenças nas atividades superficiais 

das várias substâncias que podem estar presentes em solução ou em suspensão. As 

espécies a serem removidas são, geralmente, íons inativos superficialmente, chamados de 

coligantes. Estes são removidos das soluções aquosas por meio da adição de surfatantes 

(ccletores e espumantes) capazes de formarem complexos hidrofóbicos. Quando a fase 

gasosa é borbulhada na solução, o complexo formado entre o coletor-coligante e 

conhecido como "sublate", adsorve-se na interface líquido-gás (5, 6, 7). O "sublate" 

alcança a superficie do líquido através da espuma que é formada e é removido, 

fisicamente, da solução. 

Geralmente, o surfatante utilizado tem um grupo funcional iônico com carga 

oposta ao coligante; cátions e ânions são flotados com coletores aniônicos e catiônicos, 

respectivamente. Entretanto, é possível utilizar um coletor não iônico, de modo que este 

estabeleça uma ligação de coordenação com o coligante (7, 8). Neste processo, as 

concentrações dos coletores e coligantes são baixas na ordem de 10'7 à 10-4 moles .dm'3• 

Se estas concentrações forem altas, o "sublate" pode precipitar antes do gás passar na 

solução e a flotação iônica realizada nestas condições passa a ter o comportamento de 

uma flotação de precipitados. 

A flotação iônica pode ser empregada em soluções diluídas (lixívia, reciclagem, 

efluentes, etc.) de indústrias minero-metalúrgicas, alimentícias, químicas, etc., desde que 

os íons possam ser flotados e concentrados. A maior vantagem desta técnica, 

especialmente quando existem grandes volumes de efluentes a serem tratados, deve-se ao 

fato da quantidade de coletor requerida ser proporcional a quantidade de íons metálicos 

presentes e não ao volume de rejeito. Por outro lado, a maior desvantagem é a diminuição 

na eficiência do processo com o aumento da força iônica do sistema, ou seja, com o 

aumento da concentração de uma sal "inerte" na solução (9). Esta desvantagem restringe, 

até o momento, a aplicabilidade das técnicas de separação por espumas ao tratamento de 

efluentes líquidos. 

Ao final do processo de flotação iônica, o coletor utilizado pode ser reciclado, 

tornando o processo muito mais viável economicamente. Além disso, nesta etapa o metal 
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pode ser recuperado e reciclado, ou então, estabilizado ("inertizado") o suficiente para ser 

disposto em bacia de rejeitos (I 0). O complexo coletor-coligante, gerado no processo, 

pode ser decomposto através de: precipitação com hidróxidos ou sulfetos ou 

eletrólise (I 0). 

A eficiência da tlotação iônica depende da escolha correta dos surfatantes ( coletor 

e espumante) e do controle dos parâmetros químicos envolvidos no processo, tais como, 

pH e força iônica ( 11 ). 

Convém ressaltar que, para este processo ser eficiente, os coligantes presentes em 

soluções diluídas devem ser reduzidos e concentrados em um pequeno volume. Para que 

isto ocorra é importante que a espuma gerada seja estável e que a solução carreada seja 

bem drenada para que a razão de enriquecimento do coligante seja otimizada ( 12). 

Efeito da Concentração de Coletor 

A recuperação máxima de urna determinada espécie está relacionada com a 

quantidade de coletor adicionada e, conseqüentemente, com a quantidade de espuma 

produzida. 

A escolha certa de um determinado coletor deverá ser realizada levando em 

consideração a sua atividade de superficie, empacotamento da superficie na interface 

solução-ar e no tipo de interações com os íons a serem coletados (12). 

A formação de grandes quantidades de espuma deve ser evitada, uma vez que 

efeitos prejudiciais à recuperação máxima das espécies podem ocorrer como, por 

exemplo, a formação de micelas, competição entre o complexo coletor-coligante, íons 

coletores livres no sítio da bolha e quantidades residuais tóxicas de coletor no efluente 

fmal (13, 14, 15). A quantidade de espuma necessária ao sistema deve ser capaz de 

suportar o "sublate" e não permitir que ele disperse para a solução. 

