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RESUMO 

 

Em virtude das várias aplicações do cobre, acredita-se que a demanda por esse 

metal irá aumentar nos próximos anos, e consequentemente, o seu preço. Dessa 

forma, as mineradoras enfrentam o desafio de aprimorar e aperfeiçoar os 

processos produtivos a fim de atender sua futura demanda. Frações de cobre 

podem ser encontradas no licor de lixiviação do minério limonítico de níquel e a 

troca iônica com adsorvente sólido é uma das tecnologias disponíveis para 

promover a sua recuperação e o seu reaproveitamento. O presente trabalho teve 

como objetivo estudar o processo de adsorção dos íons de cobre presente em 

um licor sintético baseado no licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico 

de níquel através de um sistema de resina de troca iônica utilizando a resina 

quelante Dowex XUS43605. A viabilidade da técnica escolhida foi analisada em 

função da influência de parâmetros por meio de ensaios em batelada e coluna 

de leito fixo utilizando uma solução sintética. O tempo de contato, o pH, a massa 

de resina e a temperatura foram avaliados. A resina quelante Dowex XUS43605 

mostrou-se mais seletiva para o cobre em pH igual a 1,5, tendo sido definido 

esse pH como o de trabalho. Verificou-se que 1g é uma dosagem suficiente para 

recuperar o cobre da solução em escala laboratorial considerando 50mL de 

solução sintética. O incremento na temperatura não alterou a adsorção do cobre 

pela resina, sendo determinado que a temperatura de trabalho esteja entre 25-

35°C. O modelo de isotermas de adsorção de Langmuir apresentou melhor 

ajuste entre a resina e o cobre do que os modelos de Freundlich e de Temkin. O 

modelo cinético pseudosegunda-ordem descreveu o processo de adsorção 

considerando a quimiossorção como a etapa limitante. Os ensaios em coluna de 

leito fixo possibilitaram a produção de uma solução com concentração reduzida 

de Cu2+ em 93% na etapa de carregamento. Pela etapa de eluição com ácido 

sulfúrico (H2SO4) 1mol/L, obteve-se uma solução 10 vezes mais concentrada em 

Cu2+ com relação à solução sintética. A solução resultante da etapa de eluição 

seguiu para os ensaios de precipitação, a qual permitiu a separação do cobre 

dos íons metálicos pela ação do agente precipitante CaCO3 e a geração de um 

precipitado composto por três fases: brochantite [Cu4SO4(OH)6], posnjatike 

[Cu4SO4(OH)6.H2O] e gesso (CaSO4.2H2O).  



 
 

Palavras-chave: Minério laterítico de níquel; Hidrometalurgia; Adsorção; Íons 

metálicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Considering the various applications of copper, it is believed that the demand for 

copper will increase in the coming years and, consequently, its price. Hence, the 

mining companies face the challenge of improving the productive processes to 

supply their future demand. Copper fractions can be found in liquor leaching 

nickel limonite ore and ion exchange with solid adsorbent is one of the available 

technologies which promote its recovery and reuse. The present work was aimed 

at studying the adsorption process of copper ions present in a synthetic liquor 

based on the atmospheric leaching liquor of the nickel limonite ore through an ion 

exchange resin system using Dowex XUS43605 chelating resin. The feasibility 

of the chosen technique was analyzed in relation to the influence of parameters 

by means of batch and fixed bed tests using a synthetic solution. The contact 

time, pH, amount of resin and temperature were evaluated. Dowex XUS43605 

chelating resin showed to be more selective for copper at pH 1.5, and this pH 

was defined as the working pH. It has been found that 1g is a sufficient dosage 

to recover copper from the solution on a laboratory scale considering 50mL of 

synthetic solution. The increase in temperature did not change the adsorption of 

the copper by the resin, and it was determined that the working temperature is 

between 25-35°C. The Langmuir adsorption isotherms model showed a better fit 

between resin and copper than the Freundlich and Temkin models. The pseudo-

second-order describes the sorption process and it indicates that the rate-limiting 

step is chemisorption. The fixed bed column tests allowed the production of a 

solution with reduced concentration of Cu2+ in 93% the loading step. By the 

elution step with 1mol/L of sulfuric acid (H2SO4), a solution 10 times more 

concentrated in Cu2+ was obtained in relation to the synthetic solution. The 

solution from the elution step followed to the precipitation tests, which allowed the 

separation of copper from the metal ions by the action of the precipitating agent 

CaCO3 and the generation of a precipitate composed of three phases: brochantite 

[Cu4SO4(OH)6], posnjatike [CuSO4(OH)6.H2O] and gypsum (CaSO4.2H2O).  

 

 

 

Key-words: Nickel lateritic ore; Hydrometallurgy; Adsorption; Metal ions.  
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V Volume do licor L 
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AP Ácido aminofosfônico 

Bis-PA Bis-picolilamina 

BTEX Benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

DRX Difração de raios X 

DVB Divinilbenzeno 

EDX 
Espectrometria de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva 

HPAL Lixiviação ácida sob pressão 

HPPA Hidroxipropilpicolilamina 

IDA Ácido iminodiacético 

MEV/EDS 
Microscópio eletrônico de varredura com espectroscopia por 

dispersão de energia de raios X 

MOCZ Zeólitas revestida de óxido de manganês 

USGS United States Geological Survey 

VL Volume de leito 

VL/h Volume de leito por hora 

TG Análise termogravimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 17 

OBJETIVOS ..................................................................................................... 19 

1. REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................ 20 

1.1 A INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO DO COBRE E SEU PAPEL NA 

ECONOMIA ...................................................................................................... 20 

1.2 MINÉRIO LATERÍTICO DE NÍQUEL .......................................................... 23 

1.3 PROCESSAMENTO DO MINÉRIO LATERÍTICO DE NÍQUEL .................. 25 

1.4 RECUPERAÇÃO DOS ÍONS METÁLICOS A PARTIR DO LICOR DE 

LIXIVIAÇÃO ATMOSFÉRICA DO MINÉRIO LIMONÍTICO DE NÍQUEL .......... 27 

1.4.1 PRECIPITAÇÃO ...................................................................................... 29 

1.4.2 TROCA IÔNICA COM ADSORVENTE SÓLIDO ..................................... 31 

1.5 MÉTODO DE TROCA IÔNICA EM BATELADA ......................................... 41 

1.5.1 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO ................................................................ 44 

1.5.2 CINÉTICA DE TROCA IÔNICA ............................................................... 49 

1.5.3 TERMODINÂMICA .................................................................................. 53 

1.6 MÉTODOS DE TROCA IÔNICA EM COLUNAS ........................................ 55 

1.7 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO ....................................................................... 62 

2. MATERIAIS E MÉTODOS............................................................................ 64 

2.1 MATERIAIS ................................................................................................ 64 

2.1.1 RESINA QUELANTE ............................................................................... 64 

2.1.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA ............................................................... 64 

2.1.3 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO SINTÉTICA ........................................... 65 

2.2 MÉTODOS ................................................................................................. 65 

2.2.1 PRÉ-TRATAMENTO DA RESINA ........................................................... 65 

2.2.2 ENSAIOS EM BATELADA ...................................................................... 66 

2.2.2.1 ENSAIOS COM SOLUÇÕES MONOELEMENTARES......................... 68 

2.2.2.2 ENSAIOS COM SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR ................................ 71 

2.2.3 ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO  ............................................................... 73 

2.2.4 CINÉTICA DE REAÇÃO .......................................................................... 73 

2.2.5 ENSAIOS EM COLUNA .......................................................................... 73 

2.2.5.1 CARREGAMENTO ............................................................................... 73 

2.2.5.2 ELUIÇÃO .............................................................................................. 77 



 
 

2.2.6 PRECIPITAÇÃO ...................................................................................... 78 

2.2.7 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO DA RESINA ................................................ 80 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 82 

3.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO LICOR ................................................ 82 

3.2 ENSAIOS EM BATELADA COM SOLUÇÕES MONOELEMENTARES..... 82 

3.2.1 TEMPO DE CONTATO ........................................................................... 82 

3.2.2 pH DA SOLUÇÃO ................................................................................... 85 

3.2.3 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO INICIAL DE Cu2+, Fe3+ E Ni2+ NA 

CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA RESINA .................................................. 88 

3.3 ENSAIOS EM BATELADA COM SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR ............ 91 

3.3.1 pH DA SOLUÇÃO ................................................................................... 92 

3.3.2 TEMPO DE CONTATO ........................................................................... 95 

3.3.3 MASSA DE RESINA................................................................................ 98 

3.3.4 TEMPERATURA ................................................................................... 102 

3.4 MODELAGEM PARA OS VALORES DE COBRE .................................... 104 

3.4.1 ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO .............................................................. 105 

3.4.2 CINÉTICA DE REAÇÃO ........................................................................ 109 

3.5 ENSAIOS EM COLUNA DE LEITO FIXO COM SOLUÇÃO 

MULTIELEMENTAR ....................................................................................... 113 

3.5.1 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE CARREGAMENTO PARA RECUPERAR O 

COBRE .......................................................................................................... 113 

3.5.2 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE CARREGAMENTO PARA RECUPERAR O 

NÍQUEL .......................................................................................................... 118 

3.5.3 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE ELUIÇÃO PARA RECUPERAR COBRE 120 

3.6 PRECIPITAÇÃO ....................................................................................... 123 

3.7 FLUXOGRAMA DOS ENSAIOS PARA RECUPERAÇÃO DO COBRE ... 131 

3.8 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO DA RESINA ................................................. 133 

3.9 DISCUSSÃO GERAL ............................................................................... 138 

4. CONCLUSÕES .......................................................................................... 143 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 145 

 

 



17 
 

INTRODUÇÃO 

 

O cobre é o terceiro metal mais utilizado no mundo, posicionando-se atrás 

do ferro e do alumínio. Cerca de cinquenta países são responsáveis pela sua 

produção, estando o Chile, Peru e Brasil na primeira, segunda e sétima posição 

como maiores produtores, respectivamente [1,2]. 

Entre as principais substâncias metálicas do Brasil, a participação do 

cobre corresponde a 10,3% e suas reservas brasileiras foram estimadas pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em 10 milhões de 

toneladas, estando concentradas nos estados do Pará e Goiás [3,4]. Em 2017, 

houve uma alta de 30% em seu preço quando a Bolsa de Metais de Londres 

registrou o maior valor dos últimos quatro anos, atingindo US$ 7312 por 

tonelada [2]. Em virtude da multifuncionalidade de aplicação do cobre, acredita-

se que a demanda por esse metal irá aumentar, e consequentemente, o seu 

preço [2].  

Frações de cobre podem ser encontradas em depósitos lateríticos de 

níquel, os quais são constituídos por misturas heterogêneas e compostos por 

três principais tipos de minério: limonita, saprolita e serpentina [5]. Cada minério 

recebe um tipo de processamento, de acordo com a sua composição, 

destacando-se as rotas pirometalúrgicas e hidrometalúrgicas. O minério 

limonítico, por exemplo, é processado via rota hidrometalúrgica, em razão do 

ferro ser o elemento predominante [6,7].  

O beneficiamento via hidrometalurgia pode ocorrer por meio do processo 

Caron (lixiviação amoniacal) e da lixiviação ácida [6]. A lixiviação ácida pode ser 

em pressão atmosférica (AL) ou sob pressão (HPAL) [8,9]. Durante a lixiviação 

do minério são produzidos licores, os quais podem ser tratados por meio de 

técnicas que promovam a recuperação dos íons metálicos [10].  

No presente trabalho, optou-se por recuperar o Cu2+ por meio de uma 

resina de troca iônica do tipo quelante (Dowex XUS43605), por se tratar de uma 

técnica empregada nos estudos de recuperação de íons metálicos de transição 

[11–15]. Uma solução sintética foi preparada baseada na concentração dos íons 

metálicos contidos no licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de 

níquel. Os experimentos foram realizados utilizando os métodos em batelada e 
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em coluna de leito fixo. Por meio dos ensaios em batelada, foi analisado o efeito 

do pH, do tempo de contato, da temperatura e da quantidade de resina na 

recuperação de cobre. Já nos ensaios em coluna, foi verificada a influência das 

vazões de carregamento e a possibilidade de se obter uma solução concentrada 

em cobre por meio da etapa de eluição.  

Dessa forma, por meio do uso da resina quelante, o trabalho teve como 

motivação a busca por uma alternativa para recuperar o cobre em vista da 

necessidade de reciclagem, reutilização e suprimento de sua futura demanda. 

Além disso, a literatura apresenta carência em trabalhos que tenham utilizado a 

resina quelante com grupo funcional hidroxipropilpicolilamina (HPPA), tornando-

se necessárias novas investigações sobre o desempenho da resina Dowex 

XUS43605.  
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OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar o processo de adsorção 

dos íons de cobre presente em um licor sintético baseado no licor de lixiviação 

atmosférica do minério limonítico de níquel através de um sistema de resina de 

troca iônica utilizando a resina quelante Dowex XUS43605. Os objetivos 

específicos foram: 

• Caracterizar por análise química o licor de lixiviação atmosférica do 

minério limonítico de níquel; 

• Analisar o efeito do tempo de contato e do pH do licor sintético na 

adsorção dos íons de cobre para soluções monoelementares e 

multielementar, bem como analisar a massa de resina e da temperatura 

na seletividade dos íons de cobre frente aos demais íons metálicos para 

solução multielementar;  

• Estudar o mecanismo de adsorção entre a resina e os íons de cobre 

utilizando modelos cinéticos pseudoprimeira-ordem, 

pseudosegunda-ordem e difusão intrapartícula e de isotermas de 

equilíbrio Langmuir, Freundlich e Temkin; 

• Analisar a influência da vazão de carregamento na adsorção dos íons de 

cobre durante os ensaios em coluna de leito fixo; 

• Obter uma solução final concentrada em íons de cobre através da etapa 

de eluição e avaliar a separação desses íons utilizando a precipitação e o 

agente precipitante CaCO3;   

• Verificar a possibilidade de reuso da resina ao final do estudo de 

adsorção-dessorção.  
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 A INDÚSTRIA DA MINERAÇÃO DO COBRE E SEU PAPEL NA 

ECONOMIA  

 

 Em 2008, a economia mundial passou por uma crise. Os reflexos dessa 

crise foram observados mesmo em 2014, quando a economia cresceu de 

maneira lenta e desigual entre os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento/emergentes. O mercado de commodities1 foi um dos setores 

da indústria afetado diretamente pela crise. Os preços de metais como o cobre, 

chumbo, estanho e minério de ferro caíram devido ao excesso de oferta global e 

a queda da demanda por parte da China [16]. 

Apesar da estagnação econômica de 2014, o Brasil conquistou posição 

de destaque no cenário global, tanto em reservas quanto em produção mineral. 

O investimento no setor da mineração brasileira proporcionou a continuidade da 

exploração e o aproveitamento de depósitos minerais [17].  

O Brasil enquadra-se entre os maiores produtores e exportadores de 

minérios do mundo, tanto para minérios metálicos quanto para não-metálicos, 

entre eles, o tântalo, as terras raras, a barita e a grafita [18].  

De acordo com o DNPM [3], 37 substâncias metálicas estão cadastradas 

e são responsáveis por 76% do valor total da produção mineral brasileira 

comercializada (Figura 1). Oito substâncias metálicas (alumínio, cobre, estanho, 

ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro) são responsáveis por 98,5% do valor da 

produção comercializada.  

 

                                                           
1 Bens minerais produzidos em larga escala e comercializados em nível mundial.  
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Figura 1. Participação das principais substâncias metálicas no valor da produção 
mineral comercializada em 2015 (Adaptado de [3]). 

 

Entre as principais substâncias metálicas comercializadas do Brasil, o 

cobre ocupa a terceira posição, com 10,3%, ficando atrás do ouro, com (13,9%) 

e do ferro, com 61,7%. Esse metal é o terceiro mais utilizado no mundo, estando 

o ferro na primeira posição e o alumínio na segunda [1].  

Em 2016, a United States Geological Survey (USGS) relatou que foram 

identificadas 720 milhões de toneladas de reservas de cobre ao redor do mundo. 

Cerca de cinquenta países são responsáveis pela produção do cobre, sendo que 

sete deles somam 70% da produção mundial [4,19]. O Chile é o principal 

produtor respondendo por 28% das exportações mundiais, seguido do Peru, com 

19%. O Brasil aparece na sétima posição com 4% [2].  

Apesar de o Brasil não ter liderado as primeiras posições do ranking, é o 

segundo país com o maior crescimento de exploração de cobre, atrás apenas da 

República Democrática do Congo [2]. A mineração do cobre no Brasil se 

concentra, principalmente, nos estados do Pará e Goiás, e as reservas 

brasileiras foram estimadas em 10 milhões de toneladas [3,4]. 

O cobre é um dos metais mais utilizados na indústria moderna, 

proporcionando o desenvolvimento de novos produtos em função de suas 

propriedades que o caracterizam como um condutor de calor e eletricidade, dúctil 

e maleável. Por ser um transmissor de energia, o cobre é utilizado na fabricação 

de fios, cabos e conectores [20]. Outros segmentos também utilizam o cobre, 
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como a construção civil, componentes de bens de consumo, além de máquinas, 

equipamentos eletrônicos e meios de transporte (Figura 2) [4]. 

 

 
Figura 2. Consumo mundial de cobre por setor (Adaptado de [4]). 

 

Em virtude da multifuncionalidade de aplicação do cobre, acredita-se que 

a demanda por esse metal irá aumentar, e consequentemente, o seu preço. Com 

uma alta de 30% no ano de 2017, no dia 28 de dezembro, a Bolsa de Metais de 

Londres registrou o maior valor para o preço do cobre dos últimos quatro anos, 

atingindo US$ 7312 por tonelada. Estima-se que novos aumentos possam 

ocorrer até 2020 [2].  

O aumento do preço do cobre foi impactado diretamente pela demanda 

chinesa. A China é a maior importadora de cobre, consumindo, 

aproximadamente, metade do cobre produzido no mundo [2]. Esse metal é 

imprescindível para que o país continue progredindo, uma vez que a produção 

de carros e ônibus elétricos e híbridos chineses deve exceder 27 milhões de 

unidades em 2027, requerendo, assim, 1,8 milhão de toneladas extra de 

cobre [4].  

 Dessa forma, as mineradoras enfrentam o desafio de aprimorar e 

aperfeiçoar os processos produtivos, a fim de atender a demanda futura pelo 

cobre. O desenvolvimento de novos projetos é dado como uma alternativa, pois 

podem recuperar e reaproveitar o cobre nos processos industriais [21].  
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1.2 MINÉRIO LATERÍTICO DE NÍQUEL 

 

Frações de cobre podem ser encontradas em depósitos sulfetados e 

lateríticos de níquel, estando distribuídos por inúmeros países, como Austrália, 

Canadá, Indonésia, Rússia, Brasil e no arquipélago da Nova Caledônia [5].  

A exploração de depósitos de níquel se concentrou, principalmente, nos 

depósitos sulfetados, em razão da concentração do níquel ser de 0,5-3%, ao 

passo que a dos minérios lateríticos é de 1-1,6% [22]. Além do teor de níquel, a 

sua exploração é dada via rota pirometalúrgica, uma técnica conhecida e bem 

estabelecida em comparação com o processamento do minério laterítico [23,24].  

O minério sulfetado é beneficiado por meio da secagem, fusão e refino. 

Em geral, a produção dos metais provenientes do minério sulfetado abrange 

mineração a céu aberto ou subterrânea. Na etapa de fusão, o mate de níquel é 

produzido e, ao final do processamento do minério, é possível encontrar níquel 

e frações entre 0,05-0,1% de cobalto e 1-2% de cobre, o qual é obtido como um 

subproduto ou co-produto [5,24].  

De todo o níquel existente, 60% estão situados nos depósitos lateríticos e 

40% nos depósitos sulfetados [22,25]. Com a redução da produção de níquel 

sulfetado, o níquel laterítico passou a ser explorado. No ano de 1950, o minério 

laterítico representava menos de 10% da produção de níquel mundial, já em 

2012, 51% [25].  

Os depósitos de minérios lateríticos são constituídos por misturas 

heterogêneas de óxido de ferro e silicatos hidratados de magnésio, sendo 

divididos em três principais zonas (Figura 3).   
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Figura 3. Perfil do minério laterítico de níquel e suas respectivas zonas encontrados no 
Brasil (Adaptado de [26]). 

 

As zonas que compõem o perfil do minério laterítico de níquel encontrado 

no Brasil são [6,26–28]: 

i. Limonita:  

• zona mais próxima à superfície, representando 60% dos recursos 

totais, com teores de 1-1,6% Ni e 0,05-0,3% Co [7,28,29]; 

• predominantemente composta por goethita FeO(OH), 

correspondendo a 35% do minério [26,30];  

• o óxido de magnésio (MgO) está presente em concentrações 

próximas de 3% [26];  

• parcelas de cobre estão associadas à essa zona e representam 

0,05% [31,32]. 

 

ii. Saprolita:  

• zona situada em profundidades maiores do que a zona limonítica, 

tendo a garnierita como minério principal, representam 32% dos 

recursos totais [28]; 
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• devido ao teor de níquel variar entre 2-5%, corresponde à zona 

mais explorada [28]; 

• a concentração do ferro representa 15% e 20% de MgO [26]; 

 

iii. Serpentina:  

• zona mais profunda com teor de 1-1,5% Ni [26]; 

• formada por silicato de magnésio hidratado [7,26]; 

• equivale a 8% dos recursos de níquel laterítico [7,28].  

