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Introdução 

Dentre os metais de maior interesse ambiental, o 

cádmio se destaca devido sua alta toxicidade, 

bioacumulação e caráter carcinogênico. Este metal 

está presente em grandes quantidades em lixos 

eletrônicos, especialmente baterias Ni-Cd, cujo 

descarte e acúmulo no ambiente geram grande 

preocupação
1
. A recuperação de Cd a partir de 

soluções aquosas é realizada normalmente via 

extração líquido-líquido tradicional (ELT). Contudo, a 

ELT apresenta desvantagens, principalmente devido 

ao uso de solvente orgânicos, que são componentes 

tóxicos e/ou inflamáveis
2
. Neste contexto, a 

utilização de sistema aquoso bifásico (SAB) como 

técnica de extração é uma excelente alternativa, 

pois se trata de uma técnica limpa (reagentes não 

tóxicos), rápida, além de simples e de baixo custo. 

Os SABs são formados por uma fase superior (FS) 

rica em polímero, uma fase inferior (FI) rica em sal e 

ambas as fases são formadas majoritariamente por 

água. O objetivo deste trabalho é estudar a extração 

de Cd em sistemas aquosos bifásicos constituídos 

pelo polímero PEO1500 + sal (Na3C6H5O7 ou 

Na3C4H4O6) + água, utilizando o extratante KI. 

Resultados e Discussão 

Neste trabalho estudou-se a influência do pH do 

meio (1,00 a 11,0), da concentração de KI (0 a 200 

mmol kg
-1
) e do eletrólito formador do sistema sobre 

a porcentagem de extração (%E) de Cd(II) (0,1 

mmol kg
-1
). A quantificação dos analitos foi realizada 

através da espectrometria de absorção atômica com 

chama (FAAS), sendo as amostras (n=3) agitadas e 

mantidas em repouso, a 25º C, por apenas 10 

minutos. A Figura 1 apresenta o comportamento de 

extração de Cd(II) em função da concentração de 

KI, em SAB PEO1500 + Na3C6H5O7 + H2O, em 

diferentes valores de pH. O comportamento de 

extração é fundamentado na competição entre KI e 

C6H5O7
3-
 (ou

 
C4H4O6

2-
)
 
pela complexação do íon 

metálico, e também na interação do complexo 

(CdnIx)
2n-x

 com segmentos do polímero. As equações 

(1) e (2) mostram que a concentração de (CdnIx)
2n-x

 

pode ser aumentada com a adição de KI ao sistema, 
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Figura 1. Efeito da 
concentração de KI 
sobre a extração de 
Cd(II), utilizando o SAB 
PEO1500/Na3C6H5O7. 

Figura 2. Influência do 
pH do meio reacional 
sobre a extração de 
Cd(II), utilizando o SAB 
PEO1500/Na3C6H5O7. 

 

obtendo-se extrações quantitativas de cádmio (%E ≈ 

100%) em diferentes condições experimentais (Fig. 

1). A Figura 2 apresenta a influência do pH na %E 

de Cd(II). A formação e partição do complexo 

metálico depende fortemente do pH do meio, sendo 

que a maior eficiência de extração é observada em 

pH = 6,00 (%E = 99,6%). O acentuado decréscimo 

na %E observado em meio alcalino (pH = 11,0) pode 

estar relacionado à competição pela complexação 

do metal entre o extratante iodeto e os íons OH
-
 

presentes no SAB. No estudo do efeito do eletrólito 

sobre a %E de Cd(II) não foi observado diferença 

significativa no resultados entre os sais Na3C6H5O7 e 

Na3C4H4O6, indicando que a substituição do ânion 

citrato por tartarato não afeta na formação e partição 

do complexo Cd-iodeto no sistema. 

Conclusões 

O SAB se mostrou eficiente e ambientalmente 

seguro para a extração de cádmio utilizando o 

extratante iodeto de potássio. Além disso, estudos 

de interferência frente a alguns concomitantes e 

ensaios de recuperação a partir de amostras reais 

de lixo eletrônico estão sendo realizados, com o 

objetivo de se propor uma “rota hidrometalúrgica 

limpa” para recuperação seletiva deste metal. 
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