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RESUMO
O objctivo deste trabalho foi estudar o efeito do colctor aniônico c catiônico na rcmoç:1o de ddmio c1n ambcntc de alta
força iônica (Na~SO) através de ensaios de tlotaçlio iônica nas seguintes condições: Va;~lo de ar " 2 mL s 1• pH ""' ~ .O c 5.0.
r:v<lo cstcquiométrica Cd/DSS = I :2 c Cd/CTA8 = I 2. As ca ractcri ;.açõcs d:1 morfologi;t d:t espuma c dos precipitados
("sublatc") retidos nesta foram rcali;:adas através de au;'tliscs cnt Microscópio Elctrónico de Varredura (MEV/EDS)
Verificou-se que a tlotaçlio de Cd utili;ando DSS. na faixa de pH estudada. sontcntc é cli ca; quando a força iônica do
sistema é baixa. Em alta força iônica (~ - 7 x IO 1 molcs. dnr') a tlotabilidadc do Cd para o sistema Ccl/D SS / Na ~SO 1 é ele I'%
Por outro lado. nestas mesmas condições. a notabilidade do Cd para o sistema Cd/CTA 13 /Na ~ SO 1 é ele .li J>%,
Através das anúliscs cm MEV/E DS. verificou-se que a morfologia do "sublatc .. retido na espuma depende do tipo de
espécies prese ntes cm soluç:lo.
PALAVRAS-CHAVE: Flotaç:lo lônica. Scparaç:1o por Espumas. C:.tdmio

I. INTRODUÇÃO
A cxtraç:lo de um determinado metal é normalment e \ · iabili ;~ tda pelo se u preço uo mercado co nswniclor. Minérios de
bai.\o teor podem se r extraídos economicamente at 1~1vés de drios método s. inclui nclo sit uaçócs onde o completo acesso ao
mineral-minério requer a rcmoç;lo de grandes \·olumcs de capeamento c rocha esté ril. Os minerais de interesse geralmente
enco ntram-se amplamente disse minados na rocha hospedei~;~ c sua rccupcraç;lo requer moagem fina c processa mento
sofisticado . Conseqüentemente, a maior p:n1c (90%,) do matcri:ll tratado é rejeitada. principalmente sob a forma de lamas.
contendo. além de íons mct;ílicos. reagentes químicos orgtlnicos. A disposiç:1o fmll desses rejeitos pode representar
grande pot encial de dcgradaç;lo :nnbicntal. alterando a qualidade físi co-quími ca da :ígua. rcchvinclo a biodiv ers idade .
contaminando os organismos vivos. além de causar sérios problemas :'1saúde públi ca (Si h a. I')') I ).
A contaminaç;lo de úguas por metais pesados (Pb. Cd. As. Hg. etc.) vem recebendo uma grande atcnç:!o por parte dos
ambientalistas no que di; respeito ú sua toxicidade cm relaç;lo ao meio aquútico c :·l \ida huntall<L A poluiç:lo por metais
pesados resulta de diferentes ativicladcs económicas. a maioria delas induslliais. muito Clllbora font es co mo ati\·idadcs
agrícolas c a disposição de rejeitas domésticos também contribuam para a libeJ~lç:lo de metai s pesados no :nnbientc (Gomes
ct ai.. 1995). Esses elementos s;lo liberados ou transportados cm ambientes aquúti cos CHI terrestres. principalmente sob
a forma dissolvida ou como particulados. c podem alcançar altas conccntraçócs. particularmente próximo ao ponto de
lançamento dos ellucntcs.
O tratamento clússico de etlucntcs. contendo metais pesados ge rados pelas indústrias. envoln: processos físico-químicos
de precipitação. troca iónica. adsorç;lo c extraç;lo por solventes O método mais utiliz.ado atualmcnte é a prccipitaç;lo
química. podendo ser feita. por C.\cmplo. através ela adiç;lo de uma base (geralmente hiclró.\ido ele dlcio) ao cllucnte. ele
modo que haja a fonn aç:lo de precipitados sob a forma de hidróxidos c óxidos. Processos subscqiicntcs de sedimcntaç:lo
c filtração são. então. rcali;.ados para que . posteriormente. a úgua tratada possa se r recuperada . Contudo. estas técnicas
tradiciomi s s<lo inadequadas para a dcscontaminaçJo de grandes volume s ele ellucntcs contendo metai s pesados em bai.\as
concentrações. devido à baixa eficiência operacional c aos ele\ actos custos ele C.\traç:lo resultante deste processo (Ncrbitt.
Davis. 1094, Zouboulis . Goctz. 1991 ).
Diante de uma política ambiental cada vez mai s severa onde tem-se buscado o estabelecimento de padrões de
co nccntraçJo cada vez menores para os poluentes presentes nos etlucntcs. as indústrias tê1n sido lc\·aclas a ajustar os
processos existentes através da adoç:lo de procedimentos visando a menor geraç;lo/remoç:lo ele elementos tó.\ icos dos
efluentes industriais . Como a rccupcraç;lo de íons mctúlicos a partir ele soluções diluídas utili ;.ando-sc métodos cl;íssicos
é ineficiente, c levando cm considcraç:lo a política ambiental a tua L métodos alternativos vêm sendo im cstigaclos. como
por c.\cmplo, a !lotação iônica. visando assim a melhoria da qualidade ambiental c a rccupcraç:1o de alguns co mpostos
que possuam algum villor cconômico.