 

Analisando o perfil do minério laterítico, verifica-se que as concentrações 

dos minerais contidos nas zonas limonita, saprolita e serpentina variam com a 

profundidade. O maior teor de níquel está concentrado na zona saprolita, e 

conforme a profundidade aumenta, o teor de ferro e cobalto é reduzido, enquanto 

o teor de sílica e de magnésio aumenta [7,30]. 

 

1.3 PROCESSAMENTO DO MINÉRIO LATERÍTICO DE NÍQUEL 

 

Cada minério que constitui o minério laterítico de níquel recebe um tipo de 

processamento. O minério saprolítico, por apresentar maior teor de níquel, 

magnésio e sílica em relação aos minérios serpentínico e limonítico, é 

processado por meio da rota pirometalúrgica. Já o minério limonítico recebe 

processamento hidrometalúrgico, em razão de o ferro ser predominante [6,7].  

O processo pirometalúrgico destina-se à produção do ferro-níquel e à 

fundição de mate, usando um fluxo convencional, envolvendo a secagem, 

calcinação/redução e fusão em forno elétrico [33]. O ferro-níquel produzido pode 

conter impurezas, como o enxofre e o ferro, podendo ser removidas na etapa de 

refino com a adição de Na2O ou CaO e O2 [33]. Se o produto desejado for o 

mate, o enxofre é aproveitado e adicionado ao forno, sendo posteriormente 

processado e refinado para produzir o produto final [6,34]. O mate é um produto 

intermediário do processo metalúrgico do níquel, contendo, aproximadamente, 

70% de níquel numa mistura de sulfatos desse íon metálico e ferro, sendo que o 

cobre também pode fazer parte da composição [22].   
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Para o processo hidrometalúrgico do níquel laterítico, há duas principais 

rotas de lixiviação: processo Caron (lixiviação amoniacal) e a lixiviação ácida [6]. 

A lixiviação ácida pode ser tanto AL, quanto HPAL [8,9].  

O processo Caron pode ser usado para a extração do níquel a partir do 

minério limonítico ou de uma mistura de limonita e saprolita utilizando técnicas 

de pirometalurgia e hidrometalurgia. Esse processo consiste em cinco etapas 

principais: secagem, moagem, redução, lixiviação com solução de carbonato de 

amônio, e recuperação de íons metálicos a partir da solução [7].   

Um dos objetivos do processo Caron é reduzir seletivamente o níquel 

juntamente com o cobalto e o ferro, sendo que o minério reduzido é colocado em 

tanques agitados com solução de lixiviação de carbonato de amônio [7]. 

Para o processamento do minério limonítico, a lixiviação ácida é utilizada 

e pode ocorrer sob pressão pelo processo HPAL ou AL. No processo HPAL, a 

lixiviação pressurizada é realizada em tanques “Pachuca” (Moa Bay) ou em 

autoclaves. As temperaturas utilizadas na lixiviação podem variar entre 245°C e 

270°C com pressão de 5,4MPa [35].  

O minério limonítico também pode ser processado por meio de lixiviação 

ácida sob pressão atmosférica, como o licor de lixiviação utilizado no presente 

trabalho. A lixiviação AL ocorre em tanques abertos com temperaturas entre 

95°C e 105°C. As etapas que envolvem a lixiviação AL são semelhantes às 

etapas da livixiação HPAL, sendo iniciada pela lixiviação ácida, seguida de 

decantação em contracorrente e, por fim, purificação e recuperação de íons 

metálicos [35].  

O licor produzido pela lixiviação AL é composto principalmente de sulfeto 

de níquel, sulfeto cúprico e sulfeto cuproso, enquanto na lixiviação HPAL, o 

níquel e o cobalto são dissolvidos, havendo perdas de cobre [7]. O licor da 

lixiviação AL também pode conter ferro e alumínio em concentrações maiores do 

que níquel e cobalto [9].  

As principais vantagens apresentadas pela lixiviação AL em comparação 

com a lixiviação HPAL são o menor consumo de ácido, o menor gasto de energia 

e a facilidade em processar o licor produzido, dispensando o uso de autoclave 

para realizar o processo [9]. No entanto, a lixiviação AL possui algumas 

desvantagens, como maior tempo para lixiviar e maior presença de 

contaminantes, como ferro e alumínio [9,35].  
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1.4 RECUPERAÇÃO DOS ÍONS METÁLICOS A PARTIR DO LICOR DE 

LIXIVIAÇÃO ATMOSFÉRICA DO MINÉRIO LIMONÍTICO DE NÍQUEL 

 

A contaminação de corpos d’água por íons metálicos tem sido uma 

preocupação ambiental devido ao aumento da geração de efluentes oriundos de 

processos da galvanoplastia, da fabricação de baterias, da indústria de 

fertilizantes, de produtos farmacêuticos e metalúrgicos. No beneficiamento do 

minério limonítico de níquel, por exemplo, os licores de lixiviação contêm 

impurezas, conforme visto no item 1.2 [36,37]. 

Por um lado, os íons metálicos presentes nos efluentes são essenciais 

para os organismos vivos, por outro, quando excedem limites, apresentam 

ameaça para o meio ambiente, podendo ser ingeridos e acumulados nos seres 

vivos [15,38,39]. O Cu2+ é um dos íons metálicos encontrados nos efluentes e 

que pode causar doenças no cérebro, pele e coração, bem como ser responsável 

por doenças gastrointestinais [37,40–42]. 

Em vista dos impactos causados pela geração de efluentes, a 

recuperação de íons metálicos ganha destaque por conta da disposição dos 

resíduos em barragens. Somado a isso, há interesse de recuperação devido à 

escassez dos íons metálicos como matéria-prima na natureza, já que se tratam 

de recursos não renováveis e com valor econômico agregado [7,43,44]. 

Existem técnicas de separação que viabilizam a recuperação de íons 

metálicos [44]. Entre as tecnologias disponíveis destacam-se: a extração por 

solventes, os processos de separação por membranas e troca iônica com 

adsorvente sólido [45–50]. Além de possibilitar a recuperação de íons metálicos, 

tais técnicas proporcionam a produção de uma solução concentrada contendo 

os íons metálicos de interesse [10]. 

A precipitação também é uma técnica utilizada para recuperar íons 

metálicos, entretanto, apresenta como desvantagem com relação às demais 

técnicas citadas a formação de um subproduto, como o lodo, criando problemas 

de disposição [44]. No entanto, pode haver casos em que a precipitação seja 

usada com a finalidade de sintetizar novos produtos [51]. 

Na escolha da técnica de separação para um tratamento específico, 

devem ser considerados os custos de operação, os impactos ambientais, a 
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seletividade do processo e as características do efluente a ser tratado [52]. No 

entanto, de acordo com Kentish e Stevens [44], a concentração do íon metálico 

que se pretende remover pode ser decisiva na escolha da técnica.  

Na Figura 4, os intervalos de concentração estão indicados, considerando 

técnicas de separação como biossorventes, troca iônica com adsorvente sólido, 

membranas líquidas, membranas de fibra oca e extração por solventes.  

 

 

Figura 4. Relação entre as técnicas de separação e a concentração do íon metálico na 
solução (Adaptado de [44]). 

 

 Ao observar a Figura 4, a extração por solventes e as técnicas de 

separação por membranas são indicadas quando os íons estão em maiores 

concentrações. No entanto, em baixas concentrações, o uso dessas técnicas é 

desfavorecido. Esse fato ocorre em razão da perda de solvente por conta da 

solubilidade ou devido ao arraste ser maior do que a quantidade de íons 

recuperados [44]. 

A troca iônica com adsorvente sólido é uma possível tecnologia alternativa 

quando os íons metálicos estão em menores concentrações na solução [44]. Ela 

envolve materiais com propriedades trocadoras de íons, os quais variam de 

acordo com a sua morfologia e o seu grupo funcional [53]. Durante o processo 

de troca iônica, o efluente líquido (fase móvel) entra em contato com um 
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adsorvente (fase estacionária). As condições de trabalho determinam a 

seletividade e a adsorção dos íons provenientes da solução aquosa [54]. 

 

1.4.1 PRECIPITAÇÃO 

 

A precipitação é um processo que consiste na formação de uma fase 

sólida após a reação química [10]. Sendo assim, é uma operação utilizada na 

separação e recuperação de íons metálicos a partir de soluções aquosas [55].  

Diferentes métodos de precipitação estão disponíveis e são classificados 

como precipitação física e química. A cristalização é o processo de precipitação 

física, sendo o método mais simples, descartando a necessidade de adição de 

reagentes. A cristalização acontece a partir da variação de temperatura e 

pressão do sistema em que a solução pertence [7].   

Os processos químicos de precipitação são mais comuns do que os 

físicos e são exemplificados por hidrolítico, iônico, redução e substituição, 

conforme apresentado na Figura 5 [7].  

 

Figura 5.Precipitação física e química (Adaptado de [7]). 
 

 Para que a precipitação iônica aconteça, reagentes na forma aniônica são 

adicionados. Entre as espécies mais utilizadas têm-se Cl-, SO4
2-, PO4

3-, S2-, OH- 

e CO3
2- [7,10]. 
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A reação entre o íon da solução e o agente precipitante leva à formação 

de um composto. Geralmente, o composto formado possui baixa solubilidade, 

sendo denominado precipitado [56].  

Caso o agente precipitante seja do tipo CO3
2-, a reação prevista é dada 

conforme a Eq. 1 [7].  

𝑚𝑀𝑧+ + 𝑛𝐶𝑂3
2− ↔ 𝑀𝑚(𝐶𝑂3)𝑛 (1) 

Em que z+ representa a valência de um cátion M.   

A relação entre o log de concentração do íon metálico e o pH/log da 

concentração de CO3
2- determina a precipitação dos íons metálicos (Figura 6). 

Por meio do diagrama, é possível pressupor qual pH o íon metálico de interesse 

precipita perante a ação do agente precipitante CO3
2- a 25°C [7].  

 

Figura 6. Diagrama de precipitação de íons metálicos sob a forma de carbonato em 
função da variação do pH em temperatura de 25°C (Adaptado de [7]). 

 

Para que o íon metálico de interesse precipite, são necessárias condições 

específicas de pH, temperatura e tempo. A partir da variação do pH, a 

precipitação seletiva possibilita que os íons presentes em uma mesma solução 

sejam separados [57]. O ajuste do pH da solução deve ser compatível com o 

valor de precipitação do íon metálico. O íon Cu2+ precipita entre pH 4,5 e 6, por 

exemplo, enquanto o íon Ni2+ precipita em pH próximo a 7.  
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O uso do processo de precipitação tem se destacado na remoção de ferro 

na área da hidrometalurgia, já que esse íon metálico se apresenta em maiores 

concentrações frente aos demais íons presentes em licores de lixiviação [55]. O 

precipitado formado pode ser jarosite, goetita e hematita [58]. Caso o ferro esteja 

presente em estado de oxidação 2+, a sua precipitação ocorre em torno de pH 

8, enquanto o íon férrico (Fe3+) precipita em aproximadamente 3,5 [7]. 

A precipitação pode ser utilizada com o objetivo de recuperação de íons 

metálicos e de formação de produtos específicos. Tanaka et al. [51] confirmou a 

síntese de brochantite [Cu4SO4(OH)6] e posnjatike [Cu4SO4(OH)6.H2O] por meio 

da precipitação de sulfato de cobre (CuSO4) pelo agente precipitante hidróxido 

de sódio (NaOH).  

 

1.4.2 TROCA IÔNICA COM ADSORVENTE SÓLIDO 

 

Os trocadores iônicos sólidos são materiais com capacidade de trocar 

íons em razão dos sítios iônicos fixados às suas estruturas [53]. Os materiais de 

troca iônica estão disponíveis em diferentes formas e estruturas, recebendo 

classificações de acordo com a origem, morfologia, grupo funcional e suas 

funções [53].  

A produção de adsorventes sólidos capazes de realizarem a troca iônica 

tem se expandido, visando materiais com maior seletividade e afinidade para 

diferentes íons. Além disso, estudos têm sido desenvolvidos para aperfeiçoar a 

síntese dos trocadores, prolongando a sua vida útil e possibilitando a sua 

reutilização [59].  

Entre os fatores que caracterizam um trocador ideal estão [53,54]:  

1. estrutura hidrofílica de forma regular; 

2. capacidade de troca iônica; 

3. rápida taxa de troca; 

4. estabilidade química; 

5. estabilidade física em termos de resistência mecânica e resistência ao 

atrito; 

6. tamanho de partícula.  
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Os materiais de troca iônica podem ser naturais ou sintéticos. Entre os 

trocadores iônicos disponíveis, podem ser citadas as zeólitas e as resinas 

comerciais [14,60,61]. 

A utilização da troca iônica por meio de adsorvente sólido começou a ser 

empregada na indústria em 1910 para remover a dureza da água, como cálcio e 

magnésio. Inicialmente, utilizou-se zeólitas naturais e, posteriormente, zeólitas 

sintéticas [62]. Pesquisas foram desenvolvidas baseadas no uso de zeólitas, por 

ser um material inorgânico e possuir propriedades adsortivas [61,63]. 

Zanin et al. [61] avaliaram o uso de zeólita natural de clinoptilolota2, 

proveniente de rochas vulcânicas, como adsorvente para remover Cu2+, Cr3+ e 

Fe3+ presentes em efluentes da indústria gráfica. Os autores relataram que 96% 

Cu2+, 85,1% Cr3+ e 95,4% Fe3+ foram removidos em temperatura de 25°C e pH 4. 

Já Fang et al. [63] utilizaram zeólitas sintéticas 4A para o tratamento de águas 

radioativas contendo Cs+, Sr2+ e Co2+. Os resultados mostraram que a taxa de 

adsorção atingiu aproximadamente 90% em condições ácidas e 98,7% em 

condições alcalinas [63]. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os polímeros orgânicos 

foram substituindo a aplicação dos trocadores inorgânicos (minerais e 

zeólitas) [62]. A introdução das primeiras resinas sintéticas orgânicas ocorreu na 

década de 1930, com a síntese de polímeros baseada em condensação fenólica 

com grupos sulfônicos ou amina, sendo capazes de realizar troca reversível com 

cátions e ânions [62]. 

Atualmente, há diversos tipos de resinas no mercado, caracterizadas por 

diferentes grupos químicos, estruturas e morfologias. Para a escolha da resina, 

é preferível aquela que possua propriedades compatíveis com o íon que se 

deseja recuperar [53].  

Com foco nas resinas, por ser o material escolhido para o presente 

trabalho, existem características que interferem no processo de troca iônica. 

Destacam-se a resistência à abrasão, a taxa de troca, a seletividade, a 

capacidade de troca e o inchaço correspondente à água de hidratação fixada 

nos sítios iônicos [54,62]. 

                                                           
2 Zeólita natural mais abundante no mundo, sendo encontrada em solos e sedimentos.  
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Baseadas nas características físicas, as resinas sintéticas podem ser 

microporosas ou macroporosas. O tamanho dos poros das resinas microporosas 

é de aproximadamente 0,5-20nm, enquanto que das macroporosas, o tamanho 

varia entre 20-200nm. A estrutura e a porosidade da resina, por sua vez, são 

determinadas pelas condições estabelecidas durante a polimerização da 

matriz [62]. Na Figura 7 é possível identificar as estruturas das resinas micro e 

macroporosa.  

 

  

a) b) 

 
Figura 7. Resinas a) microporosa e b) macroporosa (Adaptado de [64]).  

 

As resinas microporosas são também chamadas de resinas tipo gel, 

apresentando uma fase polimérica contínua [65]. A matriz de resinas tipo gel é 

produzida por meio de co-polimerização de estireno e divinilbenzeno (DVB) [62]. 

Essas resinas não possuem uma estrutura bem definida, se comparada com as 

resinas macroporosas, principalmente quando estão secas [64].  

As resinas macroporosas possuem matriz com área de superfície efetiva, 

obtida por adição de porogênio (reagentes que atuam como modelador de poros) 

durante a sua produção [53]. O grau de ligações cruzadas é característico das 

resinas macroporosas e é obtido durante o preparo, sendo dependente da 

protonação do monômero de estireno e das ligações cruzadas (DVB) [53]. O 

grau de reticulação é obtido por meio da porcentagem do reagente de reticulação 

utilizado na etapa de síntese da resina.  

Devido à reticulação, o processo de troca iônica em resinas macroporosas 

é facilitado pelos espaços vazios na estrutura, havendo menor variação no 

inchaço da resina durante a troca [62]. A reticulação das resinas proporciona 



34 
 

tenacidade e insolubilidade, e evita que as propriedades físicas e químicas das 

resinas sejam afetadas [53].  

O valor do grau de ligações cruzadas é uma ferramenta utilizada para 

comparar resinas macroporosas. Polímeros com menos de 0,1% de DVB são 

solúveis, já que com o aumento da porcentagem de DVB, a solubilidade da 

resina, a porosidade e o inchaço diminuem. Entretanto, há o aumento da 

rigidez [64]. 

Quanto menor for o grau das ligações cruzadas, maior será a tendência 

da resina inchar, já que o inchaço é causado pela absorção de água na estrutura 

da resina, a qual tende a hidratar o grupo funcional [66]. Quanto à escala de 

ligações cruzadas, as resinas comerciais possuem de 8 a 12% de DVB, podendo 

haver variações de 4 a 16% [54]. Como exemplo, pode ser citada a resina Dowex 

50x8, a qual contém 8% de moléculas de DVB [64].  

É válido destacar que o grau de reticulação modifica apenas a estrutura e 

as propriedades mecânicas da matriz da resina. As ligações cruzadas não 

alteram as propriedades dos grupos funcionais [64]. 

Os grupos funcionais são grupos iônicos fixados nas matrizes poliméricas 

das resinas, comportando-se na forma monomérica livre. As resinas sintéticas 

são classificadas de acordo com a natureza do seu grupo funcional, ressaltando 

as resinas catiônicas, aniônicas e quelantes [53].  

A produção das resinas sintéticas do tipo catiônicas é dada por 

sulfonação, geralmente por copolímeros sulfonados de estireno e DVB [54,62]. 

Resinas catiônicas realizam troca iônica entre cátions. A troca iônica é 

tratada como uma reação química e é definida como uma troca reversível dos 

íons entre uma fase estacionária (trocador iônico) e uma fase móvel 

(solução) [54]. A Eq. 2 a Figura 8 representam a troca iônica realizada por um 

trocador catiônico [59].  

 

𝑀−𝐴+ + 𝐵+ ⇌  𝑀−𝐵+ + 𝐴+ (2) 
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Figura 8. Representação da troca iônica entre os cátions A+ e B+ (Adaptado de [64]). 

 

Na Figura 8, A+ e B+ corresponde aos cátions que envolvem a troca iônica, 

enquanto M-, o grupo funcional da resina. Assim, um trocador tipo catiônico M-A+ 

carrega cátions A+ como contra-íons, os quais serão permutados na solução 

aquosa por cátions B+. Os íons removidos na operação de troca são substituídos 

por íons com carga equivalente [59]. 

Entre as resinas catiônicas disponíveis, a resina Dowex-50W é uma das 

mais conhecidas e utilizadas [15,67]. Essa resina foi utilizada no estudo 

desenvolvido por Pehlivan e Altun [67] para recuperar íons metálicos de uma 

solução aquosa. Os autores averiguaram a influência do pH, da temperatura, do 

tempo de contato e da quantidade de resina na capacidade de adsorção dos íons 

Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+ e Pb2+. As maiores recuperações dos íons metálicos 

ocorreram entre o intervalo de pH 8-9. Para essa condição, a resina catiônica foi 

capaz de recuperar 97% de Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+ e cerca de 80% de Pb2+. 

Além das resinas catiônicas, os trocadores iônicos do tipo aniônico são 

frequentemente empregados na recuperação de íons metálicos. A reação de 

troca dada por uma resina aniônica é descrita pela Eq. 3: 

 

𝑀+𝐴− + 𝐵− ⇌  𝑀+𝐵− + 𝐴− (3) 

 

O trocador iônico M+A- carrega ânions A-, os quais serão substituídos por 

B- [59]. A produção das resinas sintéticas do tipo aniônica é feita através de 

clorometilação seguida de aminação do copolímero [54].  

Resinas aniônicas podem ser aplicadas na recuperação de urânio, o qual 

é encontrado em efluentes industriais de mineração, especialmente em licores 

de lixiviação. O urânio geralmente se apresenta em formato hexavalente e na 
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forma de complexos aniônicos. Entre os complexos aniônicos em que o urânio 

pode ser encontrado estão fluoreto, carbonato, fosfato, cloreto e sulfato [54].  

Semnani et al. [68] pesquisaram a recuperação de urânio complexado 

com fosfato pela resina aniônica Amberlite CG-400, sendo que 112mg de urânio 

foram adsorvidos por grama de resina. 

Já os autores Solgy et al. [69] avaliaram a adsorção do urânio complexado 

com sulfato, utilizando a resina aniônica Amberlite IRA-402. Em soluções com 

ácido sulfúrico, o urânio forma complexos UO2(SO4)3
4-. Para as condições 

experimentais estabelecidas pelos autores, 213mg de urânio puderam ser 

recuperados para cada grama de resina.  

