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Abstract
ln this work, the precipitate flotation method was studied aiming to remove the ionic
mercury present in effiuents, from the Peixoto de Azevedo place in Mato Grosso State
prospecting's activities, within the CETEMIDNPM agreement. The study was cQnducted by
the use of a 2 x J0-4 M (40 ppm) HgC1 2 solution. The experiments were carried out in a
micro-column flotation cell in the study of some process variables such as: precipitants and
collectors concentration, frother concentration and effiuent pH. The evaluated collectors in the
HgS particles flotation were potassium amyl xanthate and potassium oleate. The xanthate
demonstrated better results, with 80% of flotability in a wide collector concentration range ( 2
x J0-5 a I x J0-3 M) and pH in accordance with the precipitation st~p. The method, however,
did not show good results in mercury concentration in the ppb range, there was an intense
efficiency decrease, probably due to the finer precipitate grain size as mercury concentration
decreases.

Keywords: effiuent treatment, precipitate flotation, potassium amyl xantbate, sodium
oleate, mercury sulpbide

Resumo
Neste trabalho, o método de !lotação de precipitados foi estudado com o intuito de
remover o mercúrio iônico presente em efluentes, provenientes das atividades garimpeiras da
região de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, dentro do convênio CETEM/DNPM. Os estudos
foram conduzidos utilizando-se solução de HgC1 2 na concentração de 2 x J0-4 M (40 ppm).
Foram realizados ensaios de flotação em coluna no estudo de algumas variáveis do processo
tais como: concentração de precipitantes e coletores, concentração de espumante e pH do
efluente. Os coletores avaliados na !lotação de partículas de HgS foram o amil xantato de
potássio e o oleato de potássio. O amil xantato de potássio apresentou resultados superiores,
com flotabilidade de 80% numa faixa de concentração mais ampla (2 x J0-5 a I x Jo-3 M) e
pH coincidente com a etapa de precipitação. O método, porém, não apresentou bons
resultados no tratamento de efluentes contendo mercúrio em concentrações mais baixas (ppb),
há um decaimento intenso da eficiência, provavelmente devido à granulometria do material
precipitado ficar cada vez mais fina à medida que diminui a concentração de mercúrio
presente.

Palavras-chave: tratamento de efluentes, flotação de precipitados, sulfeto de mercúrio,
a mil xantato de potássio, oleato de potássio.
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). INTRODUÇÃO

A concentração de metais pesados nas águas dos rios tem sido motivo de crescente
preocupação das comunidades a nível mundial. A lixiviação natural de solos contaminados, ·
situados em áreas ribeirinhas, vem agravar ainua mais essa situa\·ãc.
No caso particular do mercúrio, após o uesastre de Minamata no Japão, tem crescido o
interesse na determinação das fontes poluidoras, na melhoria das técnicas de detecção e no
desenvolvimento de tecnologias capazes tanto de reduzir a emissão como recuperar áreas
contaminadas.
O consumo de mercúrio no Brasil tem aumentado bastante, principalmente a partir dos
anos 80. Segundo Ferreira e Appel [!],no ano de 1989, das importações de 340 t de mercúrio,
foram perdidas para o meio ambiente da ordem de 210 t, essencialmente pelas atividades
garimpeiras. Essas contribuíram com cerca de 80% das perdas, seguidas pelas indústrias de
cloro-soda com 8%, farmacêutica com 5%, aparelhos elétricos com 4%, artigos dentários com
2% e tintas e outros usos com I%.
O mercúrio presente nas águas de rios e lagoas da região Amazônica, proveniente das
atividades garimpeiras da região, encontra-se sob a forma metálica (relativamente estável),
sendo somente uma pequena parcela sob a forma iônica. Esse mercúrio iônico pode ser
convertido à meti! mercúrio (altamente tóxico) por atividade microbiana [2]. Concentrações
de até 12 ppb de mercúrio total foram encontrados nas amostras coletadas na região de
Peixoto de Azevedo, Mato Grosso [3], apesar do CONAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente) fixar em 0,2 ppb como a concentração máxima deste metal para a preservação da
vida aquática.
O processo de flotação de precipitados tem sido empregado em vários estudos no
tratamento de efluentes industriais contaminados por metais pesados, apresentando resultados
bastante satisfatórios. As vantagens oferecidas pelo método são as altas taxas de remoção e
principalmente a possibilidade de concentração das espécies metálicas mesmo em soluções
diluídas em que o tratamento por outros processos como: a precipitação química seguida de
filtração, troca iônica, osmose reversa ou extração por solvente deixam de ser econômicos[4].
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um estudo básico do método de
flotação de precipitados de mercúrio e sua aplicação