Nesta técnica, a quantidade de coletor necessária deve ser proporcional ao número 

de íons metálicos presentes, uma vez que o "sublate" formado é um composto químico 

coletor-coligante. Assim, a razão ~. entre o coletor e o coligante, necessária para que a 

recuperação seja máxima deve ser no mínimo estequiométrica (7). No entanto, um 
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excesso de coletor é recomendado para garantir que todos os íons coligantes se liguem 

aos íons coletores formando o "sublate". Se os íons coletores e coligantes se juntarem 

somente na superficie da bolha, o tempo de residência da bolha deve ser o suficiente para 

permitir que esse processo se complete. Se isso não acontecer, o coletor flota sozinho e a 

remoção do coligante em quantidade estequiométrica toma-se impossível. 

Efeito da Concentraçio de Espumante 

Nos processos de flotação, o custo dos surfatantes são geralmente bastante 

elevados (16). A utilização de sistemas mistos de surfatantes podem não só reduzir os 

custos como também aumentar a eficiência do processo. A utilização de sistemas mistos 

têm sido adotada frequentemente na flotação mineral, no entanto verifica-se na literatura 

que poucos estudos têm sido realizados na flotação iônica. 

Os surfatantes empregados como espumantes em sistemas de flotação são 

compostos não iônicos, geralmente pertencentes à classe dos álcoois ou dos éteres. Entre 

os álcoois de cadeia ramificada, o mais comumente empregado como espumante é o 

metil-isobutil-carbinol (MIBC). Alguns reagentes utilizados como coletores também têm 

poder espumante, como por exemplo os ácidos graxos, em especial na sua forma solúvel 

(sabões de sódio) (17). 

Os espumantes têm como função cooperar ativamente com o coletor adsorvido no 

momento da ligação de partículas sobre as bolhas, reduzindo a tensão superficial e 

estabilizando a espuma ( 18, 19). 

A introdução de uma solução etanólica, que se comporta como um espumante, é 

uma prática comum realizada em processos de flotação e tem como objetivo evitar a 

formação de micelas, garantir a formação de pequenas bolhas e a melhor dissolução dos 

coletores, no qual são raramente muito solúveis (lO, 12). 

A presença de pequenas quantidades de espumantes durante o processo de flotação 

iônica pode aumentar a recuperação de determinado íon significativamente, no entanto, 

verificou-se que proporções maiores podem ser nocivas ao processo. 
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Efeito da Força Iônica 

O estudo da força iônica é especialmente relevante para o tratamento de efluentes 

de operações de processamento de minerais e materiais, uma vez que os fluxos residuais 

podem apresentar uma elevada força iônica. 

Quando diversos íons estão presentes no sistema, a eficiência da flotação iônica 

diminui devido ao aumento da força iônica do sistema. Uma explicação para ocorrência 

deste fenômeno é a competição dos íons coligantes com os outros íons presentes para se 

ligarem ao coletor (7, 13). 

Pinfold (apud 20) propôs três possíveis razões para a redução na remoção de íons 

metálicos por flotação iônica ou de colóides na presença de alta força iônica: 

a ligação entre o surfatante e as partículas são mais fracas, o potencial zeta é reduzido 

pelo aumento da força iônica; 

a flotação de surfatante é mais rápida, provavelmente devido a redução da repulsão 

entre as bolhas; 

as bolhas estão ma1s suceptiveis a ruptura e a drenagem é mais rápida, logo a 

redispersão ocorre mais livremente. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Os ensaios de flotação iônica foram realizados em uma coluna de flotação em 

acrílico com as seguintes dimensões: 0,95 m de altura e diâmetro interno igual a 5,7 cm e 

constituída de 5 partes desmontáveis. Para geração de bolhas foi utilizado uma placa 

porosa (Porosidade 4 I I 0-15 Jlill) de vidro sinterizado e ar foi utilizado como fase gasosa. 

A vqzão de ar foi controlada por um rotâmetro. A coluna foi construída de modo a 

permitir que alíquotas possam ser retiradas de qualquer ponto e com uma entrada para 

eletrodo de pH, permitindo que o pH seja monitorado durante todo o experimento. 

Os reagentes utilizados nos experimentos foram: 

a) sulfato de cádmio (CdS04); 

b) dodecilsulfato de sódio (DSS) como coletor; 

c) isopropanol e metil-isobutil-carbinol (MIBC) como espumantes; 
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d) cloreto de sódio (NaCI) e sulfato de sódio (Na2S04) para estudos de força iônica; 

e) ácido clorídrico (HCI) e hidróxido de sódio (NaOH) para controle do pH. 