Com as limitações de seletividade e de capacidade das resinas catiônicas 

e aniônicas, em meados de 1950, uma nova classe de resina foi desenvolvida e 

denominada de resina quelante [66,70]. As resinas quelantes apresentam grau 

de seletividade para alguns metais de transição, principalmente os íons 

metálicos divalentes, que não estavam disponíveis para trocadores 

convencionais (catiônicas e aniônicas) [11,70–73]. 

Resinas do tipo quelante são capazes de formar quelatos com íons, como 

os cátions metálicos [64,74]. O quelato é formado a partir da interação 

eletrostática entre o cátion metálico e o grupo funcional. A formação de quelatos 

ocorre por agentes quelantes bidentados, tridentados e polidentados, ou seja, 

por substâncias que possuam dois ou mais grupos doadores de pares de 

elétrons [65].  

Durante a adsorção do íon metálico pela resina quelante, o íon metálico 

age como ácido de Lewis, aceitando os elétrons, e o agente quelante age como 

base de Lewis, doando os elétrons [74,75]. Entre as espécies mais comuns que 

constituem os agentes quelantes estão o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o 

enxofre [53,73]. 

Caso o grupo doador (agente complexante) possua apenas um par de 

elétrons doador (ligação monodentada), será formado um complexo em vez de 

um quelato [65]. A diferença entre complexo e quelato é demonstrada na 

Figura 9.  
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Figura 9. Formação de complexo e quelato entre os átomos doadores de pares de 
elétrons (D) e o íon metálico (M) (Adaptado de [76]). 

 

A reação de troca iônica realizada por uma resina quelante ocorre da 

mesma maneira que um trocador catiônico (Eq. 2). A síntese das resinas 

quelantes é dada a partir da modificação de um polímero. As resinas quelantes 

são preparadas incorporando um agente quelante em sua estrutura, e a sua 

seletividade está diretamente relacionada com o agente quelante 

escolhido [70,73]. 

 Um exemplo de síntese é a da resina quelante de ácido iminodiacético 

(IDA). O IDA é incorporado a uma matriz de poliestireno através da polimerização 

de adição e condensação (Figura 10) [53].  

 

Figura 10. Síntese de resina quelante de IDA (Adaptado de [53]). 

 

Além de resinas quelantes sintetizadas com IDA, existem resinas 

compostas por ácido aminofosfônico (AP), HPPA e bis-picolilamina (bis-PA). 

Esses componentes correspondem às substâncias do grupo funcional. Para um 

mesmo grupo funcional podem haver diferentes resinas comerciais, variando a 
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estrutura da matriz, o grau de ligações cruzadas e o tamanho da resina. A 

Tabela 1 mostra algumas resinas comerciais e seus respectivos grupos 

funcionais.  

 
Tabela 1. Resina quelante comercial [77–80]. 

Resina Quelante Grupo Funcional 

Amberlite IRC748 IDA 

Lewatit TP207/208 IDA 

Lewatit MonoPlus TP207 IDA 

Purolite S930 IDA 

Purolite S950 AP 

Dowex M4195 Bis-PA 

Lewatit MonoPlus TP220 Bis-PA 

Dowex XUS43605 HPPA 

 

As resinas quelantes Dowex M4195 e Lewatit MonoPlus TP220 foram 

usadas no trabalho desenvolvido por Kołodyńska et al. [80] para a remoção do 

Cu2+ presente em uma solução ácida. O grupo funcional das duas resinas 

escolhidas é o bis-PA, o qual é composto por três átomos de nitrogênio [11]. 

 

 

Figura 11. Estrutura química da resina Dowex M4195 e Lewatit MonoPlus TP 220 
(Adaptado de [80]).  

 

A escolha das resinas foi baseada na ordem de seletividade do grupo 

funcional bis-PA: Cu2+>Ni2+>Co2+>Zn2+>Al3+. É válido ressaltar que a 

seletividade da resina é dada em função da natureza e da configuração dos 

grupos funcionais [65]. 
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A partir dos experimentos, os autores Kołodyńska et al. [80] concluíram 

que a adsorção do Cu2+ é dependente de fatores como a concentração de íons 

Cu2+ em solução, do pH e do tempo de contato. Ao comparar a eficiência das 

duas resinas, a Lewatit MonoPlus TP220 apresentou os melhores resultados de 

recuperação do cobre. Foram adsorvidos 94,20mg de cobre por grama de resina, 

considerando 300mg/L de concentração de Cu2+, pH 2, 4h de agitação a 25°C. 

Para as mesmas condições experimentais, um grama de resina Dowex M4195 

foi capaz de adsorver 56,66mg de cobre.  

Zainol e Nicol [79] avaliaram cinco resinas quelantes com o grupo 

funcional IDA (Figura 12) para recuperar o níquel a partir de uma solução 

multielementar. As resinas selecionadas correspondem às: Amberlite IRC748, 

Lewatit MonoPlus TP207, Lewatit TP207 e 208 e Purolite S930.  

 

 

Figura 12. Estrutura química do grupo funcional IDA (Adaptado de [79]).  

 

Os autores Zainol e Nicol [79] verificaram que, entre as cinco resinas, a 

Amberlite IRC748 e a Lewatit MonoPlus TP207 apresentaram maiores valores 

de recuperação do níquel quando a solução estava ajustada entre pH 4-5. 

Apesar de as resinas serem constituídas pelo mesmo grupo funcional, o 

desempenho foi diferente devido à variação da estrutura da matriz, ao grau de 

ligações cruzadas e ao tamanho do grão da resina.  

Os autores Deepatana e Valix [81] optaram pelo uso da Purolite S950 

(grupo funcional: AP) (Figura 13) para o estudo de adsorção de Co2+ e Ni2+ 

apresentados em forma de complexo de ácidos orgânicos presentes em uma 

lixiviação biológica do minério laterítico do níquel.  
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Figura 13. Estrutura química da resina Purolite S950 [81]. 

 

O resultado encontrado pelos autores mostrou que um grama de resina 

foi capaz de adsorver 5,4mg de Co2+ e 16mg de Ni2+. A ordem de seletividade da 

resina é dada por: H+>Co2+>Ni2+ [81]. A literatura sugere que os experimentos 

sejam conduzidos sob soluções fracamente ácidas devido à afinidade da resina 

ser maior para íons H+ do que para Co2+ e Ni2+ [81]. 

A resina Dowex XUS43605 possui HPPA como grupo funcional, o qual é 

composto por dois átomos de nitrogênio e um átomo de oxigênio (Figura 14) [82]. 

 

 

Figura 14. Estrutura química da resina Dowex XUS43605 (Adaptado de [13]). 

  

O grupo funcional da resina quelante Dowex XUS43605 possui a seguinte 

ordem de seletividade: Cu2+ >> Ni2+ > Fe3+ > Zn2+ > Co2+ > Cd2+ > Fe2+ para 

pH < 2 [83]. As resinas do tipo HPPA, como a Dowex XUS43605, foram 

desenvolvidas com a intenção de substituir os solventes orgânicos usados na 

mineração do cobre [82].  

Liebenberg et al. [13] propuseram a recuperação do cobre presente em 

uma solução de biolixiviação através da resina quelante Dowex XUS43605. A 

resina empregada pelos autores corresponde à mesma do presente estudo. A 

solução estudada por Liebenberg et al. [13] era composta por 974ppm de níquel, 
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34ppm de cobalto, 267ppm de ferro, 16ppm de zinco, 27ppm de manganês, 

776ppm de alumínio e 690ppm de cobre. Ao avaliar o tempo de contato entre a 

resina e a solução, os autores identificaram que aproximadamente 80% do cobre 

pôde ser recuperado em 2,5h.  

 

1.5 MÉTODO DE TROCA IÔNICA EM BATELADA 

 

O processo de troca iônica entre o adsorvente (resina) e o adsorbato (íon 

metálico) pode ocorrer por meio do método em batelada. Nesse método, a resina 

e a solução são misturadas e mantidas em contato até que a reação atinja o 

equilíbrio e, em seguida, são separadas por filtração simples. Na Figura 15 está 

representada uma operação em batelada, estando a solução e a resina em 

agitação.  

 

 

Figura 15. Sistema representativo de uma operação em batelada (Adaptado de [64]). 

 

O método em batelada apresenta como vantagem a facilidade de 

operação e a aplicabilidade em escala laboratorial, sendo usualmente utilizado 

para o estudo de isotermas de equilíbrio e cinética, bem como para a 

determinação de parâmetros termodinâmicos [54,64].  

A capacidade de adsorção no equilíbrio é uma das características da 

resina obtida pelo método em batelada. Esse parâmetro é específico para cada 

condição experimental utilizada e definido pela quantidade de íons adsorvidos 

pela resina em estado de equilíbrio [53,83]. A capacidade de adsorção no 

equilíbrio pode ser calculada conforme a Eq. 4 [15].  
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𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝑀
𝑥 𝑉  (4) 

 

Em que qe é a capacidade de adsorção no equilíbrio, a qual está 

relacionada à quantidade de íons adsorvidos em miligrama (mg) por grama de 

resina (g). Além disso, V é o volume do licor (L), M é a massa da resina seca (g), 

Co e Ce são as concentrações inicial e final dos íons metálicos na solução (mg/L), 

respectivamente [15]. 

A porcentagem adsorvida de cada íon metálico em equilíbrio pode ser 

calculada a partir da Eq. 5 [52,84]: 

 

% =
𝐶𝑜 − 𝐶𝑒

𝐶𝑜
 𝑥 100 (5) 

 

Há alguns fatores capazes de influenciar a capacidade de adsorção, entre 

eles, o tempo de contato, o pH, a concentração inicial do íon metálico, a massa 

de resina e a temperatura.   

• Tempo de contato: 

Para que a reação de troca de íons entre a resina e o adsorbato atinja o 

equilíbrio é necessário que o tempo de contato entre as duas fases seja 

suficiente. Ao atingir o equilíbrio, a concentração do adsorbato na solução 

permanece constante, não havendo alteração no valor da capacidade de 

adsorção [53,64]. 

• pH: 

O pH da solução é capaz de afetar a carga superficial do adsorvente. A 

seletividade da resina, bem como sua capacidade de adsorção são dependentes 

do valor do pH. À medida que o pH aumenta, a solução torna-se mais básica e 

a concentração de H+ diminui. Tal situação promove a desprotonação do grupo 

funcional da resina e o aumento da extração do íon metálico [85]. 

O pH também influencia o comportamento do íon metálico. O aumento do 

pH pode levar à formação de complexos insolúveis compostos pelos hidróxidos 

dos íons metálicos presentes na solução [86]. Dessa forma, o aumento do pH 

acarretará na diminuição da extração do íon metálico. A Figura 16 apresenta o 
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resultado encontrado pelos autores Bhatt e Shah [86] ao relacionar a capacidade 

de adsorção da resina SFC em função do pH.  

 

 
Figura 16. A capacidade de adsorção da resina SFC em função do pH (Adaptado 

de [86]). 

 

Os resultados mostram que a capacidade de adsorção da resina 

aumentou conforme o aumento do pH, e diminui com a formação de complexos 

insolúveis dos íons metálicos.  

• Concentração inicial de íon metálico:  

A capacidade de adsorção está relacionada com a concentração do íon 

metálico em solução. Sendo assim, o valor da capacidade é proporcional à 

concentração do íon. Na literatura, é frequentemente relatado o aumento da 

capacidade de adsorção devido ao aumento da concentração dos íons metálicos 

em solução [87,88]. De acordo com Adebowale et al. [88], a relação entre o 

aumento da concentração dos íons metálicos com o aumento da adsorção dos 

íons pela resina é justificada pelo aumento da força motriz, o qual é provocado 

pela maior concentração de íons metálicos ao redor dos locais ativos da resina.  

• Massa de resina: 

A quantidade de massa de resina usada no sistema de batelada influencia 

na adsorção, uma vez que está diretamente associada à quantidade de sítios 

ativos da resina. É esperado que a extração do íon metálico aumente à medida 

que aumente a massa de resina. Entretanto, a capacidade de adsorção tem 

comportamento oposto. O motivo pelo qual a capacidade de adsorção diminui 
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pode estar relacionado ao fato de que nem todos os sítios da resina estão 

saturados. Isso significa que alguns sítios da resina permanecem insaturados 

por causa da maior quantidade de sítios de adsorção disponíveis quando há o 

aumento da massa de resina no sistema [89–91]. 

• Temperatura: 

O calor de adsorção pode revelar informações a respeito da natureza da 

superfície do adsorvente [71]. Na literatura, é possível encontrar situações em 

que a temperatura interfira na adsorção de íons metálicos. O incremento da 

temperatura do sistema de troca iônica pode ser responsável tanto pela 

diminuição da adsorção, quanto pelo aumento. Os autores Gode e Pehlivan [39], 

ao investigarem a adsorção do cromo pelas resinas Lewatit MP 62 e Lewatit 

M610, constataram que a adsorção diminuiu à medida que a temperatura variou 

de 25°C para 60°C. Quando é identificado esse comportamento, diz-se que a 

natureza do processo é exotérmica. Para processos dessa natureza, a 

justificativa dada pelos autores foi que, quando se eleva a temperatura, o íon 

metálico pode ser movido da resina para a solução [39]. Outra possibilidade 

reportada por Kumar et al. [15], é que os locais ativos da resina podem ter sofrido 

deformação com o aumento da temperatura, reduzindo sua capacidade de 

adsorção. Resultados similares foram encontrados por Liebenberg et al. [13], a 

partir dos ensaios de temperatura (25°C e 60°C) usando a mesma resina 

quelante Dowex XUS43605 utilizada no presente trabalho. Os autores 

verificaram que a variação da temperatura de 25°C para 60°C resultou na 

diminuição da capacidade de adsorção de 23,97g de cobre/L de resina para 

22,77g de cobre/L de resina.   

Entretanto, há casos opostos aos mencionados. Gando-Ferreira et al. [92] 

verificaram processo de natureza endotérmica durante a adsorção entre o cobre 

e a resina quelante Diaion CR11. Isso significa que a adsorção do íon metálico 

pelo adsorvente foi favorecida com o aumento da temperatura. 

 

1.5.1 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

As isotermas de adsorção são equações matemáticas utilizadas para 

estudar o comportamento de adsorção de um sistema em equilíbrio. Os modelos 
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de adsorção são instrumentos para o planejamento de um sistema de adsorção, 

uma vez que são capazes de informar a quantidade de íon metálico adsorvido 

pela resina, numa dada condição experimental. Além disso, as isotermas podem 

indicar o mecanismo de sorção, ou seja, se a adsorção ocorreu em mono ou 

multicamada, bem como a afinidade da resina com o íon metálico [93,94]. 

Ressalta-se que as isotermas são definidas com base nos dados experimentais 

obtidos nos ensaios em batelada.  

O processo de adsorção pode ser representado por diversos tipos de 

isotermas, as quais são determinadas por meio da relação entre a capacidade 

de adsorção (qe (mg/g)) versus a concentração final do íon metálico na solução 

(Ce (mg/L). A Figura 17 apresenta os tipos de isotermas de adsorção.  

 

 
Figura 17. Tipos de isotermas de adsorção (Adaptado de [94]). 

 

A isoterma do processo de adsorção será do tipo favorável ou 

extremamente favorável quando altos carregamentos na resina forem 

alcançados para baixas concentrações de íon metálico na solução. No entanto, 

a isoterma do tipo não favorável acontecerá quando a quantidade de íon metálico 

adsorvido pela resina for baixa. Para isoterma linear, a adsorção ocorre em uma 

superfície uniforme e a baixas concentrações de adsorbato na solução. Caso a 

isoterma seja do tipo irreversível, isso mostra que a adsorção ocorre 

independentemente da concentração do íon metálico na solução, até mesmo 

para concentrações baixíssimas [94].  

Para conhecer qual tipo de isoterma representa o processo de adsorção 

de um sistema, os dados experimentais devem ser ajustados por modelos 
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matemáticos. Entre os modelos destacam-se: Langmuir, Freundlich, Temkin, 

Dubinin–Radushkevich, Toth, Sips e Redlich–Peterson [89,95,96]. No presente 

estudo, os modelos escolhidos foram de Langmuir, Freundlich e Temkin, por 

corresponderem a modelos que expressam diferentes mecanismos de adsorção 

entre trocadores iônicos e íons metálicos [97,98]. 

 

• Isoterma de Langmuir 

O modelo foi desenvolvido em 1915 por Langmuir, assumindo que, para 

cada sítio da resina disponível, há a adsorção de apenas uma molécula de 

adsorbato, dando origem à monocamada [89,99]. Nesse modelo, é dito que as 

moléculas adsorvidas não interagem entre si e que não migram para outros 

sítios [100]. É considerado que a energia de contato entre a resina e a solução 

é uniforme para todos os sítios e que a formação da monocamada ocorre a partir 

do momento em que todos os sítios da resina estiverem ocupados [89].  

A equação de Langmuir é uma das equações mais utilizadas para modelar 

a adsorção de soluções na fase sólida e líquida e é representada pela 

Eq. 6 [43,99,101]: 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝐾𝑎𝐶𝑒

1 + 𝐾𝑎𝐶𝑒
 (6) 

 

Enquanto a Eq. 7 representa o modelo de Langmuir linearizado [53]: 

 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝑎𝑞𝑚
)

1

𝐶𝑒
+

1

𝑞𝑚
   (7) 

 

Em que Ka é a constante de Langmuir e corresponde à afinidade entre o 

íon metálico e a resina quelante. Quanto maior for o valor de Ka, maior será a 

afinidade da resina pelo íon metálico [102,103]. Já o parâmetro qm representa a 

capacidade de adsorção da monocamada saturada de Langmuir (mg/g). Por 

meio de qm é possível verificar a máxima capacidade de adsorção do sistema, 

isto é, a quantidade de íon metálico adsorvido por unidade de massa da resina 

para a concentração do íon metálico em equilíbrio na solução [103]. 

O modelo de Langmuir também pode ser expresso por meio do parâmetro 

adimensional RL, o qual expressa a natureza de adsorção e fornece 
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características da isoterma de Langmuir [104]. A Eq. 8 representa RL, sendo que 

Ka e qm são parâmetros obtidos por meio da Eq. 7.  

 

𝑅𝐿 =
1

1 + 𝐾𝑎𝑞𝑚
 (8) 

 

Os valores encontrados para RL sugerem o quanto a adsorção do sistema 

é favorável, considerando as condições experimentais adotadas. Se o valor de 

RL compreender o intervalo 0<RL<1, diz-se que a adsorção é favorável. Caso 

RL>1, a adsorção é desfavorável. Há casos em que RL=1, sendo considerada 

uma adsorção linear [104]. 

 

• Isoterma de Freundlich  

Diferentemente do que propõe a isoterma de Langmuir, o modelo de 

Freundlich se embasa na adsorção em multicamadas, ocorrendo interação entre 

as moléculas adsorvidas [93,105]. Verifica-se que a quantidade de adsorbato 

presente na superfície do adsorvente aumenta com a concentração de adsorbato 

em solução. O modelo ainda sugere que a energia não é constante, diminuindo 

exponencialmente ao final do processo de adsorção [100,105]. A equação não-

linear do modelo é expressa Eq. 9 [106]: 

 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓𝐶𝑒

1
𝑛 (9) 

  

Já a forma linear é apresentada pela Eq. 10 [53,103]: 

 

log 𝑞𝑒 = log 𝐾𝑓 +
1

𝑛
log 𝐶𝑒 (10) 

 

Em que Kf é a constante de Freundlich (mg/g)(L/mg)1/n e n é fator de 

heterogeneidade.  

O valor calculado para o fator n possibilita analisar o quão favorável é a 

adsorção de um íon pela resina através da relação 1/n. Se o valor de 1/n 

encontra-se entre o intervalo 0<1/n<1, a adsorção é favorável. Quanto mais 

próximo de 1 for 1/n, mais favorável é a adsorção [36].  
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• Isoterma de Temkin  

O modelo de isoterma de Temkin supõe que o calor de adsorção das 

moléculas na superfície do adsorvente diminui de maneira linear em vez de 

logarítmica, contrapondo o modelo de Freundlich [100,105]. Com relação à 

distribuição de energia de ligação entre adsorvente-adsorbato, o modelo assume 

distribuição uniforme [105].  

A isoterma de Temkin é comumente representada pela Eq. 11 [15]:  

 

𝑞𝑒 = 𝐵 𝑙𝑛 𝐴 + 𝐵 𝑙𝑛 𝐶𝑒 (11) 

 

Em que A é a constante de ligação de equilíbrio correspondente à máxima 

ligação (L/mg) e B está relacionado ao calor de sorção. 

Esse modelo não considera alguns parâmetros importantes que envolvem 

um sistema sólido-líquido, como pH e a disposição das moléculas sobre a 

superfície do adsorvente. Sendo assim, o modelo é usualmente utilizado para 

descrever processos de adsorção de um sistema sólido-gasoso [107,108].  

Com base na literatura, os modelos de isotermas têm sido aplicados 

durante os estudos envolvendo diferentes sistemas de adsorção. Jovanovic et 

al. [109] estudaram a remoção de cobre utilizando zeolita A e modelaram seus 

dados experimentais considerando as isotermas de Langmuir e Freundlich. 

Nesse trabalho, o modelo de Langmuir descreveu melhor os dados do que o 

modelo de Freundlich.  