~-

•

------------------------------------------------------------------------------1
~12

XIX ENTMME- Recife. Pernambuco - 2002.

A llotaç:1o é um método de scparaç5o que abrange inúmeras aplicações no campo do beneficiamento mineraL c nos
últimos anos tem sido de fundamental impor1úncia para o tratamento de cllucntcs c na reciclagem de materiais. como
papel c pl:ístico (Oliveira. Torem. I 995. Buchan. Yarar. I 995). A llotaçiio apresenta simplicidade. llc:-;ibilidadc c eficiência
na sua opcraç:lo. requer pouco espaço físico. gera um pequeno c concentrado volume de lama c pode ser utili;.ada cm
pequena. média c larga escala (NcrbitL Davis. I 99-k Zouboulis. Goctz. I 99 I).
A llotaç:lo iónica pode ser empregada cm soluções diluídas (li:-;ívia. rccuperaç5o de metais. efluentes. etc.) contendo íons
mct:ílicos na ordem de 10·' a lO·' molcsdnr ' de indústrias minero-metalúrgicas. alimentícias, químicas, etc .. desde que
os íons possam ser flotados c concentrados. Nesta técnica. espécies metálicas. chamadas de coligantcs. interagem com o
colctor adicionado no sistema. Com a passagem de ar. o produto da intcraçüo colctor-coligantc, chamado de "sublatc" .
adsorYc-sc na superfície da bolha c é arrastado c retido na espuma . sendo removido fisicamente . A maior vantagem desta
técmca. especialmente quando C.\istcm grandes volumes de cllucntcs a serem tratados. deve-se ao fato da quantidade
de colctor requerida ser proporcional ú quantidade de íons mctúlicos presentes c nüo ao volume de r~jcito. Por outro
lado. a rmior desvantagem é a dimimriç:1o na eficiência do processo com o aumento da força iónica do sistema devido à
presença de di,·c rsos compostos inorg;lnicos c org;lnicos (Lin. Hang. I 994 ). Esta desvantagem restringe a aplicabilidade
das técnicas de scparaç:lo por espumas no tratamento de cllucntcs líquidos. uma vez que estes efluentes. geralmente.
apresentam alta força iónica.
Íons que possuem carga oposta à do colctor têm um efeito maior na força iónica que os íons que possuem a mesma
carga. Além disso. quanto maior for a carga desses íons. maior scrit a contribuiç;1o para a força iónica. Assim. a ordem de
interferência dos íons é a seguinte: íons trivalcntcs > íon' clivalcntcs > íons monovalcntcs (Duyvcstcyn, 199:\). Engcl c
colaboradores (Engcl ct ai . I 99 I) mostraram que o uso da úgua corrente. contendo ions La· 1,; Mg~ + . afcta a remoção dos
íons de ouro mais que a adiç:1o de cloreto de sódio.
Pinfold (Zouboulis. I 9X7) propôs três possíveis ra1.õcs para a redução na remoção de íons mctMicos por !lotação iónica
ou de colóides cm ambiente de alta força iónica:
-./ o potencial ;_c ta das partículas é rcdu;.ido com o aumento da força iónica. res ultando numa fraca intcração entre o
surfatantc c as partículas~
-./a llotaç:1o de surfatantc é mais ri1pida. provavelmente de' ido :i rcduçêlo da repulsão entre as bolhas ~
-./as bolhas cst:lo mais susceptíveis :1 mptura c a drenagem é mais rilpida. logo a rcdispcrsão ocorre mais livremente.
Alguns pesquisadores (Doylc ct ai.. 1995) têmutili;.ado na llotaç;io de colóides de metais pesados. cm soluções com alta
força iónica. urna mistura de colctorcs. como por c:xcrnplo DSS c olcato de sódio. A utilização de urna mistura de colctores
parece ser benéfica ao sistema. compensando o efeito negativo obtido com o aumento da força iónica. Entretanto. estudos
mais detalhados deste fenômeno mio têm sido bem c:xplorados.
O objcti,·o deste trabalho foi o estudo do efeito do colctor aniõnico c catiõnico na remoç5o de cádmio na presença de alta
força iônica.