Foram preparadas soluções estoques na concentração desejada de íon cádmio 

(Cd2+), coletor, espumante e sais de sódio. Para cada ensaio, a solução teste foi preparada 

combinando as soluções estoques na quantidade necessária para fazer I litro de solução 

nas condições desejadas para o experimento. Todas as soluções teste continham 20 ppm 

de fons Cd2+ • 

A força iônica do sistema foi ajustada com o sal de sódio apropriado. Assumindo 

que o íon Cd2
+ e o DSS estão totalmente dissociados, a força iônica nominal do sistema 

CdS04 - DSS, sem qualquer adição de sal, é 4,68 x 1 0-4 moles.dm'3• 

O preparo da solução teste seguiu a seguinte ordem: 

a) mistura da solução de íons Cd2
+ com a solução de coletor e agitação por 1 O min; 

b) adição da solução contendo o espumante ou o sal de sódio e agitação por mais 5 min; 

c) ajuste do pH para faixa entre 4,0 e 5,0. 

A solução teste foi, então, introduzida na coluna de flotação promovendo 

imediatamente a passagem de ar na vazão de 2,02 mUs no sistema. O tempo de flotação 

foi de 2 horas e as alíquotas foram retiradas nos tempos de O, 5, 15, 30, 60,90 e 120 min 

e analisadas por espectroscopia de absorção atômica (AAS). A remoção do metal em 

determinado tempo foi calculada baseando-se na concentração inicial do íon metálico. 

Ao flm da flotação, o "sublate" formado na espuma foi recolhido e, 

posteriormente, caracterizado por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O efeito da concentração de dodecilsulfato de sódio na flotabilidade do cádmio é 

mostrado na Figura I. Observa-se um aumento significativo na flotabilidade com o 
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aumento da concentração de DSS. No entanto, a alta recuperação (99,12%), obtida em 

razão estequiométrica (coligante:coletor) 1:3, produziu uma quantidade muito grande de 

líquido na espuma, indicando que o cádmio não foi concentrado. Por outro lado, em razão 

estequiométrica 1 :2 (recuperação de 89,21% ), a espuma produzida foi bastante seca e ao 

colapsar produziu um pequeno volume de liquido indicando que o cádmio foi concentrado 

na espuma. Observa-se também uma baixa flotabilidade (51,97%) em razão 

estequiométrica 1 : 1. Diante dos resultados obtidos, optou-se por realizar os ensaios 

utilizando razão estequiométrica 1 :2. 

100 

eo eo 120 

tempo (min) 

Figura I: Efeito da concentração de DSS na flotabilidade do cádmio. Vazão de ar: 2,02 

mVs; pH entre 4,0 e 5,0. 

Os resultados obtidos na Figura 1 estão de acordo com a literatura, uma vez que a 

recuperação máxima de uma determinada espécie está relacionada não só com a 

quantidade de coletor adicionada como também com a quantidade de espuma produzida. 

Verifica-se, também, que o pequeno excesso de coletor (razão estequiométrica I :2) 

aumentou a flotabilidade do cádmio não afetando a produção de uma espuma seca, como 

recomendado pela literatura. 

A literatura (11, 14, 15) apresenta dois tipos de curvas (Figura 2) mostrando o 

efeito da concentração de coletor na recuperação máxima. Para a curva do tipo A, sugere

se que precipitados estão sendo formados na solução antes da passagem de ar. Este tipo de 
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curva foi demonstrada por diversos autores (7, 11, 14, 15), os quais relataram um máximo 

distinto, seguido por uma inibição da recuperação em elevadas concentrações de coletor. 

Por outro lado, as curvas do tipo B apresentam uma aproximação assintótica para um 

valor de 100% e são típicas de sistemas nos quais as espécies iônicas permanecem 

solúveis no seio da solução. As curvas obtidas experimentalmente para o cádmio 

apresentam-se como'curvas do tipo B. 

\ 

~ 

l 
Concentração coletor 

Figura 2: Efeito da concentração de coletor sobre a recuperação máxima (15) 

Através das análises de MEV pode-se verificar que o "sublate" formado na espuma 

apresenta-se sob a forma de bastões como mostrado na Figura 3. 