Há casos em que o modelo de Freundlich apresenta melhor ajuste para os 

dados de adsorção, podendo ser exemplificado pelo trabalho desenvolvido por 

Polowczyk et al. [110]. Os autores utilizaram a resina comercial Amberlite 

IRA-743 para investigar a adsorção de molibdênio. Os dados obtidos por meio 

dos experimentos foram ajustados pelas isotermas de adsorção tanto de 

Langmuir quanto de Freundlich. Polowczyk et al. [110] averiguaram que o 

processo de adsorção é descrito pelo modelo de Freundlich.  

É possível observar que um sistema de adsorção pode ser descrito pelos 

modelos de Langmuir e de Freundlich. Taffarel e Rubio [103] realizaram 

experimentos de adsorção de manganês por zeólitas revestida de óxido de 

manganês (MOCZ) e assumiram que os dados se encaixavam nos dois modelos. 

Uma vez que ambos apresentaram aplicação, os autores estabeleceram que a 
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adsorção do manganês em MOCZ corresponde à adsorção em mono e 

multicamada. Tal fato pode ser verificado visualmente observando a Figura 18, 

na qual os dados experimentais coincidem com os dois modelos.  

 
Figura 18. Isotermas de adsorção do manganês por MOCZ (Adaptado de [103]).   

 

Mesmo não sendo comum, a isoterma de Temkin foi mais adequada na 

descrição de um sistema sólido-líquido no trabalho desenvolvido por Vidal et 

al. [111]. Os autores utilizaram como adsorvente zeólita modificada na remoção 

de BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) presente em áreas 

contaminadas. Os modelos de isotermas investigados foram Langmuir, 

Freundlich, Redlich-Peterson e Temkin.  

 

1.5.2 CINÉTICA DE TROCA IÔNICA 

 

A cinética da troca iônica representa a velocidade com a qual a reação 

acontece e é capaz de fornecer informações sobre a operação do processo de 

troca iônica [53]. É afetada pelo tipo e natureza do trocador, concentração de 

íons, pH da solução e temperatura em que o processo de troca iônica opera. 

Consequentemente, a taxa de troca iônica varia para cada sistema, podendo 

durar poucos segundos para alcançar o equilíbrio da reação, bem como alguns 

meses [53].  

Quando a resina é posta em contato com a solução aquosa, seis principais 

etapas controlam os mecanismos da cinética de troca iônica (Figura 19). 
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Figura 19. Mecanismo geral do processo de troca iônica envolvendo seis etapas que 

controlam a cinética (Adaptado de [64]). 

 

Tais etapas são [53,64]:  

i. Difusão do íon metálico através da solução ao redor da resina; 

ii. Difusão do íon metálico através da película (camada limite de Nernst), a 

qual está próxima a matriz da resina; 

iii. Difusão do íon metálico dentro da matriz da resina; 

iv. Troca-iônica; 

v. Difusão dos trocadores iônicos para fora da resina; 

vi. Difusão dos trocadores iônicos da partícula superficial da resina para a 

solução.  

 

Destaca-se que o cátion da “etapa i” é o íon que realiza a troca iônica com 

o cátion que estava adsorvido na resina. Dessa forma, o cátion correspondente 

à “etapa vi” é diferente do cátion da “etapa i”.   

No estudo de cinética, deve ser considerada a difusão dentro da resina, a 

difusão na solução e a troca iônica. Vale destacar o aparecimento de uma 

película (camada limite de Nernst), a qual é formada inevitavelmente na solução 

em torno da superfície da resina [64]. A espessura da camada limite de Nernst é 

dependente do grau de agitação da solução. Assim, o mecanismo de troca iônica 

é controlado por etapas, as quais ocorrem entre a solução de um sistema 

heterogêneo, a camada limite de Nernst e o trocador iônico.  

Com isso, busca-se identificar a etapa limitante do processo de troca 

iônica. Modelos matemáticos de cinética de troca iônica permitem que o 

comportamento cinético do sistema sólido-líquido seja conhecido. Entre os 
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modelos cinéticos disponíveis na literatura, podem ser citados: 

pseudoprimeira-ordem, pseudosegunda-ordem e difusão intrapartícula [97,112]. 

A equação cinética pseudoprimeira-ordem, apresentada por Lagergren, é 

um dos modelos mais utilizados na literatura para descrever o mecanismo de 

troca iônica [95,113–116]. A pseudoprimeira-ordem considera que a adsorção 

de uma única espécie é reversível e acontece numa superfície heterogênea. O 

modelo pseudoprimeira-ordem é baseado na capacidade da resina e relaciona 

a velocidade de adsorção do íon metálico com a diferença entre a quantidade 

adsorvida no equilíbrio (qe) com a quantidade adsorvida em um tempo t (qt) [67].  

A equação do modelo cinético pseudoprimeira-ordem de Lagergren é 

dada pela Eq. 12 [53,117]:  

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) (12) 

 

Aplicando a integração e considerando qt=0 para t=0 e qt=qt para t=t 

tem-se a Eq. 13: 

 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = ln 𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡 (13) 

 

Em que qt é a capacidade de adsorção no tempo t (mg/g) e k1 é a 

constante de velocidade da equação cinética pseudoprimeira-ordem (1/min). 

O modelo pseudosegunda-ordem descreve o processo de sorção 

considerando a quimiossorção3 como passo limitante da taxa de adsorção. A 

vantagem do pseudosegunda-ordem com relação ao pseudoprimeira-ordem é 

que não se faz necessário conhecer a capacidade de equilíbrio obtida 

experimentalmente (qe), uma vez que qe é obtida a partir do modelo [118]. Por 

meio desse modelo, é possível comprarar os valores de qe obtido pelo modelo 

com o experimental. Os valores de qe serão próximos, caso o modelo 

pseudosegunda-ordem seja a taxa controladora do processo de adsorção. 

A Eq. 14 descreve a equação do modelo pseudosegunda-ordem [117–

119]: 

                                                           
3Compartilhamento ou troca de elétrons entre o íon metálico e o trocador iônico.  
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𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 (14) 

      

 Aplicando a integração e considerando qt =0 para t=0 e qt=qt para t=t: 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
𝑡

𝑞𝑒
 (15) 

 

Em que k2 é a constante de velocidade da equação cinética 

pseudosegunda-ordem (g/mg min). 

O comportamento cinético de adsorção do cobre foi investigado por Veli 

e Alyüz [41] e Shaaban et al. [12] utilizando diferentes adsorventes. Veli e Alyüz 

[41] utilizaram bentonita Cankiri, uma argila natural, enquanto Shaaban et al. [12] 

fizeram uso de uma resina quelante de grupo funcional amidoxima. Ambos os 

trabalhos avaliaram os modelos cinéticos pseudoprimeira-ordem e 

pseudosegunda-ordem e relataram que a adsorção do cobre obedeceu ao 

modelo cinético pseudosegunda-ordem. Exitem casos em que ambos os 

modelos podem descrever o processo de adsorção entre um adsorbato e 

adsorvente. Runping et al. [95] verificaram que a adsorção do corante vermelho 

neutro em casca de amendoim pôde ser descrito pelos modelos 

pseudoprimeira-ordem e pseudosegunda-ordem.  

Além dos modelos já mencionados, os autores Weber e Morris [120] 

propuseram um modelo de difusão intrapartícula. Esse modelo considera que o 

adsorbato é transferido da solução aquosa para o sorvente envolvendo três 

diferentes estágios: (i) os adsorbatos são difundidos através da camada limite 

para a superfície do sorvente; (ii) os adsorbatos são difundidos por mecanismo 

de difusão intrapartícula, que são transportados da superfície exterior para 

cavidades interiores ou poros do sorvente; (iii) os adsorbatos são adsorvidos em 

um local ativo na superfície do sorvente por quelação. O modelo de difusão 

intrapartícula é representado pela Eq. 16 [110,116,121]: 

 

𝑞𝑡 = 𝑘𝑖𝑑𝑡0,5  (16) 

 

Em que kid é a constante de velocidade da intrapartícula (mg/g min0.5).  
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Para alguns processos de adsorção, ao relacionar qt versus t0,5 é possível 

identificar as três etapas propostas por Weber e Morris. Os autores El-Bahy e 

El-Bahy [97] identificaram três etapas para a adsorção do cobre (Cu2+), cádmio 

(Cd2+) e chumbo (Pb2+) utilizando iminodiacético, como grupo funcional de uma 

resina quelante (Figura 20) [97].  

 

 
Figura 20. Cinética de reação de difusão intrapartícula para a adsorção do cobre, 

cádmio e chumbo pela resina quelante (Adaptado de [97]). 

 

A primeira etapa de adsorção é considerada a mais rápida do processo 

com relação às demais etapas. O íon metálico é transportado da solução para a 

película limite da resina e depois para a sua superfície. Na segunda etapa, ocorre 

a adsorção gradual correspondendo à difusão intrapartícula. Esse passo é lento 

e determinante para a taxa de reação. Na terceira e última etapa, a adsorção do 

íon metálico atinge o equilíbrio devido à diminuição da concentração do íon na 

solução, bem como a redução do número de locais disponíveis para 

adsorção [12,86,97,116]. 

 

1.5.3 TERMODINÂMICA 

 

 A análise da termodinâmica se faz necessária para verificar se o processo 

de adsorção ocorre espontaneamente [112]. Com a variação da temperatura, os 
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parâmetros termodinâmicos podem ser obtidos, tais como, a energia livre de 

Gibbs (∆G°), a entalpia (∆H°) e a entropia (∆S°).  

A variação da energia livre de Gibbs pode ser calculada conforme a 

Eq. 17:  

∆𝐺° = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑑 (17) 

 

Sendo ∆G° a variação de energia livre (J); R, a constante universal dos 

gases (8,314 J/mol K); T, a temperatura absoluta (K) e Kd, o coeficiente de 

distribuição (L/g) [53].  

O coeficiente de distribuição (Kd) é definido pela razão entre a 

concentração do íon metálico na fase sólida (resina) e a concentração do íon 

metálico na fase líquida (solução) [53]. O Kd (L/g) é determinado pelo contato em 

batelada entre o trocador e a solução, o qual está expresso pela Eq. 18 [12,84]: 

 

𝐾𝑑 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)

𝐶𝑒
𝑥

𝑉

𝑀
 (18) 

 

Os valores encontrados para ∆G° compreendem a espontaneidade da 

reação química, uma vez que a reação irá acontecer apenas se houver 

diminuição global da energia do sistema [7]. Valores negativos de ∆G° indicam 

que a adsorção dos íons metálicos é um processo espontâneo e que o grau de 

espontaneidade é diretamente proporcional ao aumento da temperatura [71]. Se 

∆G° for positivo, a reação não acontecerá, indicando que as condições 

estabelecidas para o sistema não favorecem a espontaneidade da reação [89].  

Os parâmetros termodinâmicos como ∆H° (J) e ∆S° (J/K) podem ser 

calculados substituindo a Eq. 17 na Eq. 19, resultando na Eq. 20 [7,53,105]:  

 

∆𝐺° = ∆𝐻° −  𝑇∆𝑆° (19) 

 

 

ln 𝐾𝑑 =
∆𝑆°

𝑅
−

∆𝐻°

𝑅𝑇
 (20) 
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O cálculo de ∆H° traduz a natureza do processo de sorção. Se ∆H° for 

positivo, o processo será classificado como endotérmico. Caso contrário, se for 

negativo, é dito exotérmico. Em sistemas exotérmicos, a adsorção do íon 

metálico pela resina diminui com o aumento da temperatura [89]. Além disso, se 

∆S° for positivo, sugere um aumento na desordem entre a interface sorbato-

sorvente durante o processo de adsorção [106]. 

Diversos trabalhos disponíveis na literatura investigaram a termodinâmica 

envolvida em diferentes sistemas de adsorção. Os autores Shaaban et al. [12], 

El-Bahy e El-Bahy [116] e Kumar et al. [15] averiguaram a espontaneidade do 

processo de adsorção do cobre em resinas de troca iônica. Shaaban et al. [12] 

e El-Bahy e El-Bahy [116] encontraram comportamento similar para ∆G°, ∆H° e 

∆S° para a adsorção do cobre utilizando novas resinas quelantes, constituídas 

de amidoxima e poliamidoxima, respectivamente. Para ∆G°, os valores foram 

negativos, indicando que a reação foi espontânea. Valores positivos foram 

calculados para ∆H° e ∆S°. Sendo assim, o processo foi endotérmico e o 

aumento da temperatura favoreceu a quantidade do íon metálico adsorvido. 

Além disso, a variação de entropia positiva indicou que houve um aumentou na 

desordem do sistema [12].  

Já os autores Kumar et al. [15] modificaram a resina Dowex-50 com 

L-metionina e estudaram o desempenho da resina em recuperar o cobre 

presente em uma solução aquosa. Ao calcularem ∆G°, ∆H° e ∆S°, encontraram 

valores negativos. Esses valores sugeriram que a adsorção do íon metálico foi 

de natureza espontânea e exotérmica. Kumar et al. [15] relataram que ∆S°<0 

apontou para uma redução de afinidade da resina pelo cobre. 

 

1.6 MÉTODOS DE TROCA IÔNICA EM COLUNAS 

 

As operações de troca iônica envolvendo resinas sintéticas podem ser 

desenvolvidas em batelada, assim como em sistemas contínuos. Os sistemas 

contínuos são geralmente representados por colunas de leito fixo, sendo o leito, 

a massa de resina na coluna. Para que o leito seja fixo, as colunas possuem 

estruturas porosas em suas extremidades. O fluxo da solução pode acontecer 

tanto descendente quanto ascendente [64]. 
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O método em coluna de leito fixo é comumente aplicado na indústria, uma 

vez que essa operação possibilita que os íons, ao percolarem a resina, 

encontrem sítios ativos a cada centímetro da coluna. Isso possibilita que maior 

quantidade de íon metálico seja adsorvido com relação ao método em 

batelada [54]. 

O propósito do método em coluna é trabalhar dentro das limitações da 

resina. Por isso, durante a confecção da coluna, é fundamental que sejam 

analisadas as propriedades da resina. O espaço disponível na coluna deve ser 

suficiente para que a resina possa inchar e encolher sem prejudicar a operação. 

Ademais, deve ser verificado se a resina encontra-se uniformemente distribuída 

ao longo da coluna, evitando que caminhos preferenciais sejam criados [53].  

Duas principais etapas envolvem a operação em coluna: adsorção ou 

carregamento e eluição (Figura 21). A Eq. 21 representa a reação química de 

troca iônica que ocorre no processo em coluna [59]. 

 

𝑅𝐴 + 𝐵𝑌 ↔ 𝑅𝐵 + 𝐴𝑌 (21) 

Em que RA é o trocador iônico referente à resina, sendo A, o contra-íon. 

B é o íon presente na solução aquosa e a troca iônica acontecerá entre os contra-

íons A e B. Quando a reação se desloca para a direita, tem-se a etapa de 

carregamento. Quando o deslocamento ocorre para a esquerda, tem-se a etapa 

de eluição. 

Baseada na Figura 21, na etapa de adsorção, os íons da solução passam 

pela coluna, ocorrendo a troca entre eles e os íons da resina. Já na etapa de 

eluição, os íons são removidos da resina por meio de um eluente (solução 

utilizada na eluição). Os íons do eluente são capazes de deslocar os íons que 

estavam na resina para a solução.  
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Figura 21. Representação esquemática das etapas de troca iônica para uma operação 

em coluna (Adaptado de [64]). 

 

Além das duas etapas mencionadas, uma etapa adicional pode acontecer 

e é denominada de etapa de regeneração. Na regeneração, se faz necessário o 

uso de ácidos com excesso de íons H+, sais com excesso de íons Na+ ou Cl-, ou 

bases com excesso de íons OH-. O regenerador deve ser capaz de converter a 

resina para seu estado inicial [53]. 

As diversas reações de troca iônica que ocorrem ao longo de um sistema 

em coluna podem ser identificadas pela curva de ruptura. A curva de ruptura 

representa a concentração do íon metálico na saída da coluna em função do 

volume de leito (VL) e é apresentada, geralmente, por uma curva sigmoidal [53]. 

O ponto em que o íon metálico é identificado na solução de saída é denominado 

de ponto de ruptura. A Figura 22 exibe o perfil da adsorção do íon metálico em 

solução pela resina [59]. 
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Figura 22. Representação da curva de ruptura (Adaptado de [59]). 

 

Em que CB/C0 é a razão entre a concentração do íon B na solução e a sua 

concentração inicial; Vb, volume da solução em que ocorreu a máxima adsorção 

do íon B; Vs, volume total e Vz a diferença entre os volumes Vs e Vb (Vz=Vs - Vb).  

A área que compreende Vb (Área= Vb.CB/C0) corresponde à adsorção dos 

íons B pela resina até atingir a curva de ruptura. A partir da curva de ruptura, 

espera-se que a adsorção seja encerrada e que a razão entre CB/C0 seja igual a 

1. A elaboração da curva de ruptura pode ser fornecida relacionando a razão 

entre a concentração final e inicial com o VL ou com o tempo, o qual pode ser 

em minutos ou em horas.  

Com relação à curva de ruptura, é desejável que sua inclinação seja a 

mais íngreme possível, pois quanto mais acentuada, maior a concentração de 

íons adsorvidos. O perfil da curva de ruptura é dependente do tamanho da 

resina, das dimensões da coluna (altura e diâmetro), da vazão, da temperatura 

e das características da solução [53,54,59].  

Entre os parâmetros capazes de afetar a adsorção do íon metálico pelo 

adsorvente, destaca-se a vazão de carregamento. Ensaios desenvolvidos em 

coluna de leito fixo variando a vazão podem ser encontrados na 

literatura [13,122–124]. Ressalta-se que, frequentemente, a unidade de medida 

correspondente à vazão é dada em volume de leito por hora (VL/h). Há casos 

em que a vazão pode ser fornecida em mL/min, L/h ou L/min [48,125,126].  

Liebenberg et al. [13] propuseram a recuperação do cobre presente em 

uma solução de biolixiviação através da resina quelante Dowex XUS43605. Por 
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meio do método em coluna, os autores verificaram o efeito da vazão nos ensaios 

realizados. O estudo mostrou que a adsorção diminuiu de 20,03g/L para 

18,72g/L quando a vazão aumentou de 2,5VL/h para 5VL/h. Com o incremento 

da vazão de 5VL/h para 7,5VL/h, a adsorção diminuiu para 16,45g/L 

(Figura 23) [13]. 

 
Figura 23. Efeito da vazão de carregamento na adsorção do cobre na resina Dowex 

XUS43605 em pH 4 (Adaptado de [13]).  

 

Acheampong et. al [124] investigaram o efeito das vazões na biossorção 

do cobre em casca de coco (Figura 24). Os autores constataram que, durante a 

variação da vazão entre 10-30mL/min, o tempo de residência do cobre na coluna 

diminuiu com o aumento da vazão. Para a vazão de 10mL/min, o cobre atingiu o 

ponto de ruptura em 60h, enquanto para a vazão de 20mL/min, o ponto de 

ruptura foi atingido em 23h. E quando a vazão analisada foi 30mL/min, o cobre 

teve seu ponto de ruptura em 20h. 
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Figura 24. Efeito da vazão de carregamento na adsorção do cobre em casca de coco 
em pH 7 (Adaptado de [124]). 

 

Sendo assim, as menores vazões estudadas correspondem às maiores 

taxas de adsorção relatadas pelos autores Liebenberg et al. [13] e Acheampong 

et. al [124]. Como esperado, o aumento da vazão de carregamento foi 

responsável pela redução da quantidade de íons adsorvidos [64]. Esse 

comportamento ocorreu em razão de o tempo ter sido insuficiente para que os 

íons se difundissem entre os poros dos adsorventes quando as vazões foram 

maiores [123]. 

Como etapa subsequente à etapa de carregamento, a resina disposta na 

coluna deve passar pela eluição. O objetivo da eluição é separar e concentrar 

um ou mais componentes presentes na solução. Ela é feita com o auxílio de uma 

solução, dita eluente. O perfil de eluição é obtido relacionando a concentração 

do íon metálico com o VL (Figura 25) [53]. Com base na curva de eluição, é 

possível identificar a máxima concentração do íon metálico e relacioná-la com o 

VL correspondente. A altura e a largura do pico da eluição podem ser alteradas 

com a variação da concentração e do pH do eluente, da vazão de eluição e da 

temperatura [54,64].  
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Figura 25. Representação da curva de eluição (Adaptado de [54]). 

 

Para determinar a escolha do eluente, deve ser considerada a sua 

eficiência em dessorver os íons metálicos, sem comprometer ou danificar o 

adsorvente [127]. Entre as soluções reportadas na literatura, enfatiza-se o uso 

de ácidos sulfúrico (H2SO4), clorídrico (HCl) e nítrico (HNO3), bem como o 

hidróxido de amônia (NH4OH) [13,128]. As concentrações das soluções 

utilizadas como eluentes variam de acordo com o objetivo de cada trabalho. A 

eluição pode ser feita utilizando um ácido ou uma base, ou ainda, uma 

combinação das duas soluções. 

Diniz et. al [128] estudaram a adsorção do cobre, níquel, cobalto, chumbo, 

ferro e manganês, presentes em uma solução lixiviada de cloreto de manganês 

com a resina quelante Dowex M-4195 por meio de ensaios em coluna de leito 

fixo. Na etapa de eluição, os autores propuseram a combinação entre a eluição 

com H2SO4 1mol/L e NH4OH 4mol/L, sequencialmente, para eluir os íons 

metálicos de maneira seletiva.  