n~ de§Cetltaminação

de efluentes das

atividades garimpeiras na região de Peixoto de Azevedo, dentro do convênio CETEMIDNPM
no âmbito do projeto "Orientação Técnica à Reserva Garimpeira de Peixoto de Azevedo".

2. A FLOTAÇÃO DE PRECIPITADOS
No processo de flotação de precipitados, as espécies metálicas iônicas são concentradas,
a partir da sua solução aquosa, pela formação de precipitados. A adsorção de um coletor sobre
a superficie dos precipitados toma as partículas hidrofóbicas e propícias a serem carreadas por
um fluxo ascendente de bolhas finas.
Dentre os trabalhos encontrados na literatura podemos citar como exemplo: a
recuperação de Zn2+, Pb2+ e Cd2+ de efluente da Companhia Paraibuna de Metais, MG [5]; o
processo contínuo de remoção de CuS e ZnS [6]; a separação seletiva de Cu2+, Zn2+ e As5+
utilizando como coletores etil xantato de potássio para os íons de cobre, ditiocarbamato de
dialquila para os íons de zinco e sulfato férrico para os de arsênio [7]; remoção de lons cr6+ e
cianeto presentes em efluentes industriais [8]; o estudo cinético da flotação de hidróxidos de
zinco, cobalto e cobre [9], entre outros.
Em relação ao mercúrio, os trabalhos sobre flotação limitam-se a remoção de mercúrio
metálico disperso no efluente. Lyu et a/ [10] utilizaram um alquil sulfonato de sódio como
coletor na flotação de "partículas" de mercúrio provenientes de efluente de uma indústria de
cloro-soda, obtendo bons resultados. O mercúrio iônico presente (Hg2+) foi convertido em
HgO pela aplicação de radiação y e removido por filtração. Em um estudo básico conduzido
por Skrylev et a/ [ 11] foram analisados diversos parâmetros da flotação de mercúrio metálico
finamente dividido com aminas secundárias alifáticas contendo 14 a 20 átomos de carbono.
Quanto ao mercúrio iônico, embora a flotação de precipitados apresente potencialidades de
aplicação no tratamento de efluentes contaminados, a literatura não faz referências ao seu uso,
o que nos levou a fazer um estudo básico para posteriormente aplicá-lo ás amostras de
efluente da atividade garimpeira de ouro.
A precipitação dos metais pesados é normalmente feita sob a forma de sulfetos [4-6] ou
hidróxidos [7-8]. A alta reatividade dos sulfetos com os íons de metais pesados e a baixa
solubilidade dos sul fetos metálicos formados em uma ampla faixa de pH são aspectos bastante
favoráveis ao uso de sulfetos quando comparado ao processo de precipitação com hidróxidos
ou outros sais. Na precipitação sob a forma de hidróxidos, a solubilidade mínima para os
vários hidróxidos metálicos ocorre em diferentes valores de pH, tomando possível a separação
seletiva por esse processo [12].
Surfatantes aniônicos e catiônicos têm sido utilizados como coletores em estudos de
flotação de precipitados, obtendo-se bons resultados. Dentre os vários coletores, os o-alquil
ditiocarbonatos (usualmente chamados de xantatos) apresentam alta reatividade com os metais
pesados, tanto em solução como sobre suas superficies sulfeto-metálicas [13]. O tipo e a
quantidade de coletor a ser utilizado são estabelecidas considerando o metal a ser removido, a
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sua concentração no efluente, o pH da solução e a presença de impurezas que possam
interferir na sua atuação.
A ação dos coletores pode ser favorecida pela adição de espumantes, como álcoois,
poliéteres e éteres poliglicólicos [14], que auxiliam na formação e na estabilização da espuma.
Além disso, deve-se garantir um fluxo laminar de bolhas, pois um excesso causaria
turbulência e a consequente redispersão dos precipitados. As bolhas geradas na flotação
devem ser pequenas e estáveis, considerando-se as dimensões dos precipitados a serem
flotados.
3. MATERIAIS E METODOWGIAS
O estudo da flotabilidade de sais de mercúrio consistiu de ensaios de precipitação,
microflotação em coluna e mobilidade eletrõforética. As soluções residuais foram analisadas
quanto ao teor de mercúrio total por espectroscopia de absorção atômica com geração de
vapor frio. Todos os reagentes utilizados nos ensaios foram de grau analítico.
Nos ensaios, tanto de precipitação como de microflotação, utilizou-se solução de HgC1 2
na concentração de 2 x 10-4 M (40 ppm de Hg) como efluente artificial, e posteriormente
essas condições foram aplicadas a soluções mais diluídas.
Nos ensaios de precipitação, após o ajuste do pH do efluente com KOH ou HCl
conforme necessário, foi adicionada uma certa quantidade de solução de precipitante (NaOH
ou Na2 S). A reação de precipitação foi conduzida em bécheres sob agitação magnética e a
solução residual obtida por filtração através de membranas de 0,45 J.lm.
Os valores de potencial zeta das partículas de HgS precipitadas foram obtidas a partir de
medidas de mobilidade eletroforética feitas em um aparelho de fabricação Rank Brothers
segundo metodologia padronizada [15].
Os ensaios de microflotação, realizados em uma microcoluna de flotação, em batelada,
empregaram como célula, um tubo Hal/imond modificado, composta de duas seções
cilíndricas de vidro, medindo 3 cm de diâmetro e 40 cm de altura, unidas por junta
esmerilhada. A base continha uma placa de vidro sinterizado de porosidade fina, onde eram
formadas as bolhas de ar utilizadas na flotação dos precipitados. A taxa de aeração era
mantida, em todos os ensaios, em 2,5 ml/min e controlada por rotâmetro. A precipitação e o
condicionamento das partículas, nessa etapa, eram conduzidas em bécher sob agitação. Após o
condicionamento de lO minutos, a mistura era vertida na célula de flotação, onde era feita a
etapa de flotação por um período de 3 minutos.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Precipitaçio
Nos ensaios preliminares de precipitação foram avaliados o hidróxido de sódio e o
sulfeto de sódio, utilizandos juntos e separadamente, por serem esses os agentes precipitantes
normalmente utilizados na precipitação de metais pesados [16]. Com a utilização do hidróxido
de sódio, não foi verificada a precipitação de sal de mercúrio em toda a faixa de pH, o que se
deve à alta solubilidade do óxido mercúrico HgO 5,3 x 103 mg/1 [17], frente à concentração
do efluente utilízado (HgCI2 40 mg/1). O emprego do sulfeto de sódio como precipitante
causou urna mudança de coloração da solução de incolor a castanha, com o aparecimento de
precipitado preto de HgS, segundo a Reação I :
HgCI2 + Na 2 S => HgS ( s) + 2NaCI