2. MATERIAIS E REAGENTES
Os seguintes reagentes foramutili;.ados: sulfato de ddmio (CdSO, R13Hp)~ dodccilsulfato de sódio (DSS: C 1 ~H 2 , Na0,S)
c brometo de cctiltrimctil amónio (CTAB - C 1,,H s2BrN) corno colctor aniônico c catiõnio , respectivamente~ sulfato de
sódio (Na 2SO) para aumento de força iónica ~ soda dustica (NaOH) c i1cido hidrocloridrico (HCI) para <üustcs do pH das
soluções.
Foram preparadas soluções estoque concentradas de Cd 2 ' . colctor, espumante, sais de sódio c agentes ativadorcs. Para
cada ensaio. a solução teste foi preparada combinando as soluções estoque na quantidade ncccss;íria para fazer I litro de
soluç;io (isto é, capaz de encher apro:ximadarncntc metade da coluna de llotaçêlo) nas condições desejadas para o
c:-;pcrimcnto. Todas as soluções teste continham 20 mg.L· 1 de íons Cd~' (7.0 :x I0·1 molcs.dnr 3). O pH da soluçüo teste
foi ajustado para o , ·alar desejado c a solução foi. cntiío. condicionada por 15 minutos. Após o condicionamento. o pH.
quando ncccssúrio. foi novamente ajustado.
A soluç:io teste foi. então. introduzida na coluna de llotação promovendo imediatamente a passagem de ar na va;üo
desejada . O tempo de llotaç5o foi de 2 horas c as alíquotas foram retiradas nos tempos de O, 5. 15. :lO. 60, 90 c 120 min
c analisadas por espectroscopia de absorçüo atómica (AAS - modelo Pcrkin Elcmer :l:\00).
Ao fim dos ensaios de llotaçüo. a alíquota inicial (t=O min) recolhida para AAS foi destinada também às medidas de tensão
superficial c condutividade. O precipitado ("sublatc") fonnado no topo da espuma c a espuma formada foram recolhidos
para an;íliscs cm MEV /EDS c espectroscopia de infravermelho. respectivamente. Procedimentos detalhados destas etapas
de caractcrizaç;io. bem ~.;vmo das an;'Jliscs cm AAS. serão descritos adiante.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura I apresenta as curvas de llotabilidadc do Cd cm funç;1o do tempo utiliiando o CTAB como colctor catiônico c
Na ,SO, para aumentar a força iônica do sistema. Verifica-se que os íons SO/ · agiram como ativadorcs na tlotaç;1o do Cd
aumentando sua remoção ú medida que a força iônica do sistema foi aumentada.
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Figura I: Efeito da força iônica (Na,SO) com a introduç;1o de colctor catiônico (CTJ\B) 11;1 llotabilidaelc do Cd . Va;;lo
de ar: 2 mls 1: pH = -l.O- :1.0: Cd/CTJ\11- I 2
Comparando estes resultados com as curvas de llotabilidaelc (Figur;1 2) utiliiando DSS. cotno colctor aniônico. obscn a-se
que cm alta força iônica (-l.7 .\ 10·1 molcs.elm ' ) h;í uma signific;lli,·a melhora na tlot;1bilieladc do Cd (I. O 'Y., para o sistema
Cci/DSS/Na 2S0 1 c] l.ú% para o sistema Cci/CTAB!Na,SO,) !\ rcmoç;1o mais bai"a (2.7 '%)é obtida cm bai\a força
iônica (-l. 7 " IO·' molcs.elnr') sem a adiç;1o de N;1 2SO,
lOJ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ,
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Figura 2: Efeito da força iônica na llotabilidadc do Cd com a introduç;1o de Na,SO, . Va ;~lo de ar: 2 mls ': pi I entre -l .O
c :1.0: Cci/DSS - I 2.
Analisando o diagrama de distribuição dos complc.\os de Cd-SO, (Figura ] ) pode-se veriftcar que cm força iônica ele
-l.7" 10-~ molcs.dnr' c 4.7" 10 1 molcs.dnr' a espécie predominante cm soluç;1o é o CcF' . J;í cm força iônica de -l.7 .\
(() · 1 molcs.dnr'. as espécies presentes cm solução s;io Cd' '. CdSO, c Cei(SO,)/-. Cd(SO),' A melhora na Jlotaç;io ele
Ccl deve-se possivelmente ú formação dos complc.\OS CdSOr Cd(SO,)/- c Cd(SO) ,'. sendo a contribuiç;1o deste último
muito maior. Como esperado. cm força iônica de -l.7 " IO ' molcs.dnr'. a rcmoç;io é bai.\a ele\ ido ao fato de coli g;mtc c
colctor terem a mesma carga.
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Figura 3: Diagramas de distribuiçfío dos complexos de Cd-SO,.
A espuma fonnada com CTAB n;lo é t;1o cst;ívcl c seca quanto com DSS. se ndo que boa parte dela colapsa cm I hora de
C.\ pcriência. Sendo ass im . nfío foi possh cl rccolhê-l;L
A cu!\ a de tcns;lo superficial para o sistema Cd/CTAB/Na 2SO, cm funçilo da força iónica é apresentada na Figura 4. A
tcns;lo superficial da so luç<lo contendo somente Cd c CTAB é redu zida significativamente com a introduç;lo de Na SOr c
2
un1 aumento é obscf\·ado :'1 medida que a força iónica do sistema é aumentada. A diminuição na tensão superficial
dc, ·c-sc pro,·mc lmcntc ;\ adsorç<lo dos íons Br c CTAB' na interface líquido-g{Js . Por outro lado. o aumento da tcns<lo
superficial pode ser atribuído;! adsorç;lo do " sublatc .. c Na' na interface . juntamente com os íons Br c CTAB ' .
60 , - - - - - - - - - - - - - - - - - - S:i;tm~