O ácido sulfúrico e o hidróxido de amônia foram escolhidos pelos autores 

por apresentarem eficiência em eluir metais de transição. O ácido sulfúrico se 

mostrou capaz de eluir íons metálicos como o níquel, ferro e cobalto, enquanto 

que o hidróxido de amônia teve capacidade de eluir o cobre [128]. Os autores 

reportaram que o ácido nítrico não foi utilizado como eluente por ser um agente 

oxidante capaz de danificar as propriedades da resina [128]. Além disso, 

verificaram que a eluição com H2SO4 1mol/L foi mais eficiente do que com 

HCl 6mol/L [128]. 
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Os resultados encontrados por Diniz et. al [128] indicaram que os íons 

metálicos puderam ser recuperados por meio das condições experimentais 

propostas, sendo o cobre 99% eluído e o níquel, 72%.  

Diferentemente da eluição combinada (H2SO4 e NH4OH) realizada por 

Diniz et. al [128], Liebenberg et al. [13] fizeram a eluição apenas com ácido 

sulfúrico. No entanto, as resinas quelantes utilizadas pelos autores são 

diferentes. Diniz et. al [128] usou a resina quelante Dowex M-4195 com o grupo 

funcional bis-PA, enquanto Liebenberg et al. [13], Dowex XUS43605 com o grupo 

funcional HPPA.  

A resina empregada por Liebenberg et al. [13] corresponde à mesma do 

presente estudo. Tal resina quelante foi desenvolvida com o objetivo de eliminar 

a eluição com soluções básicas, permitindo que a eluição seja feita com soluções 

ácidas. Assim, a dessorção dos íons metálicos da resina Dowex XUS43605 pode 

ser feita utilizando apenas o ácido sulfúrico, descartando o uso de hidróxido de 

amônio [82].  

Liebenberg et al. [13] eluiram os íons metálicos com H2SO4 e investigaram 

a influência da vazão de eluição. As vazões escolhidas foram 2VL/h e 10VL/h. 

Com a concentração do ácido sulfúrico em 1mol/L, os resultados reportados 

pelos autores indicaram que, para a menor vazão, foi possível obter uma solução 

mais concentrada em cobre, quando comparada com a solução resultante do 

ensaio de maior vazão.  

 

1.7 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO 

 

Estudos têm sido realizados visando a reutilização da resina. Os 

experimentos de reutilização envolvem questões econômicas e ambientais, uma 

vez que possibilitam a recuperação de íons metálicos e o reuso da 

resina [129,130]. 

O processo de reutilização consiste no deslocamento do íon metálico 

adsorvido, permitindo que o adsorvente possa ser utilizado novamente em uma 

nova etapa de adsorção. Sendo assim, esse procedimento consiste em adsorver 

o íon metálico e em seguida, dessorvê-lo. Uma etapa de adsorção e uma etapa 

de dessorção correspondem ao ciclo do adsorvente [98]. 
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O ciclo de um adsorvente pode ser avaliado por meio de ensaios em 

batelada e em colunas. Wołowicz e Hubicki [98] investigaram o ciclo da resina 

quelante Lewatit MonoPlus TP-220 (grupo funcional: bis-PA) ao ser posta em 

contato com uma solução contendo Pd2+, Pt4+ e Au3+. Os autores optaram pelo 

método em batelada e avaliaram 3 ciclos. Entre os eluentes aplicados na fase 

de dessorção destacam-se: HCl (0,1-6mol/L); HNO3 (0,1-4mol/L); H2SO4 

(0,1-4mol/L) e NH4OH (0,5-4mol/L). 50mL do eluente foram colocados em 

contato com a resina carregada de Pd2+, Pt4+ e Au3+, mantendo o contato por 2h.  

A adsorção do Pd2+ foi de 99,9% para os três ciclos, enquanto que a 

adsorção do Pt4+ foi de 99,3% no “Ciclo 1”, diminuindo para 70% no “Ciclo 3”. O 

Au3+ apresentou adsorção similar para os três ciclos com valor aproximado de 

97,9%.  

Os resultados encontrados nas etapas de dessorção utilizando eluentes 

ácidos apresentaram porcentagens de dessorção dos íons metálicos menores 

do que 20%. Ao investigar a dessorção com NH4OH (0,5-4mol/L), esse eluente 

se mostrou mais eficiente e as porcentagens de dessorção ultrapassaram 70% 

para Pd2+, Pt4+ e Au3+. 

Shaaban et al. [12] estudaram 5 ciclos da resina quelante de grupo 

funcional amidoxima por meio do método em coluna. Na etapa de carregamento 

da resina, uma solução contendo Cu2+, Ni2+ e Pb2+ alimentou a coluna. Já para a 

eluição, o ácido utilizado foi HNO3 0,2mol/L. A vazão de carregamento e de 

eluição foi igual a 1mL/min. A capacidade de adsorção da resina diminiu à 

medida que os ciclos se sucederam. Após os 5 ciclos, a porcentagem dos íons 

metálicos adsorvidos foram 89% Cu2+, 92% Ni2+ e 85% Pb2+.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados com o propósito de tratar o licor de 

lixiviação atmosférica do minério limonítico de níquel, buscando a recuperação 

dos íons de cobre. Nesse tópico são apresentados os detalhes e as condições 

experimentais de cada ensaio e o método analítico utilizado. 

  

2.1 MATERIAIS 

 

2.1.1 RESINA QUELANTE  

 

Para o trabalho, foi adotada a resina quelante Dowex XUS43605. A 

Figura 26 ilustra a resina escolhida e seu grupo funcional HPPA.  

 

 

 

a)  b)  

Figura 26. Resina quelante Dowex XUS43605 e seu grupo funcional. a) Resina 
quelante Dowex XUS43605 e b) Grupo funcional HPPA (Adaptado de [13]). 

 

A escolha da resina está relacionada com a seletividade por íons 

metálicos de transição, como cobre, cobalto e níquel. 

 

2.1.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

O licor sulfúrico produzido pela lixiviação atmosférica de um minério 

limonítico de níquel foi utilizado como material de estudo. Trata-se de uma 

amostra do licor obtida a partir da lixiviação atmosférica em ácido sulfúrico. O 
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estudo do mecanismo e dos parâmetros de lixiviação do minério limonítico não 

foi o alvo desse trabalho. 

O licor da lixiviação foi caracterizado quimicamente. A análise química 

ocorreu por meio da técnica de espectrometria de fluorescência de raios X por 

energia dispersiva (EDX).  

 

2.1.3 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO SINTÉTICA 

 

Após a caracterização química da solução, preparou-se o licor sintético 

com base no resultado da análise química. Para isso, foram usados os seguintes 

reagentes de grau analítico Al2(SO4)3.(14-18)H2O, CoSO4.7H2O, 

Cr2(SO4)3.xH2O, CuSO4.5H2O, Fe2(SO4)3.xH2O, MgSO4.7H2O, MnSO4.H2O, 

NiSO4.6H2O, ZnSO4.7H2O, os quais foram dissolvidos em água deionizada.  

A água de hidratação do Cr2(SO4)3.xH2O e do Fe2(SO4)3.xH2O foi obtida 

por meio de análise termogravimétrica (TG). Para ambos os casos, a quantidade 

de água de hidratação foi igual a 8.  

A concentração dos íons metálicos correspondeu às concentrações 

identificadas no licor da lixiviação do minério limonítico de níquel com ácido 

sulfúrico em pressão atmosférica. A solução foi acidificada até atingir pH 0,5, tal 

valor corresponde ao pH do licor original. Para ajustar o pH no valor desejado, 

utilizou-se H2SO4 P.A.  

 

2.2 MÉTODOS 

 

2.2.1 PRÉ-TRATAMENTO DA RESINA  

 

Para que a resina pudesse ser utilizada no presente estudo, realizou-se a 

etapa de pré-tratamento da resina anteriormente ao desenvolvimento dos 

ensaios. A resina foi condicionada em colunas e tratada para remover possíveis 

impurezas.  

Inicialmente, a resina foi lavada com 10VL de água deionizada, com vazão 

de 10VL/h. Em seguida, a lavagem foi feita com 10VL de HCl 4mol/L, com vazão 

de 5VL/h, para permitir que ocorresse a troca iônica entre o cátion que estava 
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adsorvido na resina (Na+) e o H+ e para que a resina ficasse totalmente 

protonada. Por fim, passou-se água destilada. Destaca-se que a identificação da 

presença de Na+ fixado à resina foi definido por meio de EDX.   

O procedimento foi desenvolvido em coluna de leito fixo de vidro e 

encamisada, de 50cm de altura e 1cm de diâmetro. O procedimento foi repetido 

2 vezes para garantir que a resina estivesse pronta para uso e foi baseado no 

trabalho de Liebenberg et al. [13].  

A secagem não foi realizada para os ensaios em coluna, entretanto, para 

os ensaios em batelada, fez-se necessário a secagem da resina. A resina foi 

retirada da coluna e separada da água deionizada por meio de filtração simples 

utilizando papel de filtro milipore de 20µm, sendo seca em estufa (60°C) por 

aproximadamente 2h. 

 

2.2.2 ENSAIOS EM BATELADA 

 

Os ensaios em batelada foram conduzidos a partir do contato da resina com 

a solução sintética, utilizando agitador horizontal tipo shaker. Os ensaios 

ocorreram em duas etapas. Na primeira etapa, foram preparadas soluções 

monoelementares dos íons metálicos presentes no licor. Essas soluções foram 

utilizadas para determinar parâmetros como pH e tempo de contato. Os 

parâmetros definidos na primeira etapa serviram de referência para o processo 

de extração dos íons metálicos pela resina nos ensaios com a solução sintética 

multielementar. Na segunda etapa, os experimentos foram realizados utilizando 

a solução multielementar. 

Na Figura 27 estão indicadas as etapas envolvidas nos ensaios em 

batelada com as soluções monoelementares e multielementar e os parâmetros 

analisados.  
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Figura 27. Etapas desenvolvidas nos ensaios em batelada com as soluções 

monoelementares e multielementar e os parâmetros avaliados para a extração dos íons 
metálicos presentes na solução sintética do níquel limonítico. 

 

Os procedimentos utilizados para os ensaios em batelada estão 

detalhados na Figura 28.   

 
Figura 28. Sistema experimental para os ensaios em batelada. a) Pesagem da resina, 

b) Contato da solução sintética com a resina, c) Agitação em agitador horizontal tipo shaker, d) 
Filtração a vácuo e e) Análise química. 

 

Na Figura 28, é possível identificar como os ensaios em batelada foram 

desenvolvidos. Inicialmente, uma quantidade de resina pré-definida para cada 

etapa de trabalho foi pesada em balança analítica em um erlenmeyer de 

1ª Etapa
Solução 

Monoelementar

•Avaliação do tempo de contato

•Avaliação do pH 

•Avaliação da concentração inicial de Cu2+, Fe3+ 

e Ni2+

2ª Etapa
Solução 

Multielementar

•Avaliação do tempo de contato

•Avaliação do pH

•Avaliação da massa de resina

•Avaliação da temperatura
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250mL (Figura 28 a). Em seguida, 50mL de solução sintética foram colocados 

em contato com a resina (Figura 28 b). O frasco contendo a resina e a solução 

foi agitado com o auxílio de um agitador horizontal tipo shaker com velocidade 

constante de 200rpm (Figura 28 c). O sistema de agitação utilizado estava 

termostatizado. O tempo de agitação e a temperatura foram definidos de acordo 

com cada etapa do trabalho. A solução remanescente de cada ensaio foi filtrada 

utilizando papel de filtro milipore de 20µm (Figura 28 d) e analisada 

quimicamente por EDX (Figura 28 e).  

Os resultados obtidos em cada experimento foram analisados em função 

da capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) e da porcentagem do íon metálico 

extraído (%). As Equações 4 e 5 apresentadas no item 1.5 Batelada - Revisão 

da Literatura foram utilizadas para o cálculo da capacidade de adsorção e da 

porcentagem, respectivamente.  

 

2.2.2.1 ENSAIOS COM SOLUÇÕES MONOELEMENTARES 

 

A primeira etapa correspondeu aos ensaios realizados com as soluções 

monoelementares de todos os íons metálicos presentes no licor de lixiviação. Os 

parâmetros analisados foram pH e tempo de contato. Além disso, avaliou-se o 

efeito de diferentes concentrações dos seguintes íons metálicos: cobre, ferro e 

níquel. As condições estabelecidas para cada parâmetro analisado estão 

apresentadas a seguir: 

 

a) Tempo de contato 

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 0,5 

• Tempo de contato: 30-1440min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Para avaliar o efeito do tempo de contato, 50mL de cada solução 

monoelementar foram colocados em contato com 1g de resina. As soluções 
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foram acidificadas até atingir pH 0,5, que corresponde ao pH da solução original. 

O tempo de contato entre a resina e as soluções variou entre 30-1440min. Para 

cada tempo de contato avaliado, utilizaram-se frascos diferentes. Os frascos 

foram mantidos em agitação por 30min, 60min, 120min, 240min, 420min, 

1260min e 1440min. As amostras foram coletadas ao final de cada tempo de 

agitação estabelecido. O intervalo do tempo de contato foi escolhido embasado 

nos trabalhos dos seguintes autores Shi et al. [131], Gode e Pehlivan [39], 

Pehlivan e Altun [67] e Liebenberg et al. [13].  

 

b) pH da solução 

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 0,5-2 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Para o estudo do efeito da variação do pH, 50mL de cada solução 

monoelementar foram colocados em contato com 1g de resina. O pH inicial da 

solução foi variado entre 0,5-2. Os valores de pH analisados foram 0,5, 1, 1,5 e 

2. Para o ajuste do pH no valor desejado para cada ensaio, utilizou-se 

H2SO4 P.A. ou NaOH 2mol/L. O tempo de contato entre a resina e as soluções 

foi de 120min.  

A escolha dos valores do pH baseou-se na precipitação dos íons 

metálicos de estudo com a finalidade de evitar a precipitação do íon férrico e a 

co-precipitação do íon de cobre [7,10,13]. Segundo o diagrama de precipitação 

sob a forma de hidróxido (Figura 29), o íon férrico precipita em pH próximo de 2.  
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Figura 29. Diagrama de precipitação de íons metálicos sob a forma de hidróxidos em 

função da variação do pH em temperatura de 25°C (Adaptado de [7,10]). 

 

c) Avaliação da concentração inicial de Cu2+, Fe3+ e Ni2+   

 Para essa etapa, a concentração inicial de cobre, ferro e níquel foi 

analisada utilizando soluções monoelementares. A concentração de cobre variou 

entre 70-400ppm, de ferro, 180-18713ppm e de níquel, 75-2434ppm. A seguir, 

estão apresentadas as condições utilizadas para cada ensaio:  

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 1,5 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Prepararam-se soluções monoelementares com concentração inicial de 

Cu2+ igual a 70ppm, 147ppm, 270ppm e 400ppm. Já as concentrações 

estudadas para o Fe3+ foram 180ppm, 1040ppm e 18713ppm. Para o Ni2+, as 

concentrações avaliadas foram 75ppm, 860ppm e 2434ppm.  

Dessa forma, 50mL de cada solução monoelementar foram colocados em 

contato com 1g de resina separadamente. As soluções foram condicionadas em 

pH 1,5. O tempo de contato entre a resina e as soluções foi de 120min.  
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Na Tabela 2 estão apresentas as condições experimentais de cada ensaio 

utilizando as soluções monoelementares.  

 

Tabela 2. Condições experimentais utilizadas nos ensaios em batelada com soluções 
monoelementares. 

Ensaio 

Condições Experimentais   

pH 
Tempo de 

contato 
(min) 

Concentração do íon 
metálico (ppm) 

  

Tempo de contato 0,5 30-1440 
Conforme determinado na 

caracterização do licor 
  

pH 0,5-2 120 
Conforme determinado na 

caracterização do licor 
  

Concentração inicial 
Cu2+, Fe3+ e Ni2+ 

1,5 120 

Cu2+: 70, 130, 270 e 400   

Fe3+: 180, 1040 e 18713   

Ni2+: 75, 860 e 2434   

 
2.2.2.2 ENSAIOS COM SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR 

 

A solução sintética multielementar foi preparada de acordo com as 

concentrações dos íons metálicos identificadas na caracterização do licor. Os 

parâmetros analisados com a solução multielementar foram o tempo de contato, 

o pH, a massa de resina e a temperatura.  

As condições experimentais utilizadas para os ensaios de tempo de 

contato e de pH foram as mesmas indicadas no item 2.2.2.1 – Ensaios com 

soluções monoelementares. Apenas o valor do pH para os ensaios de tempo de 

contato com solução multielementar foi diferente. O valor era igual a 1,5.  

 Para os ensaios variando a massa de resina e a temperatura, foram 

consideradas as seguintes condições:  

 

a) Massa de resina 

• Massa de resina: 0,055-7g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 1,5 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 
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Para esse ensaio, 50mL de solução multielementar foram colocados em 

contato com diferentes massas de resina. As massas de resina estudadas foram 

0,055g, 0,25g, 0,5g, 1g, 2,5g, 4g e 7g. As soluções foram condicionadas em 

pH 1,5. O tempo de contato entre a resina e as soluções foi de 120min.  

 

b) Temperatura 

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 1,5 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25-60°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Para os ensaios de temperatura, 50mL de solução multielementar foram 

colocados em contato com 1g de resina. As soluções estavam ajustadas em pH 

1,5. O tempo de contato entre a resina e as soluções foi de 120min. As 

temperaturas avaliadas foram 25°C, 35°C, 45°C, 55°C e 60°C. A variação da 

temperatura entre 25-60°C fundamentou-se no trabalho de Liebenberg et al. [13].  

Na Tabela 3, estão apresentas as condições experimentais de cada ensaio 

realizado com a solução multielementar.   

 
Tabela 3. Condições experimentais utilizadas nos ensaios em batelada com solução 

multielementar. 

Ensaio 

Condições Experimentais 

pH 
Tempo de 

contato (min) 
Temperatura 

(°C) 
Massa de 
resina (g) 

Tempo de 
contato 

1,5 30-1440 25 1 

pH 0,5-2 120 25 1 

Massa de 
resina 

1,5 120 25 0,055-7 

Temperatura 1,5 120 25-60 1 
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2.2.3 ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO  

 

Os resultados dos ensaios em batelada da variação da massa de resina 

foram utilizados para calcular as isotermas de adsorção utilizando os modelos 

de Langmuir, Freundlich e Temkin. Esses modelos foram apresentados no item 

1.5.1 Isotermas de adsorção - Revisão da Literatura.  

 

2.2.4 CINÉTICA DE REAÇÃO 

 

Os resultados dos ensaios em batelada de tempo de contato foram 

empregados no cálculo da cinética de troca iônica utilizando os modelos de 

pseudoprimeira-ordem, pseudosegunda-ordem e difusão intrapartícula. Esses 

modelos foram apresentados no item 1.5.2 Cinética de troca iônica - Revisão da 

Literatura. 

                         

2.2.5 ENSAIOS EM COLUNA  

 

2.2.5.1 CARREGAMENTO  

 

Os ensaios em coluna foram conduzidos a partir do contato da resina com 

a solução sintética, utilizando coluna de leito fixo e foram executados em duas 

etapas. Na primeira etapa, avaliou-se a recuperação do cobre e, na segunda 

etapa, a recuperação do níquel. Na Figura 30 estão indicadas as etapas 

envolvidas nos ensaios de coluna com solução multielementar e os parâmetros 

analisados.  
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Figura 30. Etapas desenvolvidas nos ensaios em coluna com a solução multielementar 

e os parâmetros avaliados para a extração dos íons metálicos presentes na solução sintética 
do níquel limonítico. 

 

Na Figura 31 está apresentado o sistema experimental utilizado durante 

os ensaios em coluna de leito fixo. 

 

 
Figura 31. Sistema experimental para os ensaios em coluna de leito fixo. a) Solução 

sintética, b) Bomba peristáltica, c) Coluna de leito fixo, d) Análise química e e) Banho 
termostático. 

 

Para os ensaios realizados em coluna, a solução sintética (Figura 31 a) 

alimentou a coluna de leito fixo (Figura 31 c) por meio de uma bomba peristáltica 

(Figura 31 b). As amostras foram coletadas no final da coluna para cada intervalo 

de tempo pré-estabelecido e seguiram para a caracterização por meio do EDX 

1ª Etapa
Recuperação do 

Cu2+

•Avaliação da vazão de carregamento

2ª Etapa
Recuperação do 

Ni2+

•Avaliação da vazão de carregamento
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(Figura 31 d). A temperatura dos experimentos foi controlada por um banho 

termostático (Figura 31 e).  