Figura 3: Fotomicrografia do "sublate" (formato de bastões) formado na espuma na 

flotação de cádmio em presença de DSS. 2000x. 
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A Figura 4 apresenta as curvas de notabilidade do cádmio em função do pH na 

presença do espumante isopropanol. Verifica-se que a introdução de 0,1% v/v de 

isopropanol é benéfica a notação, uma vez que a notabilidade do cádmio aumentou de 

89,21% para 98,82%. Não foi observada alterações quando da introdução de 0,5% v/v de 

isopropanol. Por outro lado, a introdução de 1,00/o v/v de isopropanol no sistema foi 

prejudicial a notabilidade do cádmio reduzindo de 89,21% para 66,96%. 

100 

110 

20 

____. 

~/~~ :::.;,•;: ·:~, ... :OSS - 1:2 

Y 
llopropanol: 
--o.~ v.-. 
- - 0,1%YN 
-.o.-Q,5%YN 
-.-1.~YN 

0~~~--~--~--~--~--~--~--~-
0 ~ 110 ~ m 

tempo(min) 

Figura 4: Efeito da concentração de isopropanol na notabilidade do cádmio. Vazão de ar: 

2,02 mVs; pH entre 4,0 e 5,0; Razão Esteq. (Cd:DSS)- 1 :2. 

A Figura 5 mostra o efeito da concentração do metil-isobutil-carbinol (MIBC) na 

notabilidade do cádmio. Observa-se que o comportamento das curvas de flotabilidade do 

cádmio foram semelhantes a Figura 4. Uma pequena introdução de MIBC (0, 1% v/v) 

aumentou a notabilidade de 89,21% para 97,66%, enquanto que a introdução de 1,0% v/v 

de MlBC produziu uma redução na flotabilidade de 89,21% para 76,14%. 

Duyvesteyn (13) estudou o efeito do isopropanol e MIBC para o sistema de CdCI2 

e DSS com razão estequiométrica 1:1. O isopropanol promoveu uma melhor remoção de 

cádmio quando utilizado na concentração de 0,4% v/v, enquanto que para a concentração 

de 0,1% v/v não foi observado qualquer mudança na recuperação. Já para o MlBC, ambas 

as concentrações de 0,1% e 0,4% v/v melhoraram a notabilidade do cádmio. 

Comportamento semelhante ao obtido por Duyvesteyn para o MlBC pode ser visto na 
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Figura 5 para o sistema CdS04 - DSS, por outro lado em presença de isopropanol 

melhores resultados foram obtidos na concentração de 0,1% v/v. 

~ 
o c 
Oo 
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8. 
2 
0: 

100 

80 
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~ / 
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Cd OSS-1:2 
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:.------- pH . 4.0. 5.0 

f_ / MIIIC 

o r~ --U%~ 
O 1 =::0

•
1
%vllr 1 0.5%v/\r 

I ,_.._ 1,0% VIY 

30 60 90 120 

tempo (min) 

Figura 5: Efeito da concentração de MIBC na notabilidade do cádmio.Vazão de ar: 2,02 

mVs; pH entre 4,0 e 5,0; Razão Esteq. (Cd:DSS) - I :2. 

As análises de MEV (Figura 6) mostram que na presença de espumante, o 

"sublate" formado apresenta-se em forma de bastão, como visto mi Figura 3, porém de 

forma mais dispersa. 

Figura 6: Fotomicrografia do "sublate" (formato de bastões) formado na espuma na 

flotação de cádmio cm presença de dodecilsulfato de sódio e MIBC. IOOOx. 

266 



O efeito da força iônica em presença de NaCl e Na2S04, respectivamente, pode ser 

visto nas Figuras 7 e 8. Em ambas as Figuras, verifica-se uma redução significativa da 

tlotabilidade do cádmio (23,76% em sistema cloreto e 31,45% em sistema sulfato) com o 

aumento da força iônica. 

Os resultados obtidos estão de acordo com Doyle e Duyvesteyn (21 ). Estes autores, 

quando estudaram o efeito da força iônica na tlotabilidade do cádmio em sistema sulfato, 

observaram que um aumento da força iônica de 1,5 x 10·3 para 1,5 x 10"2 moles.dm"3 

resultou em um decréscimo da recuperação máxima do cádmio de aproximadamente 30%. 