Cd/CT .O.E:Ilili.S C~
Cd'CTAB· U
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Figura 4 : Tcns<lo superficial da soluç<lo inicial de llotaçilo no sistema Cd/CTAB/Na 2 S0 4 .
As Figuras 5(a) c (b) apresentam as fotomicrografia s do "sublatc'' no sistema Cd/CTAB/Na 2 SO,, cm força iónica de 4.7 .\
10 2 molcs .dm ·' c 4.7 :x 10 1 molcs.dnr '. A Figura 5(a) mostra que o "sublatc" (cm força iónica de 4.7 .\ HP molcs.dnr ' )
co ntém S c wna alta co nccntraç;lo de Br. indicando uma forte presença do colctor. No entanto nfío é identificada nenhuma
rcgi;1o contendo Cd. embora as anúliscs cm AAS mostrem uma rcmoç<lo de 27,4'%. Por outro lado . cm força iónica
igual a 4.7 :x 10·1 molcs. dnr'. obscf\·a-sc o aparecimento de precipitados cm forma de bastões (Figura 5(b)). As anMiscs
químicas apontam a presença de Na . Br c uma alta conccntraçéio de S. indicando a fonnaçilo de precipitados de Na, SO,
no .. sublatc". O Cd também mio é detectado . apesar de sua rcmoç<lo ter sido de 3 U í 0!.>. O n<lo aparecimento de Cd na
espuma pode ser atribuído;} forma de recolhimento utilizada. As análises do MEV/E DS confirmam a adsorção do colctor
c de íons Na ' na interface líquido-gás.
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(a)