 

a) Recuperação do cobre 

Na primeira etapa dos ensaios em coluna, os experimentos foram 

elaborados com a finalidade de recuperar os íons de cobre da solução sintética, 

a qual foi preparada conforme as concentrações identificadas na caracterização 

do licor. Com base nos dados dos ensaios em batelada, o pH da solução foi 

mantido em 1,5. O pH da solução foi ajustado utilizando H2SO4 P.A. Foi 

analisada a influência da vazão de carregamento. As condições estabelecidas 

para os ensaios de vazão de carregamento estão apresentadas a seguir: 

• Altura do leito: 30cm 

• Diâmetro da coluna: 1cm 

• Volume de leito tratado: 40VL = 940mL 

• Vazão de carregamento: 1,5-4,5VL/h 

• pH: 1,5 

• Temperatura: 25°C 

 

Os ensaios foram desenvolvidos em coluna de leito fixo, de vidro e 

encamisada com 50cm de altura e 1cm de diâmetro, sendo preenchida com a 

resina até atingir altura do leito de 30cm (Figura 32). Após o preenchimento da 

coluna com a resina lavada, a mesma foi condicionada em pH 1,5.  
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Figura 32. Sistema utilizado durante os ensaios de coluna de leito fixo com solução 

sintética multielementar. 

 

No processo de carregamento da resina, a solução sintética passou pela 

coluna de leito fixo em fluxo descendente, com auxílio de uma bomba peristáltica, 

com a vazão estabelecida para cada experimento. As vazões analisadas foram 

1,5VL/h, 2,5VL/h, 3,5VL/h e 4,5VL/h (Figura 32). Dez mililitros de amostra foram 

coletados na saída da coluna em diferentes intervalos de tempo até atingir 40VL. 

As amostras foram coletadas a cada 30min até alcançar 3h de ensaio. A partir 

de 3h, as amostras foram coletadas a cada 60min até o final do experimento. A 

temperatura foi mantida constante em 25°C por meio do banho termostático. 

 

b) Recuperação do níquel 

Após a recuperação do cobre, a etapa seguinte correspondeu à de 

recuperação do níquel. A solução utilizada foi a solução de saída do ensaio de 

recuperação do cobre com vazão de carregamento de 1,5VL/h, a qual 

encontrava-se em pH 1,3. A solução era composta por Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, 

Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+, a qual foi preparada conforme as concentrações 
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identificadas por meio da caracterização do licor, com exceção da concentração 

do cobre que era de 9,8ppm. As condições utilizadas para esse ensaio são: 

• Altura do leito: 30cm 

• Diâmetro da coluna: 1cm 

• Volume de leito tratado: 20VL = 470mL 

• Vazão de carregamento: 1,5VL/h 

• pH: 1,3 

• Temperatura: 25°C 

 

O ensaio desenvolveu-se em coluna de leito fixo de vidro, encamisada, 

com 50cm de altura e 1cm de diâmetro, com altura do leito de 30cm. Após o 

preenchimento da coluna com a resina lavada, a mesma foi condicionada em 

pH 1,3.  

O carregamento da resina foi realizado por meio da alimentação da coluna 

de leito fixo pela solução sintética em fluxo descendente. Foi utilizada uma 

bomba peristáltica com vazão constante de 1,5VL/h. Dez mililitros de amostras 

foram coletados na saída da coluna em diferentes intervalos de tempo até atingir 

20VL. As amostras foram coletadas a cada 30min até alcançar 3h de ensaio. A 

partir de 3h, as amostras foram coletadas a cada 60min até o fim do experimento. 

A temperatura foi mantida constante em 25°C por meio do banho termostático. 

 

2.2.5.2 ELUIÇÃO 

 

Na etapa de eluição, os experimentos foram elaborados com a finalidade 

de obter uma solução concentrada em cobre, consequentemente, não foram 

realizados ensaios de eluição para concentrar o níquel. 

Avaliou-se a influência da vazão de eluição, utilizando ácido sulfúrico 

(H2SO4) 1mol/L como eluente. O sistema experimental utilizado para os ensaios 

de eluição seguiram a configuração apresentada na Figura 31.  

Anteriormente à etapa de eluição, a resina foi carregada com a solução 

sintética multielementar em pH 1,5 com vazão de carregamento de 1,5VL/h.  

As condições estabelecidas para os ensaios avaliando as vazões de 

eluição estão apresentadas a seguir: 
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• Altura do leito: 30cm 

• Diâmetro da coluna: 1cm 

• Volume de leito: 6VL = 140mL  

• Vazão de eluição: 3 e 10VL/h 

• Eluente: H2SO4 1mol/L  

• Temperatura: 25°C 

 

O ensaio desenvolveu-se em coluna de leito fixo, de vidro e encamisada 

de 50cm de altura e 1cm de diâmetro, com altura de leito de 30cm. Após o 

carregamento da resina com vazão de 1,5VL/h, estudou-se o efeito das vazões 

de eluição utilizando como eluente H2SO4 1mol/L.  

O eluente passou pela coluna de leito fixo em fluxo descendente com 

auxílio de uma bomba peristáltica, com as vazões de 3VL/h e 10VL/h. Dez 

mililitros de amostras foram coletados na saída da coluna a cada 7min até atingir 

6VL. A temperatura foi mantida constante em 25°C por meio do banho 

termostático. 

A resina foi lavada com água deionizada para retirar impurezas entre as 

etapas de carregamento e de eluição.  

 

2.2.6 PRECIPITAÇÃO  

 

Após a etapa de eluição, avaliou-se a possibilidade de recuperar os íons 

da solução concentrada por meio da precipitação.  

Optou-se por iniciar o estudo de precipitação do ferro variando o pH da 

solução entre 2 e 4,5, com intervalos de 0,5. Após o estudo do pH de precipitação 

do ferro, avaliou-se a precipitação do ferro em pH 3,5 e a precipitação do cobre 

em pH 5,5.  

O carbonato de cálcio (CaCO3) foi utilizado como agente precipitante. 

Wang et al. [55] apresentaram vantagens em utilizar CaCO3 ao invés de MgO. O 

preço do magnésio limita sua aplicação, além de que os produtos formados pelo 

CaCO3 têm maior aplicação na indústria.  

O sistema usado durante os ensaios de precipitação está ilustrado na 

Figura 33.   
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Figura 33. Sistema experimental para os ensaios de precipitação. a) Béquer contendo 
solução aquosa colocado sobre uma chapa de agitação magnética com aquecimento, b) 

Eletrodo medidor de pH, c) Adição de CaCO3 com pipeta de Pasteur, d) Filtração a vácuo, e) 
Precipitado e f) Solução remanescente. 

  
Todos os experimentos de precipitação foram conduzidos em um béquer 

colocado sobre uma chapa de agitação magnética com aquecimento 

(Figura 33 a). A solução permaneceu em agitação durante todo o ensaio e foi 

utilizado um volume de 500mL para cada estudo. A solução de trabalho utilizada 

na etapa de precipitação do Cu2+ correspondeu à solução remanescente da 

etapa de precipitação do Fe3+. A solução básica de CaCO3 0,02mol/L foi 

adicionada manualmente com o auxílio de uma pipeta de Pasteur para manter o 

pH no valor desejado (Figura 33 c). O pH foi monitorado através de um pHmetro 

(Figura 33 b). Uma vez que o pH foi atingido, cronometrou-se 60min de agitação. 

A temperatura do sistema permaneceu constante em 85°C. A escolha do tempo 

de agitação e da temperatura de trabalho foi baseada nos trabalhos de Wang et 

al. [55] e Aliprandini et al. [132].   

Ao final das reações de precipitação, a solução remanescente 

(Figura 33 f) foi filtrada a vácuo (Figura 33 d) através de um filtro milipore de 

20µm e caracterizada quimicamente por EDX. Os precipitados (Figura 33 e) 

foram lavados com água destilada e secos em estufa por 24h a 60°C. As 

amostras dos precipitados foram caracterizadas usando o microscópio eletrônico 

de varredura com espectroscopia por dispersão de energia de raios X 

(MEV/EDS) e difração de raios X (DRX). É válido destacar, que para o estudo do 

valor do pH de precipitação do Fe3+, foi analisado apenas a concentração de 

Fe3+ remanescente na solução.  
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Na Tabela 4 estão apresentadas as condições usadas para cada ensaio 

de precipitação.  

 
Tabela 4. Condições experimentais usadas nos ensaios de precipitação utilizando a 

solução obtida na etapa de eluição.  

Ensaio 

Condições Experimentais  

Tempo de 
contato 
(min) 

pH 
Agente 

precipitante 
Temperatura 

(°C) 

Estudo do valor do pH 
de precipitação do 

Fe3+ 
60 2-4,5 

CaCO3 

0,02mol/L 
85 

Precipitação do Fe3+ 60 3,5 
CaCO3 

0,02mol/L 
85 

Precipitação do Cu2+ 60 5,5 
CaCO3 

0,02mol/L 
85 

 

2.2.7 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO DA RESINA  

 

Os ensaios de adsorção e dessorção foram realizados para verificar a 

possibilidade de reutilização da resina durante 5 ciclos. Considera-se um ciclo, 

o processo envolvendo adsorção, seguido de dessorção. 

Os experimentos foram realizados em batelada e conduzidos a partir do 

contato da resina com a solução sintética utilizando agitador horizontal tipo 

shaker. O sistema experimental utilizado para os ensaios de adsorção-

dessorção seguiram a configuração apresentada na Figura 28 e com base nos 

trabalhos desenvolvidos por Liu et al. [38], Mthombeni et al. [96], Wołowicz e 

Hubicki [98] e Anirudhan e Suchithra [127].   

Para a etapa de adsorção, foram utilizadas duas soluções diferentes. A 

primeira solução era monoelementar contendo Cu2+ na concentração de 

146,9ppm. A segunda solução era multielementar, a qual foi preparada de 

acordo com as concentrações dos íons metálicos identificadas na caracterização 

do licor. Ambas as soluções estavam ajustadas em pH 1,5.  

Duas soluções foram utilizadas (mono e multielementar), com propósito 

de comparar o desempenho da resina na etapa de adsorção e o do ácido 

sulfúrico em dessorver o cobre em diferentes condições experimentais. A 

concentração do ácido foi de 1mol/L [13,43].  
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As condições estabelecidas para cada etapa estão apresentadas a seguir:   

 

a) Adsorção 

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• pH: 1,5 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Para os ensaios de adsorção com solução monoelementar e solução 

multielementar, 50mL de solução foram colocados em contato com 1g de resina. 

As soluções estavam condicionadas em pH 1,5. O tempo de contato entre a 

resina e as soluções foi de 120min.  

 

b) Dessorção 

• Massa de resina: 1g 

• Volume de solução: 50mL 

• Eluente: H2SO4 1mol/L 

• Tempo de contato: 120min 

• Temperatura: 25°C 

• Velocidade de agitação: 200rpm 

 

Para os ensaios de dessorção, 50mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1mol/L 

foram colocados em contato com 1g de resina utilizada na etapa de adsorção. 

Após o contato com o eluente, os íons metálicos devem se deslocar para a 

solução aquosa. O tempo de contato entre a resina e as soluções foi de 120min.  

Ao final de cada ciclo (adsorção-dessorção), a resina foi lavada com água 

deionizada e depois empregada novamente no processo. Além disso, as resinas 

foram caracterizadas usando MEV/EDS.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO LICOR 

 

Por meio da caracterização do EDX, os íons metálicos provenientes do 

licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de níquel puderam ser 

identificados e quantificados. A concentração de cada íon metálico está exposta 

na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Composição do licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de níquel. 

Íon Metálico Concentração (ppm) 

Al3+ 4.101,5 

Co2+ 78,1 

Cr3+ 195,2 

Cu2+ 146,9 

Fe3+ 18.713,5 

Mg2+ 7.774,5 

Mn2+ 397,2 

Ni2+ 2.434,2 

Zn2+ 36,7 

 

O Fe3+ é o íon metálico mais concentrado na solução. A sua concentração 

é 127 vezes maior do que a concentração do Cu2+ e 7 vezes maior do que a 

concentração do Ni2+. Verificou-se que o pH do licor original era igual a 0,5.  

 

3.2 ENSAIOS EM BATELADA COM SOLUÇÕES MONOELEMENTARES 

 

3.2.1 TEMPO DE CONTATO 

 

Segundo Alyüz e Veli [41,133], o tempo de contato pode ser considerado 

um parâmetro de dependência para a remoção dos íons metálicos, uma vez que 

é capaz de afetar a eficiência da adsorção do íon metálico pela resina. O tempo 

de contato foi avaliado a fim de conhecer o comportamento dos íons metálicos 
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ao longo da variação do tempo. As soluções monoelementares foram ajustadas 

em pH 0,5, tal valor corresponde ao pH do licor original obtido na caracterização. 

A adsorção dos íons metálicos pela resina em relação ao tempo de 

contato está exposta na Figura 34.  

 
Figura 34. Efeito do tempo de contato na capacidade de adsorção dos íons metálicos a 

partir de soluções monoelementares. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 
pH 0,5; 25°C. 

 

 Analisando a Figura 34, observou-se que apenas o Cu2+ foi adsorvido 

pela resina. Os demais íons Al3+, Co2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+, não 

foram adsorvidos.  

 Como pode ser observado na Figura 34, o cobre foi adsorvido ao longo 

de todo o experimento. A remoção do cobre aumentou entre 30 e 120min e pode 

ter ocorrido devido a um maior número de sítios de troca da resina disponíveis 

para a sua adsorção [89,93]. O equilíbrio da reação foi atingido em 120min e a 

capacidade de adsorção correspondente foi de 2,7mg de cobre/g de resina. Isso 

significa que, durante o intervalo entre 30 e 120min, os sítios da resina foram 

sendo ocupados, até que, a partir de 120min, não havia mais sítios disponíveis 

para que mais íons de cobre fossem adsorvidos. Sendo assim, após o equilíbrio, 

pode-se dizer que os sítios ativos da resina haviam sido saturados [89]. 

 As porcentagens adsorvidas dos íons metálicos foram calculadas e os 

resultados estão apresentadas na Figura 35.  
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Figura 35. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função do tempo de contato 

utilizando soluções monoelementares. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de 
solução; pH 0,5; 25°C. 

 

Observando a Figura 35, avaliou-se que a saturação da resina pelo íon de 

cobre aconteceu em 120min correspondendo à 38,8% de extração. Os demais 

tempos de contato analisados, tais como, 240min, 420min, 1260min e 1440min, 

apresentaram efeito irrelevante sobre a porcentagem de remoção do cobre, bem 

como dos demais íons.  

Edebali e Pehlivan [75] investigaram o efeito do tempo de contato na 

adsorção do cobre pela resina quelante Dowex XUS43578 (grupo funcional: 

bis-PA). Os autores observaram que o equilíbrio foi atingido em 80min. A razão 

do equilíbrio ter sido alcançado em um tempo menor pelos autores, pode estar 

associada ao tipo do grupo funcional. O grupo funcional bis-PA (Dowex 

XUS43578) possui três nitrogênios, já o grupo funcional HPPA (Dowex 

XUS43605), possui dois nitrogênios e um oxigênio. Segundo Wołowicz e Hubicki 

[98], o cobre apresenta maior afinidade de adsorção por resinas quelantes com 

grupo funcional composto por apenas átomos de nitrogênio, justificando a 

discrepância encontrada entre os resultados desse trabalho com o da literatura. 

Além disso, outras condições experimentais, tais como, concentração do cobre 

e pH, foram utilizadas durante o estudo de Edebali e Pehlivan [75], as quais 

interferiram no resultado.  
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A partir dos resultados, definiu-se que os demais ensaios em batelada 

com solução mono e multielementar utilizariam 120min como tempo de contato.  

 

3.2.2 pH DA SOLUÇÃO  

 

Segundo Diniz et al. [134], é necessário conhecer o impacto da variação 

do pH durante os processos de recuperação dos íons metálicos. Assim, foram 

feitos ensaios variando o pH entre 0,5–2. O tempo de contato escolhido foi de 

120min, o qual corresponde ao tempo de equilíbrio de adsorção do cobre, 

conforme avaliado no item 3.2.1. Os resultados apresentados na Figura 36 e na 

Figura 37 expressam a capacidade de adsorção da resina e a porcentagem de 

cada íon metálico adsorvido, respectivamente.  

 

 
Figura 36. Efeito do pH na capacidade de adsorção dos íons metálicos a partir de 

soluções monoelementares. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 120min; 
25°C. 

 

Na Figura 36, tem-se as capacidades de troca de cada íon metálico. Para 

pH 0,5, apenas o cobre foi adsorvido pela resina. Os demais íons metálicos não 

foram adsorvidos. Além desses íons metálicos apresentarem menor afinidade 

com a resina em relação ao cobre, o pH da solução pode ter influenciado nesse 

resultado, uma vez que as soluções se encontravam em pH 0,5.  
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Para os demais valores de pH (1, 1,5 e 2), além do cobre, o ferro e o níquel 

foram adsorvidos. Em pH 2, também houve adsorção de cobalto e cromo, o que 

não foi observado nos outros valores de pH.  

A capacidade de adsorção do cobre oscilou de 2,7mg de cobre/g de resina 

em pH 0,5, para 7,6mg de cobre/g de resina em pH 2. Assim como o cobre, o 

ferro e o níquel alcançaram a máxima capacidade de adsorção para pH 2, sendo 

encontrados os valores de 49,1mg de ferro/g de resina e 20,2mg de níquel/g de 

resina. O alumínio, o magnésio, o manganês e o zinco não foram adsorvidos 

pela resina para nenhum valor de pH avaliado. O cobalto e o cromo só foram 

adsorvidos em pH 2, com capacidades de troca de 0,2mg de cobalto/g de resina 

e 0,4mg de cromo/g de resina, respectivamente.  

Na Figura 37, é possível verificar que a porcentagem adsorvida de cobre 

pela resina foi de 100% para os valores de pH 1,5 e 2. Os valores encontrados 

indicam que a resina Dowex XUS43605 possui maior seletividade pelo cobre 

frente aos demais íons metálicos para os valores de pH entre 0,5-2.  

O pH 2 apresentou as maiores porcentagens de adsorção para os íons 

metálicos adsorvidos, sendo 25,9% Ni2+, 11,4% Cr3+, 6,6% Fe3+ e 5,5% Co2+.   

 
Figura 37. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função da variação do pH 

utilizando soluções monoelementares. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de 
solução; 120min; 25°C. 

 

Verificando a capacidade de adsorção e a porcentagem adsorvida dos 

íons metálicos para cada valor de pH, destacam-se os resultados encontrados 
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em pH 1,5. Para esse valor o cobre foi 100% adsorvido, enquanto que o ferro e 

o níquel foram menos extraídos, comparando com os valores encontrados para 

pH igual a 2. Além disso, em pH 1,5 não foi identificado a adsorção do cobalto e 

do cromo pela resina.  

 Com a finalidade de recuperar o cobre nas etapas subsequentes, 

definiu-se que o pH de trabalho seria de 1,5. Para esse pH, a resina possui maior 

afinidade com o cobre e menor com os demais íons metálicos presentes na 

solução.  

Ao avaliar a porcentagem extraída dos íons metálicos, constatou-se que 

o aumento da porcentagem ocorreu com o aumento do pH. Tal situação está 

relacionada com a carga do grupo funcional da resina, que tende a ficar mais 

eletronegativa à medida que o pH aumenta, proporcionando maior atração 

eletrostática entre os cátions metálicos e a resina [86]. Assim, era esperado que 

a extração dos íons metálicos aumentasse quando o pH da solução variou de 

0,5 para 2.  

Além disso em pH 2, o cobre foi 100% adsorvido e em pH 0,5, 38,8%. 

Esse resultado está associado ao aumento da concentração de H+ conforme a 

solução se torna mais ácida. Os íons H+ competem com os íons metálicos pelos 

sítios de adsorção, reduzindo a capacidade de troca da resina [93]. 

Verificou, também, que o cobre foi único íon metálico a ser extraído em 

pH 0,5. De acordo com Wolowicz e Hubicki [98], o cobre possui afinidade de 

adsorção por resinas quelantes com grupo funcional composto por átomos de 

nitrogênio. Vale destacar que o grupo funcional da resina Dowex XUS43605, 

HPPA, possui dois átomos de nitrogênio doadores de elétrons. Além disso, o 

Cu2+ tem o orbital 3d incompleto na configuração eletrônica e se comporta como 

um ácido de Lewis. Dessa forma, o Cu2+ é capaz de formar quelatos com uma 

base doadora de pares de elétrons (base de Lewis) e ser adsorvido pela resina 

mesmo em situações em que a solução esteja condicionada em pH 0,5 [98].  
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3.2.3 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO INICIAL DE Cu2+, Fe3+ E Ni2+ NA        

CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DA RESINA 

 

A próxima avaliação foi a influência da concentração inicial de Cu2+, Fe3+ 

e Ni2+ na capacidade de adsorção da resina. A escolha desses três íons 

metálicos está baseada nos resultados dos ensaios de variação do pH, uma vez 

que para o pH de trabalho (1,5), apenas o cobre, o ferro e o níquel foram 

adsorvidos.  

A capacidade de adsorção e a porcentagem adsorvida de cada íon 

metálico estão apresentadas na Figura 38 e na Figura 39. As concentrações 

estudadas para Cu2+, Fe3+ e Ni2+ seguiram conforme exposto na Tabela 2. 

 

  
a) b) 

 
c) 

 
Figura 38. Efeito da concentração inicial dos íons metálicos a) Cu2+, b) Fe3+ e c) Ni2+ na 

capacidade de adsorção da resina. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 
pH 1,5; 120min; 25°C.             
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Na Figura 38, pode-se observar que a quantidade de Cu2+, Fe3+ e Ni2+ 

adsorvidos por unidade de massa da resina aumentou com o aumento da 

concentração inicial do íon metálico. As capacidades de adsorção máximas de 

Cu2+ foram alcançadas quando a concentração inicial teve aumento de 70ppm 

para 400ppm. Quando a concentração de Cu2+ foi de 70ppm, a capacidade de 

adsorção foi 3,4mg de cobre/g de resina. Já com o aumento da concentração 

inicial para 400ppm, a capacidade de troca encontrada foi 13,6mg de cobre/g de 

resina.  