Em força iônica de 0,15 moles.dm"3 não foi verificado nenhuma remoção de cádmio. 

fons de carga oposta a do surfatante apresentam um efeito negativo mais 

pronunciado, onde a ordem de interferência dos íons é a seguinte: íons trivalentes> íons 

divalentes> fons monovalentes (14, 22). No entanto, no presente estudo a remoção do 

cádmio foi maior em presença de Na2S04 que em presença de NaCI. Uma explicação 

para tal fenômeno se deve ao fato da solução matriz de cádmio ter sido preparada a partir 

do sulfato de cádmio. Logo, o sulfato presente em solução pode estar competindo com os 

íons cloreto. 

100 
pH • ~.O· 5,0 
-ao..-2.02,...,, 
CdOSS· 1:2 

ao HeCI(g/L) 

- •- o.o 

~ - • - 0,246 

ao -A-2.46 

8 --2~.6 

l( 

I .o 

a: 
20 

o ao eo 120 

tempo {mln) 

Figura 7: Efeito da força iônica na flotabilidade do cádmio no sistema NaCL Vazão de ar: 

2,02 mVs; pH entre 4,0 e 5,0; Razão Esteq. (Cd:DSS)- l :2. 
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Figura 8: Efeito da força iônica na tlotabilidade do cádmio no sistema Na2S04• Vazão de 

ar: 2,02 mVs; pH entre 4,0 e 5,0; Razão Estcq. (Cd:DSS) - I :2. 

Pode-se observar, através das análises de MEV (Figuras 9 - (a) e (b)), que o 

"sublate" formado cm presença de NaCI apresenta-se sob a forma de bastões, enquanto 

que na presença de Na2S04 a forma do "sublate" é modificada e possui um aspecto 

granular. 

(a) (b) 

Figura 9: Fotomicrografia do "sublate" formado na espuma na flotação de cádmio em 

presença de dodccilsulfato de sódio e (a) NaCI - "sublate" em forma de 

bastões. I OOOx e (b) N~SO. - "sublate" em forma granular. I 000 x. 
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CONCLUSÕES 

A recuperação máxima obtida com DSS foi de 89,21%. 

Uma s ignificativa melhora na notabilidade do cádmio foi verificada com a introdução 

do isopropanol c do MlBC na concentração de 0,1% v/v. A máxima flotabilidade 

alcançada, nestas condições, foi de 98,82% e 97,66% para o isopropanol e MIBC, 

respectivamente. Entretanto, cm concentrações maiores, a notabilidade do cádmio foi 

reduzida. 

O aumento da força iônica com a introdução de NaCI e Na2S04 reduziu a flotabilidade 

do cádmio consideravelmente. 

A caracterização por MEV mostrou que a morfologia do "sublate" depende das 

condições utilizadas no sistema. "Sublate" sob a forma de bastões foram obtidos para 

os sistemas Cd-DSS, Cd-DSS-espumantc e Cd-DSS-NaCI, porém para os dois últimos 

sistemas, os bastões apresentaram-se bastante dispersos. No caso do sistema Cd-DSS

Na2S04, o "sublate" obtido apresentou-se sob a forma gr_anular. 
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ABSTRACT 

REMOVAL OF CADMIUM BY JON FLOTATION 

lsabella Bernstein Scorzelli 

Ana Luiza Fragomeni 

Maurício Leonardo Torem 

ln this work, the recovery of cadmium using sodium dodecylsulfate as collector 

(DSS) by ion flotation was studied. The efTect of frothers, including isopropanol and 

methyl-isobutyl-carbinol (MIBC) and ionic strenght were also studied, as well as 

characterization ofthe "sublate" by scanning electron microscope (SEM). 

ln the presence of DSS, the maximum recovery obtained was 89.,21 %. The 

introduction of frothers (isopropanol e MIBC) in the system was the highest at a 

concentration of 0,1% v/v. The flotability of cadmium was 98,82% and 97,66% for 

isopropanol and MIBC, respectively. 
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The increa'ie of ionic strenght with NaCI and Na2S04 reduced the floatability of 

cadmium. 

The SEM studies depicted that the morphology ofthe sublate was changed with the 

conditions of the system. 

Key- Words: ion flotation, cadmium, effiuent 
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