(I)

Os precipitados obtidos eram unicamente de HgS, o que foi comprovado através de
análise por difração de raios-X.
Normalmente, são utilizadas concentrações de precipitante um pouco superiores a
quantidade estequiométrica, visando urna melhor eficiência. Desta forma, foram conduzidos
ensaios variando a concentração do precipitante Na2S a partir de 90% da quantidade
estequiométrica. Os resultados dos teores de mercúrio presentes nas soluções residuais após
filtração e da eficiência do processo podem ser vistos na Figura I.
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Figura 1. Efeito da concentração de Na2S no teor de mercúrio residual e na eficiência do
processo de precipitação.
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Observa-se um aumento na eficiência com o aumento da concentração do agente
precipitante, chegando a valores bem próximos de I 00%. Porém, em concentrações de Na2 S
acima de 145% da quantidade estequiométrica, a eficiência da precipitação cai a zero .
O pH do meio exerce um papel importante no processo de precipitação. Foi estudada
então sua a influência na precipitação do HgS fixando-se a concentração do precipitante Na2 S
em 140% da quantidade estequiométrica. Na Figura 2, pode ser observado que a eficiência é
de aproximadamente I 00% na faixa ácida decaindo para valores próximos de 80% com o
aumento do pH a partir de pH = 4.