A mesma situação ocorreu para o ferro, pois quando a concentração inicial 

variou entre 180ppm e 18713ppm, a capacidade de adsorção também aumentou 

de 0,5mg de ferro/g de resina para 36,2mg de ferro/g de resina.  

Para o níquel, ao estudar as concentrações iniciais entre 75-2434ppm, foi 

verificado comportamento similar do apresentado pelo cobre e pelo ferro. Assim, 

a máxima capacidade de adsorção (12,5mg de níquel/g de resina) foi obtida para 

a concentração de 2434ppm, correspondendo com a maior concentração 

avaliada.  

A porcentagem adsorvida de cada íon metálico em função da 

concentração está apresentada na Figura 39. 
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a) b) 

 
c) 

Figura 39. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função da variação da 
concentração inicial a) Cu2+, b) Fe3+ e c) Ni2+. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de 

solução; pH 1,5; 120min; 25°C. 

 

Na Figura 39 a), a porcentagem de adsorção é dependente da 

concentração inicial dos íons metálicos, uma vez que para o cobre, com o 

aumento da concentração inicial dos íons houve redução na porcentagem de 

extração.   

Para a concentração inicial do cobre de 70ppm, a porcentagem adsorvida 

foi de 100% e para a concentração de 400ppm, 69,5%. Comportamento similar 

foi retratado por Veli e Alyüz [41], os quais examinaram o efeito de diferentes 

concentrações de cobre entre 20 e 160mg de cobre/L de solução utilizando 0,4g 

de argila natural. Os autores relataram que a eficiência de remoção diminuiu 

devido à saturação da superfície da resina, na qual ocorre a adsorção do íon 

metálico, impedindo que novos íons metálicos fossem adsorvidos.  
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Para o níquel, a porcentagem de extração foi semelhante para as 

concentrações de 860ppm e 2434ppm correspondendo à 15%. Para a 

concentração inicial de 75ppm, 11,8% do íon metálico foi adsorvido. 

O ferro foi 5,5% adsorvido quando a concentração inicial era 180ppm, já 

para 1040ppm, 21,8% do ferro foi adsorvido. Para a maior concentração avaliada 

(18713ppm), 4,6%. Verificou-se que para a maior concentração de ferro, houve 

a maior capacidade de adsorção (qe), entretanto, a menor porcentagem 

adsorvida. Esse comportamento pode ser justificado conforme relatado por Veli 

e Alyüz [41]. Dessa maneira, quando a concentração variou de 1040ppm para 

18713ppm de Fe3+, aumentando 18 vezes a concentração, a massa adsorvida 

para 1g de resina foi maior (36,2mg de ferro/g de resina), embora a porcentagem 

correspondente tenha sido menor do que 5%.  

Dessa forma, os ensaios mostraram que a seletividade da resina pode ser 

mascarada pelas concentrações dos íons metálicos na solução. Nesse caso, a 

adsorção pode ocorrer por causa da concentração do íon metálico e não devido 

à afinidade da resina com o íon.  

Foi possível verificar que o comportamento da capacidade de adsorção 

calculada para Cu2+, Fe3+ e Ni2+ foi linear, ou seja, com o aumento da 

concentração, houve aumento da massa de íon metálico adsorvido para 1g de 

resina. Entretanto, em alguns casos, a porcentagem não apresentou o mesmo 

comportamento, exemplificando com os resultados encontrados para Fe3+.  

 

3.3 ENSAIOS EM BATELADA COM SOLUÇÃO MULTIELEMENTAR 

 

Após os ensaios em batelada utilizando soluções monoelementares, 

verificou-se que a resina apresentou maior afinidade com o cobre do que com 

os demais íons metálicos. Portanto, nesta etapa, foram feitos ensaios em 

batelada para analisar a afinidade da resina e o comportamento dos íons 

metálicos quando todos estiverem presentes em uma solução multielementar. 
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3.3.1 pH DA SOLUÇÃO 

 

Novamente foram feitos ensaios variando o pH da solução, entretanto, 

com o propósito de analisar a afinidade da resina com o cobre quando a solução 

de estudo for multielementar. Os ensaios visando analisar o efeito do pH na 

solução multielementar foram executados em batelada, variando o pH em 0,5, 1, 

1,5 e 2. A solução foi ajustada em até pH 2, a fim de evitar a precipitação do íon 

férrico e também a co-precipitação de outros íons, como o cobre [7,10,13].   

 O pH da solução é um dos parâmetros capazes de controlar e impactar 

o processo de adsorção da resina, afetando a carga superficial do adsorvente. A 

mudança do pH é responsável pela formação de quelatos específicos entre os 

agentes quelantes e os íons metálicos [15,86]. Estudou-se o efeito da variação 

do pH na capacidade de quelação da resina com os íons disponíveis na solução. 

Os resultados encontrados estão na Figura 40 e na Figura 41. Destaca-se que o 

tempo de contato de 120min foi estabelecido através do ensaio em batelada com 

soluções monoelementares (Figura 34). 

 

 
Figura 40. Efeito do pH na capacidade de adsorção dos íons metálicos a partir de 

solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 120min; 
25°C. 
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Figura 41. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função da variação do pH 

utilizando solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 
120min; 25°C. 

 

Observando a Figura 40 e a Figura 41, o alumínio, cobalto, cromo, 

magnésio, manganês e zinco não foram extraídos pela resina, sendo adsorvidos 

apenas o cobre, ferro e níquel.  

Avaliando o comportamento dos íons metálicos adsorvidos pela resina, 

notou-se que a porcentagem de extração aumentou gradativamente com o 

aumento do pH. Esse resultado é condizente com o proposto pela literatura. 

Segundo Bhatt e Shah [86], a capacidade de sorção da resina quelante é 

dependente do valor do pH. Assim, aumenta do pH, aumenta a capacidade de 

adsorção.  

Após a análise dos resultados obtidos, verificou-se que a adsorção do 

cobre, ferro e níquel foi favorecida pelo aumento do pH, o qual alterou o caráter 

negativo da resina, proporcionando maior atração eletrostática entre os íons 

metálicos carregados positivamente [86]. Da mesma forma, quando o pH diminui 

existem mais H+ disponíveis na solução, os quais competem com os íons 

metálicos para se fixarem na superfície do adsorvente [71]. 

Os resultados encontrados para o níquel e para o ferro indicam que esses 

íons metálicos não foram adsorvidos em pH 0,5. A capacidade de adsorção do 

níquel variou entre 6,6-7,7mg de níquel/g de resina, conforme a mudança do pH 

de 1 para 2. A porcentagem máxima extraída do Ni2+ ocorreu para pH 2, 
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correspondendo a 7,3%. Para o Fe3+, a adsorção foi a maior entre os íons 

metálicos estudados, considerando a massa adsorvida pela resina. A 

capacidade de troca do Fe3+ foi de 38,2mg de ferro/g de resina em pH 2.  

Para pH 0,5, somente o cobre foi adsorvido. Tal comportamento foi 

discutido e justificado no item 3.2.2, durante o desenvolvimento dos ensaios em 

batelada utilizando soluções monoelementares. Tanto para os ensaios com 

solução monoelementar quanto multielementar, o valor da capacidade de 

adsorção do cobre em pH 0,5 foi de 2,7mg de cobre/g de resina correspondendo 

a, aproximadamente, 40% de extração. Com a variação do pH para 2, a 

capacidade de troca e a porcentagem foram de 6,1mg de cobre/g de resina e 

83,6%, respectivamente. O aumento do pH possibilitou a desprotonação do 

grupo funcional da resina. Dessa forma, mais sítios da resina estavam 

disponíveis e, consequentemente, ocorreu maior adsorção dos íons metálicos 

presentes em solução [71,90,135].  

Mesmo observando que o aumento do pH promoveu o aumento da 

extração dos íons metálicos pela resina, optou-se para as próximas etapas, que 

o pH da solução multielementar fosse ajustado em 1,5. Notou-se que a solução 

ajustada em pH 2 apresentou a formação de precipitado posteriormente aos 

ensaios. O procedimento do estudo foi o mesmo para todas as soluções com 

valores distintos de pH (0,5, 1 e 1,5). Ao final do tempo de agitação, a solução 

remanescente foi filtrada e imediatamente analisada. Contudo, a solução ao ser 

armazenada e mantida em repouso, apresentou a formação de precipitado. Não 

foram feitas análises do precipitado, mas de acordo com o diagrama de 

precipitação indicado na Figura 29 item 2.2.2.1 – Materiais e Métodos, há 

possibilidade do precipitado ser composto de Fe3+ e ter formado as espécies 

Fe2O3 ou Fe(OH)3. Uma vez que o diagrama relaciona o log da concentração do 

íon metálico com o pH, o log correspondente à concentração do ferro é de -0,48, 

o que condiz com um valor de pH menor do que 2.   

Dessa forma, para as etapas subsequentes, definiu-se que a solução 

multielementar seria ajustada em pH 1,5. Tal valor já havia sido determinado nos 

ensaios em batelada utilizando soluções monoelementares. Para esse valor 

(pH 1,5), evita-se que haja o comprometimento da resina, caso ocorra 

precipitação do ferro sobre a superfície do polímero, bem como a perda de cobre 

por co-precipitação.  
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Vale destacar que os íons metálicos adsorvidos nos ensaios com solução 

multielementar sob o efeito da variação do pH foram os mesmos adsorvidos no 

estudo utilizando solução monoelementar, conforme apresentado no item 3.2.2. 

Exceção para o cromo e o cobalto, os quais foram adsorvidos apenas em 

soluções monoelementares. Notou-se que o cobre permaneceu sendo o íon 

metálico que sofreu maior extração, seguido do níquel e ferro, estando de acordo 

com a ordem de seletividade da resina: Cu2+ >> Ni2+ > Fe3+ > Zn2+ > Co2+ > Cd2+ 

> Fe2+ para pH < 2 [83].  

  

3.3.2 TEMPO DE CONTATO 

 

A relação entre o tempo de contato e a capacidade de adsorção dos íons 

metálicos presentes na solução multielementar foi avaliada a fim de examinar o 

tempo necessário para obter o equilíbrio das reações. Variou-se o tempo de 

contato entre 30min e 1440min. A solução foi condicionada em pH 1,5, por 

corresponder ao valor do pH definido durante os ensaios da variação do pH com 

soluções mono e multielementar.   

A adsorção dos íons metálicos pela resina em relação ao tempo de 

contato está exposta na Figura 42. 

 
Figura 42. Efeito do tempo de contato na capacidade de adsorção dos íons metálicos a 

partir de solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; pH 
1,5; 25°C. 
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A partir dos resultados encontrados, verificou-se que, durante a avaliação 

do tempo de contato, apenas o cobre, o ferro e o níquel foram adsorvidos para 

os 1440min de ensaio. Os demais íons (Al3+, Co2+, Cr3+, Mg2+, Mn2+ e Zn2+) não 

foram adsorvidos pela resina.  

De acordo com os resultados obtidos para o Cu2+, a concentração do 

cobre em solução diminuiu entre 30 e 120min de agitação, indicando que a resina 

é capaz de adsorver o cobre para as condições experimentais avaliadas. 

Consequentemente, a capacidade de adsorção aumentou de 4,4 para 5,6mg de 

cobre/g de resina. A partir de 240min de contato, a adsorção do cobre pela resina 

atingiu o equilíbrio e a capacidade de adsorção foi praticamente a mesma 

encontrada para os demais tempos de contato (420min, 1260min e 1440min), 

correspondendo a 6,1mg de cobre/g de resina.  

A capacidade de adsorção da resina para o ferro e para o níquel aumentou 

progressivamente com o aumento do tempo de contato. Os menores valores 

encontrados correspondem ao menor tempo de agitação avaliado. Assim, para 

30min de reação, a capacidade de adsorção foi de 29mg de ferro/g de resina e 

5mg de níquel/g de resina. Para o tempo de contato máximo estudado 

(1440min), 46mg de ferro e 12,1mg de níquel foram adsorvidos por 1g de resina.   

Na Figura 43, está expressa a relação entre o tempo de contato e a 

porcentagem adsorvida dos íons metálicos.  
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Figura 43. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos durante o tempo de contato 

utilizando solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 
pH 1,5; 25°C. 

 

Observando a Figura 43, o aumento do tempo de contato também resultou 

no incremento das porcentagens dos íons metálicos adsorvidos. Analisando o 

perfil das curvas apresentadas na Figura 43, com destaque para a curva do 

cobre, é possível identificar um comportamento cinético em dois estágios 

durante a adsorção do íon metálico, sendo o primeiro mais rápido com relação 

ao segundo [136,137].  

O primeiro estágio é dado pela extração ocorrida nos tempos de 30, 60 e 

120min, no qual as porcentagens aumentam em maior velocidade com relação 

ao segundo estágio. Após 120min, a mudança na porcentagem de adsorção 

ocorre menor velocidade do que o primeiro estágio, até que o equilíbrio seja 

atingido em 240min. Vale ressaltar que a identificação dos estágios foi reportada 

por outros autores na literatura considerando apenas o comportamento visual da 

curva da capacidade de adsorção versus tempo de contato [84,136,137].  

Dessa forma, logo nos primeiros 30min de reação, 57,3% de cobre foi 

adsorvido. Para o intervalo entre 60min e 120min, a extração do cobre foi de 

70,3% para 72,8%. E no equilíbrio (240min), o valor da extração foi de 78,6%.  

Após 240min, a porcentagem de extração não aumentou com o aumento 

do tempo de contato, fato que pode estar relacionada com a saturação da 

resina [12,73]. Esse comportamento tem sido relatado por diversos autores 
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durante os estudos envolvendo adsorção entre diferentes íons metálicos e 

adsorventes [12,15,84,136,137].  

Os autores Gode e Pehlivan [89] sugeriram que as curvas de porcentagem 

de íon metálico adsorvido versus tempo possuem um perfil que traduz uma 

possível saturação e cobertura da monocamada da resina pelos íons metálicos.  

As porcentagens de extração do Ni2+ para os tempos de contato de 30min 

e 1440min foram 3,8% e 9,3%, respectivamente. Apesar do Fe3+ ter sido o íon 

metálico com maior massa adsorvida (46mg de ferro/g de resina), a sua 

porcentagem durante o experimento não ultrapassou 5%.   

Dessa forma, determinou-se que o intervalo de tempo de contato 

estudado foi suficiente para que o íon metálico de interesse (Cu2+) atingisse o 

equilíbrio. Verificou-se também que mesmo com o aumento do tempo de contato, 

o Fe3+ e o Ni2+ foram adsorvidos em menos de 10% e que os demais íons 

metálicos presentes na solução (Al3+, Co2+, Cr3+, Mg2+, Mn2+ e Zn2+) não foram 

extraídos pela resina. As condições experimentais estabelecidas sugerem que a 

resina apresentou maior afinidade pelo cobre mesmo estando 127 vezes menos 

concentrado do que o ferro e 16 vezes menos concentrado do que o níquel. Além 

disso, o cobre pôde ser extraído estando na presença dos demais íons metálicos 

que compõem a solução multielementar.  

 

3.3.3 MASSA DE RESINA 

 

Em todas as etapas anteriores, a massa de resina utilizada foi de 1g. Com 

o intuito de conhecer a influência da massa de resina em contato com uma 

solução de concentração fixa dos íons metálicos, avaliaram-se diferentes 

massas. As massas de resina estudadas foram 0,055g, 0,25g, 0,5g, 1g, 2,5g, 4g 

e 7g, com tempo de contato de 120min e a solução ajustada em pH 1,5. 

O efeito da massa de resina na adsorção dos íons metálicos pela resina 

quelante Dowex XUS43605 está apresentado na Figura 44 e na Figura 45.  
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Figura 44. Efeito da massa de resina na capacidade de adsorção dos íons metálicos a 

partir de solução multielementar. Condições experimentais: 50mL de solução; pH 1,5; 120min; 
25°C. 

 
Figura 45. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função da massa de resina 

utilizando solução multielementar. Condições experimentais: 50mL de solução; pH 1,5; 120min; 
25°C. 

 

O alumínio, o magnésio, o manganês e o zinco não foram adsorvidos, 

mesmo com o incremento da massa de resina, comprovando mais uma vez que 

esses íons metálicos não possuem afinidade com a resina quelante Dowex 

XUS43605.   
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Analisando o cobalto e o cromo, esses íons metálicos foram adsorvidos 

apenas para as massas de resina 2,5g, 4g e 7g, ou seja, quando a massa de 

resina foi maior do que 1g.  

A adsorção tanto do cobalto quanto do cromo pode ser justificada mais 

pelo fato do aumento da massa de resina em contato com a solução 

multielementar, do que pela afinidade da resina com esses íons metálicos. O 

aumento da massa de resina proporcionou maior área de superfície em contato 

com os íons metálicos da solução e mais locais disponíveis para que ocorresse 

a adsorção, inclusive do cobalto e do cromo [89,138]. Sendo assim, nos ensaios 

realizados anteriormente, não foi verificada a extração do cobalto e do cromo 

devido à massa de resina ter sido 1g.  

A capacidade de troca para o cobalto e o cromo permaneceu constante 

mesmo com a variação da massa de resina. Identificou-se valor igual para Co2+ 

e Cr3+ estando próximo à 0,1 mg de íon metálico/g de resina. Em contrapartida, 

as porcentagens de adsorção foram diferentes. O cromo foi extraído em 4% para 

as massas de resina 2,5g, 4g e 7g. Já o cobalto, a porcentagem aumentou de 

4% para 8,2%, quando a massa de resina variou entre 2,5-7g.  

O Fe3+ só foi adsorvido para massa igual ou maior do que 1g. É possível 

que, para massas menores do que 1g, os íons de cobre ocuparam todos os sítios 

disponíveis da resina. Verificou-se que o cobre foi o único íon metálico a ser 

adsorvido nessas condições, devido à sua afinidade com a resina ser maior 

frente aos demais íons metálicos.  

Ao longo de todo o experimento, notou-se que o Fe3+ apresentou o maior 

valor para a capacidade de adsorção. Isso significa que esse íon metálico foi 

adsorvido em maior quantidade de massa pela resina, o que está relacionado 

com a sua concentração. O ferro possui uma concentração (18713,5ppm) 127 

vezes maior do que a do cobre (146,9ppm). Para massa de resina igual a 2,5g, 

a capacidade de adsorção do Fe3+ foi 34,5mg de ferro/g de resina, 

correspondente a 10,1% de extração. Já para massa de resina igual a 7g, a 

capacidade de adsorção calculada foi de 33,2mg de ferro/g de resina, sendo 

27% extraído da solução.  

Do mesmo modo que o Fe3+, o Ni2+ não foi adsorvido para as massas de 

resina menores do que 1g. No entanto, quando a massa de resina variou de 1g 



101 
 

para 7g, a extração do níquel em porcentagem aumentou de 5,5% para 43%. Já 

a sua capacidade de adsorção oscilou entre 7-10mg de níquel/g de resina.  

A porcentagem de cobre extraída da solução aumentou à medida que a 

massa de resina variou de 0,055g para 7g. Assim, para a massa de resina igual 

a 0,055g, 7,9% de cobre foi adsorvido. Para 7g, 96,6% de Cu2+ foi adsorvido. 

Esse fato pode ser justificado da seguinte forma. O aumento da massa de resina 

acarretou no aumento de sítios de adsorção disponíveis, favorecendo a 

capacidade de remoção [39].  

Entretanto, o aumento da dosagem de resina resultou na diminuição da 

capacidade de adsorção até que o equilíbrio fosse alcançado [139]. O motivo 

pelo qual a capacidade de adsorção diminuiu pode estar relacionado ao fato de 

que nem todos os sítios da resina foram saturados, permanecendo 

disponíveis [89–91,115]. Isso significa que a insaturação da resina está 

relacionada com a maior quantidade de sítios de adsorção disponíveis devido ao 

aumento da massa de resina no sistema, enquanto a quantidade dos íons 

metálicos em solução foi a mesma para todas as massas de resina avaliadas.  

Dessa forma, ao manter a concentração dos íons metálicos e o volume de 

solução e aumentando a massa de resina, mais sítios ativos estavam disponíveis 

para a adsorção de uma mesma quantidade de íons metálicos. Como resultado, 

os grãos de resina não foram saturados, e consequentemente, devido à maior 

disposição de resina no sistema, cada unidade de resina adsorveu menores 

quantidades de cátions.  

A Tabela 6 apresenta os dados encontrados para as massas de resina 

estudas e as capacidades de adsorção experimentais para o cobre, 

comprovando por meio dos valores calculados que, com o aumento da massa 

de resina, houve a diminuição da capacidade de adsorção.   

 

Tabela 6. Capacidades de adsorção calculadas para o Cu2+ em função da massa de 
resina utilizando 0,055-7g de resina, 50mL de solução em pH 1,5, com tempo de agitação de 

120min e temperatura de 25°C. 