(b)

Figura 5: Fotomicrografia do "sublatc" formado na espuma no sistema Cd/CTAB/Na.SO 1 (Cd/C TA B- I :2 ).(a) cm força
iónica 4,7 x lO' molcs.dm' ( IOOOx), (b) cm força iónica 4,7 x lO 1 molcs.dm ' ( IOOOx)
As Figuras 6(a) e (b) apresentam as fotomicrografias do "sublatc" no sistema Cd/DSS/Na.S0 1 cm força túnica de 4.7 x
I O' molcs.dm'. ;\Figura 6(a) mostra que parte do "sublatc" concentrou-se na borda da bolha colapsada enquanto que
na Figura 6(b) verificou-se que a outra parte, mais dispersa, mostrou-se de forma globular. ;\ anúlisc química indicou a
presença de Cd e S, provavelmente dodccilsull~1to de Cd e/ou de complexos neutros de ( "tiS0 1 presentes no sistema nesta
força iónica.
Para força iónica de 4,7 x lO 1 moles.dn1'. nenhum precipitado foi formado c a espuma produzida c analisada por EDS
continha apenas Na c S, indicando a presença de DSS, permanecendo cm solução o (\I provavelmente soh a fúnna de
complexos aniônicos ou neutros; conforme mostrado no diagrama da Figura 3.

(a)

F
~:"

Figura 6: Fotomicrografia do "sublatc" formado na espuma no sistema Cd/DSS/Na,S01 (Cd/DSS- I :2 c força iónica:
4,7 x lO' molcs.dm').(a) "sublatc" concentrado na horda da espuma colapsada (200x), (h) "suhlatc" cm forma globular
(I OOOx).

4. CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a utilização do DSS como colctor (razão cstcquiométrica Cd/DSS
de I :2) foi cfctiva somente cm baixa força iónica (na ordem de I 0 4 molcs.dm ').sendo a rccupcraçãd do Cd da ordem de
90'Yc,, enquanto que cm alta força iônica (da ordem de I O moles.dm') a recuperação foi da ordem de I%. Por outro lado.
a utilização de CTAB (razão estequiométrica de Cd/CTAB de I :2) como colctor catiônico aumentou significativamente a
remoção do Cd cm alta força iónica (na ordem de I O 1 molcs.dm 1 ).
A caracterização da morfologia do "sublatc" através de MEV/EDS mostrou que tanto o "sublatc" quanto a estrutura da
espuma dependem das condições físico-químicas do sistema. isto é, do tipo de espécies presentes cm solução.
1
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