100
401
311

ê

•

I

I 80

•

Q.

.e
c;

60

=

20

"O

....

-~

=

40

.

10

/

o
o

2

4

";...·

.
~

20

·•

.

rol

~
;;

o
6

8

10

12

pH

Figura 2. Efeito do pH do efluente no teor residual de mercúrio e na eficiência do processo de
precipitação
Bames et a/ [I 8] estudaram a solubilidade do HgS em solução de sul fetos, o efeito do
pH do meio, da temperatura e descreveram os diferentes complexos formados em cada faixa
de pH . Esses autores observaram que na presença de espécies sulfeto, sendo as mais
importantes (H 2S, HS- e S2·), ocorre uma variação na solubilidade do HgS em função do pH,
devida à formação de complexos solúveis. A formação desses complexos solúveis vem
explicar o decaimento observado na eficiência com o aumento da concentração de Na2S e do
pH, mantendo-se a concentração de sulfeto constante. Logo, para uma melhor eficiência na
precipitação, é conveniente que esta seja conduzida em meio ácido (até pH
um bom controle da concentração do precipitante.
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4 ) e seja feito

Flotação de Precipitados
Em seqüencia aos ensaios de precipitação foram realizados ensaios de tlotação, onde a
concentração do precipitante Na2S foi mantida em 125% da quantidade estequiométrica na
etapa de precipitação.
Primeiramente, foi avaliada a possibilidade de conduzir-se a tlotação sem o uso de
coletor, pois alguns sulfetos como a molibdenita [19], apresentam essa propriedade. Porém,
neste caso a tlotabilidade das partículas de HgS foi de apenas 20%. A utilização do espumante
AEROFROTH 65, um poliglicol produzido pela Cyanamid, proporcionou uma melhora na
eficiência mas ainda assim insuficiente, sendo indicado o uso de coletor, conforme pode ser
visto na Figura 3.
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Figura 3. Efeito da concentração do espumante Aerofroth 65 na tlotabilidade do HgS sem o
uso de coletor
Dois coletores foram escolhidos para esse estudo de tlotação de precipitados de HgS : o
amil xantato de potássio e o ácido oléico. A escolha do amil xantato de potássio foi devida
primeiramente à alta reatividade dos xantatos com os metais pesados tanto em solução como
sobre superfícies sulfeto-metálicas (13] e também a possibilidade do estudo do seu efeito
como coletor, independente do efeito espuma, uma vez que este material não possuiu
propriedades espumantes. O ácido oléico, sob a forma do seu sal de potássio, foi escolhido por
ser utilizado como coletor na tlotação iônica de íons Hg2+ [20] e também como extratante na
separação de íons Hg2+ por membranas líquidas (21].
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O fenômeno de adsorção dos coletores às partículas de HgS foi verificado a partir de
ensaios de mobilidade eletroforética, onde foi determinado o seu potencial zeta em diferentes
concentrações de coletor e pH. Primeiramente foi determinado o potencial zeta das partículas
em presença de KCI (eletrólito indiferente), que neste caso, mantiveram-se negativas por toda
a faixa de pH estudada. Na Figura 4 está representada a variação do potencial zeta com o pH
em presença do coletor oleato de potàssio, em três concentrações, juntamente com o KCI na
concentração de I x I o-3 M.
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Figura 4. Variação do potencial zeta das partículas de HgS com o pH na presença de oleato
de potássio como coletor em diferentes concentrações.
Observa-se que, na presença do coletor, não houve alteração significativa dos valores de
potencial zeta em meio ácido, evidenciando sua fraca interação com as partículas de HgS, uma
vez que o ácido oléico é um ácido fraco, não sendo capaz de dissociar-se (com a formação da
espécie ativa RCOO-) em meio ácido (22). A partir de pH = 5,5 verifica-se o aumento da
carga negativa das partículas, comparando-se com o comportamento somente na presença de
KCI. Esse fenômeno sugere a adsorção da espécie RCOO· predominante em pH > 6, à
despeito da repulsão eletrostática devida à carga negativa da partícula. Provavelmente a
adsorção química teve um papel predominante nesse sistema.
O efeito da concentração do oleato de potàssio como coletor na flotação de partículas de
HgS foi estudada na faixa de I x J0-5 M a 5 x J0-3 M em pH

= 4,4

(pH natural de

precipitação). Os resultados são apresentados na Figura 5. De acordo com Pinfold [12), a
relação entre a concentração do coletor e dos íons a serem removidos (~) é
subestequiométrica, variando entre 0,005: I e O, I: I. Pelos resultados obtidos utilizando oleato
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de potássio, verificou-se que a concentração ótima foi de I x I 0-4 M que corresponde a
relação 0,5 : I, acima da faixa sugerida por Pinfold [12].
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Figura 5. Efeito da concentração de oleato de potássio na flotabilidade do HgS.
A utilização de um espumante, em conjunto com o coletor, veio nesse caso, promover
um alargamento da faixa ótima de concentração do coletor, e deslocar $ para valores menores
(0, I a 0,5), conforme pode ser visto nos resultados apresentados na Figura 6, utilizando
25 mg/1 de Aerofroth 65. Esse comportamento é provavelmente devido à baixa concentração
do coletor utilizado, que apesar de estar dentro da condição ótima de adsorção às partículas,
não é capaz de produzir espuma suficiente para carreá-las.

100

...

80

/

~

""~.

.

:0
õ

•

•·

•

60

•
40

to:

20

o
0,01

0,1
Concentração de oleato de potássio (mM)

Figura 6. Efeito da concentração de olealo de potássio na flotabilidade das partículas de HgS
em presença de 25 mg/1 de Aerofroth 65.
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O efeito do pH do efluente foi estudado utilizando-se duas concentrações de oleato de
potássio: 5 x I o-5 M e I x I 0-4 M e 25 mg/1 de Aerofroth 65 para as duas concentrações. Na
Figura 7 são apresentados os resultados de flotabilidade.
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Figura 7. Efeito do pH na flotabilidade das partículas de HgS em duas concentrações de
oleato de potássio.
Observa-se que a flotabilidade das partículas, em meio ácido, foi de 40- 50%, faixa esta
próxima da flotabilidade sem o uso de coletor. Esse comportamento concorda com os
resultados obtidos a partir dos ensaios de mobilidade eletroforética (Figura 4), que sugerem
não haver adsorção desse coletor nessa faixa de pH . A tlotabilidade máxima das partículas de
HgS (: 80%) foi obtida na faixa de pH entre 5,5 e 7,0 com tendência decrescente na faixa
mais alcalina (pH > 7).
A comparação entre os resultados de potencial zela de HgS na presença de oleato de
potássio (Figura 4) e de tlotabilidade (Figura 7), permite observar-se ainda que, em valores de
pH acima de 5,5, a adsorção mais intensa do coletor acarreta um aumento na flotabilidade.
Entretanto, o aumento da solubilidade dos precipitados de HgS na faixa mais alcalina poderia
explicar o decréscimo da flotabilidade observada a partir de pH > 7.
O amil xantato de potássio foi também avaliado como coletor nesse estudo. A variação
do potencial zela das partículas de HgS com o pH, na presença do amil xantato de potássio em
três concentrações, pode ser visto na Figura 8. Observa-se que o potencial zeta das partículas,
em presença desse coletor, tornou-se mais negativo em toda a faixa de pH estudada, o que
sugere a ocorrência de adsorção em toda a faixa de pH e concentração de coletor.
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Figura 8. Variação do potencial zcta das partículas de HgS com o pH na presença de amil
xantato de potássio como coletor em diferentes concentrações.
O ami l xantato de potássio não possui propriedades espumantes sendo necessário o uso
de um reagente para esse fim. Na Figura 9 são apresentados os resultados de notabilidade
obtidos variando-se a concentração do amil xantato de potássio na faixa de I x I Q-5 M a

5 x I0-3 M cm presença de 50 mg/1 de Acrofroth 65 e em pH = 4,4. O amil xantato de potássio
m:sse

apresenta.

sistema,

resultados

de

notabilidade

comparáveis

àqueles

obtidos

empregando-se olcato de potássio, porém, com uma fàixa ótima de concentração mais larga,
com va lores

de~ =

0, 1 a 2,5.
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Figura 9. Efeito da concentração do colctor amil xantato de potássio na notabilidade das
partículas de llgS na presença de 50 mg/1 de Aerofroth 65 e em pH = 4,4.
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O efeito do pH na flotabili~ade de HgS utilizando 5 x I0-5 M de amil xantato de
potássio e 50 mg/1 de Aerofroth 65 ·pode ser visto na Figura I O.
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Figura lO. Efeito do pH na flotabilidade de HgS na presença de 5 x I0-5 M de amil xantato
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potássio e 50 mg/1 de Aerofroth 65.

A flotabilidade foi máxima em meio ãcido decaindo com o aumento do valor de pH.
Nesse caso parece não ser a adsorção que governa o processo, uma vez que, conforme visto na
Figura 8, a adsorção ocorre em toda a faixa de pH. Comparando esses resultados aos obtidos
no estudo do efeito do pH na precipitação (Figura 2), verifica-se que, tanto na precipitação
como na flotação utilizando xantato, a faixa ãcida é favorecida.
O amil xantato de potãssio mostrou-se, dessa forma, melhor coletor que o oleato de
potássio, por apresentar faixa de concentração ótima mais ampla (2 x I o-5 M a l x I o-3 M) e
pH ótimo similar ao de precipitação. Utilizou-se então esse coletor em alguns ensaios com
solução diluída do efluente contendo 2 x I0-6 M HgCI 2 (400 ppb de Hg). Na Figura ll são
apresentados os resultados dos ensaios de flotação utilizando amil xantato de potãssio na faixa
de 2 x J0-7 Ma 5 x J0-6 M (ljl

=

0,1 a 2,5), 50 mg/1 de Aerofroth 65 e em pH = 4,4.

Os resultados de flotabilidade obtidos foram muito baixos e mantiveram-se
praticamente iguais e próximos a 10% para toda a faixa de coletor utilizada, o que demonstra
que o método não se aplica a soluções tão diluídas, não pela solubilidade do material (HgS é
insolúvel) [17] mas sim pela granulometria fina dos precipitados obtidos, inviabilizando assim
sua flotação nas condições de aeração utilizadas.
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S. CONCLUSÕES
A precipitação de mercúrio iônico presente em solução, na concentração de 2 x J0-4 M,
apresentou eficiência de 100% sob a forma de sulfeto mercúrico (HgS), porém, um excesso de
sulfeto de sódio (precipitante) acima de 145% da quantidade estequiométrica e/ou pH do meio
superior a 4 tiveram como consequência . o aumento da solubilidade dos precipitados
formados, o que acredita-se seja devido à formação de complexos solúveis nestas condições.
A flotabilidade máxima obtida para as partículas de HgS foi de apenas 40%, sem o uso
de coletor, mesmo na presença de Aerofroth 65 como espumante. Foram obtidos valores de
80% para a flotabilidade das partículas de HgS na presença de oleato de potássio, na faixa de
concentração de 2 x

w-5

a I x

w-4 M, cm:respondendo a 4> variando de 0,1

a 0,5 (relação

entre a concentração de coletor e a dos íons a serem removidos) e para valores de pH do meio
superior a 4. Esse comportamento concordou com o estudo feito da variação do potencial zela
das partículas de HgS em função do pH que comprovou a adsorção desse coletor em pH > 5,
na faixa de concentração estudada. O amil xantato de potássio mostrou-se melhor coletor que
o oleato de potássio, pois embora os valores máximos de flotabilidade estejam muito
próximos dos obtidos com o uso do oleato, esse coletor apresentou faixa de concentração
ótima mais ampla ( 2

X

w-5 a

I

X

I0-3 M) (4>

=

0,1 - 2,5) e de faixa de pH similar à de

precipitação.
Em soluções mais diluídas o método apresenta resultados de flotabilidade muito baixos
(10%), o que acredita-se seja devido ao tamanho reduzido das partículas. O método não se
aplica ao tratamento de efluentes contendo mercúrio em concentrações baixas (ppb), nas
condições de aeração utilizadas. Há um decaimento intenso da eficiência, provavelmente
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devido à granulometria do material ficar cada vez mais fina a medida que diminui a
concentração de mercúrio presente.
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