Massa de resina (g) qe (mg de Cu2+/g de resina) 

0,055 10,9 

0,25 10,3 

0,5 7,4 
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(Cont. Tabela 6) 

1 5,6 

2,5 2,8 

4 1,8 

7 1,1 

 
A mesma situação foi verificada por Veli e Alyüz [41] durante os ensaios 

de adsorção do cobre usando argila natural. Os autores concluíram que, quando 

houve aumento da dosagem de argila de 0,1g para 0,9g, o cobre foi 100% 

extraído, porém, a capacidade de adsorção diminui de 40mg de cobre/g de 

resina para 10,8mg de cobre/g de resina.  

Ao final da interpretação dos resultados obtidos para a variação da massa 

de resina, pode-se concluir que a massa de 1g empregada nos experimentos 

antecedentes pôde recuperar Cu2+ da solução sintética. Para as massas 

menores do que 1g, a porcentagem de remoção do cobre atingiu apenas 50%. 

Para as massas maiores do que 1g, a porcentagem de adsorção do Fe3+ e do 

Ni2+ aumentou, além de haver a adsorção do cromo e do cobalto. 

Portanto, 1g de resina é considerado como uma dosagem suficiente para 

recuperar o cobre da solução em escala laboratorial. A porcentagem de extração 

de Cu2+ aumentou 40% ao comparar o valor encontrado para 0,5g e 1g, ou seja, 

para 0,5g de resina houve 50% de remoção de Cu2+, já para 1g, 70%. A massa 

de resina igual a 1g ainda pode ser considerada a melhor opção, mesmo 

havendo adsorção de Fe3+ e Ni2+, visto que apenas 3% Fe3+ e 5,5% Ni2+ foram 

adsorvidos.  

 

3.3.4 TEMPERATURA  

 

Nesta etapa, foi avaliado o efeito da temperatura na recuperação dos íons 

metálicos presentes na solução multielementar pela resina quelante (Figura 46 

e Figura 47). O tempo de contato utilizado nesse experimento foi de 120min e a 

solução condicionada em pH 1,5.  
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Figura 46. Efeito da temperatura na capacidade de adsorção dos íons metálicos a partir 

de solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
120min. 

 
Figura 47. Porcentagem adsorvida dos íons metálicos em função da temperatura 

utilizando solução multielementar. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; 
pH 1,5; 120min. 

 

De acordo com Ceglowski e Schroeder [71], o calor de adsorção pode 

revelar informações à respeito da natureza da superfície do adsorvente. Por essa 

razão, foram realizados ensaios variando a temperatura e os valores analisados 

foram 25°C, 35°C, 45°C, 55°C e 60°C. 
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Os resultados mostraram que, dos íons metálicos presentes na solução 

sintética multielementar (Al3+, Co2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+), apenas 

três foram adsorvidos, sendo o cobre, o ferro e o níquel.  

Tanto o Fe3+ quanto o Ni2+ tiveram suas capacidades de adsorção 

osciladas para as temperaturas investigadas. Para o Fe3+, a capacidade de 

adsorção variou entre 21-30mg de ferro/g de resina. Já para o níquel, os valores 

encontrados compreenderam o intervalo 7-9mg de níquel/g de resina. Ao 

analisar a porcentagem de adsorção, 3% Fe3+ e 8% Ni2+ foram adsorvidos.  

Analisando o comportamento do cobre por meio da Figura 46 e da 

Figura 47, observou-se que quando a temperatura aumentou, a porcentagem do 

cobre sofreu pouca variação. Foram adsorvidos 5,8mg de cobre para 1g de 

resina, correspondendo a 75,7% de cobre extraído da solução.  

A partir das análises dos resultados, pode-se determinar que o incremento 

na temperatura não alterou a adsorção dos íons metálicos pela resina. Dessa 

forma, torna-se irrelevante o cálculo da variação de energia livre de Gibbs, 

entalpia e entropia. Determinou-se que a temperatura de trabalho esteja entre 

25-35°C. 

Há casos em que a temperatura influencia na adsorção dos íons 

metálicos. O incremento da temperatura do sistema de troca iônica pode ser 

responsável tanto pela diminuição da adsorção quanto pelo aumento. Essas 

duas situações distintas foram discutidas no item 1.5.3 – Revisão da Literatura e 

exemplificadas com os trabalhos de Gode e Pehlivan [39] e Gando-Ferreira et 

al. [92].  

 

3.4 MODELAGEM PARA OS VALORES DE COBRE  

 

 Durante o desenvolvimento de trabalhos envolvendo resinas de troca 

iônica, se faz necessário investigar não somente parâmetros como os discutidos 

anteriormente, mas também conhecer os modelos cinético e isotermas de 

adsorção que descrevam os dados encontrados experimentalmente. 

Os modelos de isotermas e de cinética apresentados nos itens 1.5.1 e 

1.5.2 – Revisão da Literatura do presente trabalho foram estudados com a 
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finalidade de explorar qual método melhor descreve os dados encontrados 

experimentalmente.  

Conforme observado nos resultados obtidos para os ensaios de tempo de 

contato e massas de resina, utilizando solução multielementar, o cobre foi o íon 

metálico adsorvido pela resina que atingiu o equilíbrio durante os experimentos.  

Os resultados dos ensaios em batelada da variação da massa de resina 

foram utilizados para calcular as isotermas de adsorção utilizando os modelos 

de Langmuir, Freundlich e Temkin. Já os resultados dos ensaios em batelada de 

tempo de contato foram empregados no cálculo da cinética de troca iônica 

utilizando os modelos de pseudoprimeira-ordem, pseudosegunda-ordem e 

difusão intrapartícula.  

 

3.4.1 ISOTERMAS DE EQUILÍBRIO  

 

Os dados de equilíbrio, os quais são conhecidos como isotermas de 

adsorção, fornecem informações como a capacidade de adsorção de um 

determinado adsorvente, podendo ser aplicado para projetar sistemas de 

adsorção [103].  

Para o cálculo das isotermas de adsorção, o único parâmetro que variou 

foi a massa de resina. A concentração de cobre na solução e a temperatura do 

sistema permaneceram constantes. Os valores obtidos através dos ensaios 

variando a massa de resina foram aplicados para o cálculo das isotermas de 

equilíbrio através dos modelos matemáticos de Langmuir, Freundlich e Temkin. 

Por meio do modelo de isoterma de Langmuir e relacionando 1/qe versus 

1/Ce (Figura 48), a constante de Langmuir (Ka) e a capacidade de adsorção da 

monocamada saturada de Langmuir (qm) foram determinadas a partir da 

inclinação e intersecção da reta (Tabela 7).  
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Figura 48. Isoterma de adsorção de Langmuir para a adsorção do cobre pela resina 

Dowex XUS43605. Condições experimentais: 0,055-7g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
120min; 25°C. 

 

O modelo de isoterma de Freundlich também foi utilizado e os parâmetros 

Kf (constante de Freundlich) e n (fator de heterogeneidade) (Tabela 7) foram 

calculados a partir da relação entre log qe e log Ce (Figura 49) por meio da 

intersecção e inclinação da reta.  

 
Figura 49. Isoterma de adsorção de Freundlich para a adsorção do cobre pela resina 

Dowex XUS43605. Condições experimentais: 0,055-7g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
120min; 25°C. 
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O último modelo utilizado para o cálculo das isotermas foi o modelo de 

Temkin. Calculou-se o parâmetro A, sendo a constante de ligação de equilíbrio 

correspondente à máxima ligação, e o parâmetro B, o qual relaciona o calor de 

adsorção (Tabela 7). A e B foram definidos através da relação de qe versus ln 

Ce, a partir da intersecção e inclinação da reta (Figura 50).   

 
Figura 50. Isoterma de adsorção de Temkin para a adsorção do cobre pela resina 

Dowex XUS43605. Condições experimentais: 0,055-7g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
120min; 25°C. 

 
Tabela 7. Parâmetros isotérmicos de Langmuir, Freundlich e Temkin para a troca iônica 

do cobre pela resina Dowex XUS43605 utilizando 0,055-7g de resina, 50mL de solução em pH 
1,5, com tempo de agitação de 120min e temperatura de 25°C. 

Equações Parâmetros Cu2+ 

Langmuir 

ka (L/mg) 0,01 

qm (mg/g) 14,9 

R2 0,9897 

Freundlich 

kf (mg/g)(L/mg)1/n 0,3 

1/n 0,7 

R2 0,9892 

Temkin 

A (L/mg) 0,2 

B 3,2 

R2 0,9494 
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Na Figura 48, na Figura 49 e na Figura 50, os dados calculados pelos 

modelos teóricos estão representados por linhas contínuas, as quais foram 

baseadas na regressão linear formada pelos dados calculados 

experimentalmente (▼). 

Após o cálculo e análise dos parâmetros dos três modelos empregados, 

foi possível identificar que os modelos de Langmuir e Freundlich apresentaram 

melhor ajuste dos dados experimentais do que o modelo de Temkin. Os valores 

do coeficiente de correlação (R2) do modelo de Langmuir (R2=0,9897) e de 

Freundlich (R2=0,9892) são próximos entre si e maiores do que Temkin 

(R2=0,9494).  

Apesar dos coeficientes de correlação de Langmuir e Freundlich serem 

parecidos, ao observar a Figura 48 e a Figura 49, é perceptível que os pontos 

experimentais (▼) se encaixam melhor na regressão linear gerada a partir do 

modelo teórico de Langmuir.  

Dessa maneira, diz-se que o modelo de Langmuir apresentou melhor 

ajuste do processo de adsorção entre a resina e o cobre. Logo, para cada sítio 

da resina disponível, apenas uma molécula de cobre foi adsorvida, dando origem 

à monocamada. O resultado encontrado está de acordo com estudos que 

utilizaram resinas quelantes como adsorventes [13,75,116]. Liebenberg et al. 

[13] avaliaram as isotermas de adsorção do cobre pela resina Dowex XUS43605 

e a isoterma de Langmuir (R2=0,964) apresentou melhor ajuste do que o modelo 

de Freundlich (R2=0,88). El-Bahy e El-Bahy [116] e Edebali e Pehlivan [75] 

investigaram a adsorção do cobre por resinas quelantes, nova poliamidoxima e 

Dowex XUS43578, respectivamente, e os dados de adsorção também foram 

melhor descritos pelo modelo de Langmuir do que pelo modelo de Freundlich e 

Temkin.  

Os parâmetros do modelo de Langmuir, Ka e qm foram calculados. O valor 

encontrado para Ka foi 0,01L/mg. O cálculo de qm indicou que a máxima adsorção 

de cobre baseada em 1g de resina foi de 14,9mg. Esse valor (qm=14,9mg de 

cobre/g de resina) foi determinado para as condições experimentais 

estabelecidas, sendo elas, 0,055-7g de resina, 50mL de solução em pH 1,5, com 

tempo de agitação de 120min e temperatura de 25°C. Assim, caso outras 

condições sejam determinadas, o valor de qm será alterado. 
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O modelo de isotermas de Langmuir pode ser expresso por meio do 

parâmetro adimensional RL. Para o presente estudo, o valor calculado de RL foi 

igual a 0,8. Isso indica que a adsorção do cobre pela resina Dowex XUS43605 é 

favorável, uma vez que o valor está contido no intervalo 0<RL<1. 

A constante de Freundlich (Kf) e 1/n foram calculados e os respectivos 

valores foram encontrados 0,3(mg/g)(L/mg)1/n e 0,7. O valor de 1/n representa o 

quão favorável é a adsorção de um elemento pela resina. Ao averiguar que 

1/n=0,7, constatou-se que a adsorção do cobre pela resina é favorável para as 

condições estabelecidas para o estudo, uma vez que 0,7 pertence ao intervalo 

0<1/n<1. 

Os valores para os parâmetros de Temkin, A e B, foram determinados, 

correspondendo a 0,2L/mg e 3,2, respectivamente. Esses valores não foram 

capazes de apresentar informação a respeito do sistema de adsorção entre o 

cobre e a resina. Caso fossem alteradas as condições de trabalho e novos 

valores calculados, haveria a possibilidade de comparar os valores entre si.  

 

3.4.2 CINÉTICA DE REAÇÃO 

 

De acordo com Wołowicz e Hubicki [98], existem mecanismos que 

interferem no processo de adsorção, destacando a transferência de massa e as 

reações químicas. Diversos estudos têm sido realizados com a finalidade de 

conhecer o comportamento cinético de sistema sólido-líquido [12,40,139,140]. 

Por isso, no presente trabalho, foram estudados três modelos cinéticos: 

pseudoprimeira-ordem de Largergren, pseudosegunda-ordem e difusão 

intrapartícula.  

Através do modelo cinético pseudoprimeira ordem de Lagergren, k1 

(constante de velocidade da equação cinética pseudoprimera-ordem) e qe 

(capacidade de adsorção no equilíbrio) puderam ser determinados a partir da 

inclinação e intersecção da reta (Tabela 8), correlacionando ln (qe-qt) 

versus t (Figura 51).  
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Figura 51. Cinética de reação de pseudoprimeira-ordem para a adsorção do cobre pela 

resina Dowex XUS43605. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
30-1440min; 25°C. 

 

O valor de qe calculado por meio do modelo de pseudoprimeira-ordem de 

Largergren foi de 0,7mg de cobre/g de resina. Esse valor é diferente de qe (6,1mg 

de cobre/g de resina) obtido por meio dos experimentos, conforme apresentado 

pela Figura 42, item 3.3.2.   

O coeficiente de correlação (R2) também é utilizado como uma ferramenta 

na escolha do modelo cinético. O valor de R2 para o modelo 

pseudoprimeira-ordem foi de 0,6327, podendo-se concluir que a cinética de 

adsorção do cobre não pode ser descrita por esse modelo.  

Os dados também foram avaliados de acordo com o modelo cinético 

pseudosegunda-ordem, avaliando os parâmetros k2 (constante de velocidade da 

equação cinética pseudosegunda-ordem) e qe (capacidade de adsorção no 

equilíbrio) (Tabela 8), os quais foram determinados pela relação t/qt versus t por 

meio da inclinação e intersecção da reta (Figura 52).  
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Figura 52. Cinética de reação de pseudosegunda-ordem para a adsorção do cobre pela 

resina Dowex XUS43605. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
30-1440min; 25°C. 

 

Analisando os resultados obtidos por meio do modelo de cinética 

pseudosegunda-ordem, pode-se determinar que R2 =0,9999, sendo maior e mais 

próximo de 1 do que o valor encontrado para pseudoprimeira-ordem 

(R2=0,6327). O valor da capacidade de adsorção no equilíbrio calculado pelo 

modelo (qe=6,1mg de cobre/g de resina) é igual ao qe determinado pelos 

experimentos. O resultado sugere, por meio dos dados obtidos para qe e R2, que 

o processo de adsorção do cobre pela resina pode ser representado pelo modelo 

pseudosegunda-ordem. Uma vez que o modelo pseudosegunda-ordem 

descreve o sistema, é dito que o passo limitante da taxa de troca iônica é a 

quimiossorção [141]. A quimiossorção ocorre através do compartilhamento ou 

troca de elétrons entre o cobre e a resina quelante Dowex XUS43605.  

Além disso, os dados obtidos experimentalmente (▼) coincidem com a 

regressão linear gerada a partir do modelo cinético pseudosegunda-ordem. 

O modelo cinético pseudosegunda-ordem é capaz de fornecer a melhor 

correlação para diferentes sistemas, sendo relatado por diversos autores 

[12,36,41,43,73,114,116,133,142]. Deve-se destacar que os autores El-Bahy e 

El-Bahy [116] também tiveram os resultados cinéticos ajustados pelo modelo 

pseudosegunda-ordem durante o processo de adsorção entre o cobre e a resina 

quelante nova poliamidoxima. 
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Usando o modelo de Waber-Morris, a difusão intrapartícula foi avaliada 

relacionando qt e t0.5 (Figura 53), determinando kid (a constante de velocidade da 

intrapartícula)(Tabela 8) a partir da inclinação e intersecção da reta. 

 
Figura 53. Cinética de reação de difusão intrapartícula para a adsorção do cobre pela 

resina Dowex XUS43605. Condições experimentais: 1g de resina; 50mL de solução; pH 1,5; 
30-1440min; 25°C. 

 

Baseado nos resultados (Tabela 8) e no coeficiente de correlação 

(R2=0,572), determinou-se que a difusão intrapartícula não pode ser considerado 

passo controlador da taxa de adsorção do cobre pela resina.  

 

Tabela 8. Parâmetros cinéticos de pseudoprimeira-ordem, pseudosegunda-ordem e 
difusão intrapartícula para a troca iônica do cobre pela resina Dowex XUS43605 utilizando 1g 

de resina, 50mL de solução em pH 1,5, com tempo de agitação variando de 30-1440min e 
temperatura de 25°C. 

Equações Parâmetros Cu2+ 

Pseudoprimeira-ordem 

k1 (1/min) 0,002 

qe (mg/g) 0,7 

R2 0,6327 

Pseudosegunda-ordem 

k2 (g/mg min) 0,01 

qe (mg/g) 6,1 

R2 0,9999 

Difusão intrapartícula 
kid (mg/g min0.5) 0,03 

R2 0,572 
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3.5 ENSAIOS EM COLUNA DE LEITO FIXO COM SOLUÇÃO 

MULTIELEMENTAR 

 

Após avaliar o desempenho da resina na extração do cobre e dos demais 

íons metálicos presentes em soluções mono e multielementar em batelada, 

foram realizados ensaios em coluna de leito fixo. Os ensaios em coluna foram 

desenvolvidos com o intuito de recuperar seletivamente o cobre e, se possível, 

outros íons metálicos, como o níquel, a partir de uma solução multielementar.  

Investigou-se o efeito da vazão de carregamento e da vazão de eluição. 

O fluxo da solução de alimentação e do agente eluente foi descendente. Para a 

etapa de carregamento, a solução sintética multielementar utilizada foi 

preparada de acordo com as concentrações dos íons metálicos encontradas na 

etapa de caracterização e expostas na Tabela 5. Para a eluição dos íons 

metálicos, usou-se ácido sulfúrico (H2SO4) 1mol/L.  

 

3.5.1 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE CARREGAMENTO PARA RECUPERAR O 

COBRE 

 

Na etapa de recuperação do cobre, foi analisada a influência das vazões 

de carregamento entre 1,5VL/h e 4,5VL/h. Os experimentos foram desenvolvidos 

em condições fixas de altura de leito e da concentração dos íons metálicos na 

solução.  

Para a etapa de carregamento da coluna de leito fixo, foi estabelecida uma 

alimentação de 40VL (940mL) de solução sintética em pH 1,5. A escolha do pH 

foi definida nos ensaios em batelada com soluções mono e multielementar.  

 Com o propósito de avaliar a influência da vazão durante o processo de 

carregamento, foram estudados os seguintes valores 1,5VL/h, 2,5VL/h, 3,5VL/h 

e 4,5VL/h. Na Figura 54 a), b), c) e d) podem ser observadas as curvas de ruptura 

dos íons metálicos presentes na solução durante o carregamento da resina. As 

curvas de ruptura decorrentes de cada vazão foram obtidas por meio da relação 

entre a concentração inicial do íon metálico (Co), a qual corresponde com a 

concentração de entrada, e a final (Ce) correspondendo à concentração de saída, 

versus VL.   
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a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 
 

Figura 54. Curvas de ruptura para a adsorção de Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mg2+, 
Mn2+, Ni2+ e Zn2+ na resina Dowex XUS43605 usando-se: a) 1,5VL/h, b) 2,5VL/h, (c) 3,5VL/h e 

(d) 4,5VL/h. Condições experimentais: 40VL; 30cm de altura do leito; pH 1,5; 25°C.  

 

Como pode ser observado na Figura 54 a), b), c) e d), as curvas de ruptura 

do Al3+, Co2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ indicam que esses íons 

metálicos foram adsorvidos aproximadamente até 4VL e logo em seguida, 

deslocados para a solução. Esse comportamento indica que esses íons 
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metálicos apresentam pouca ou nenhuma afinidade com a resina. Após 4VL, 

verificou-se que a relação entre as concentrações de entrada e saída para o Al3+, 

Co2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ era unitária (Ce/Co=1). Sendo assim, a 

solução de saída apresentava a mesma concentração da solução de entrada. 

Para situações em que Ce/Co é igual a 1, diz-se que a reação atingiu o equilíbrio 

e que não houve mais adsorção ou dessorção do íons metálico pela resina [143].  

Em estudo similar desenvolvido por Mendes e Martins [143], ao 

analisarem a adsorção de íons metálicos presentes em um licor de níquel 

laterítico pela resina Amberlite IRC748 (grupo funcional: IDA), encontraram 

curvas parecidas para o Al3+, Mg2+ e Mn2+. Os autores concluíram que esses íons 

metálicos foram adsorvidos no início do experimento e em seguida, deslocados 

para a solução. Esse comportamento pode ser esclarecido da seguinte forma: 

após o contato da solução sintética com a resina, os íons metálicos presentes 

na solução foram adsorvidos. Devido à afinidade da resina pelo cobre ser maior, 

esse íon é capaz de deslocar os íons metálicos que tinham sido adsorvidos 

inicialmente. Consequentemente, os íons metálicos adsorvidos sofreram 

dessorção por parte do cobre. Por isso, a adsorção predominante é dada pelos 

íons Cu2+ [144].  

Analisando o perfil das curvas de ruptura para o cobre, esse íon metálico 

foi mais adsorvido do que os demais para as todas as vazões, comportamento 

comprovado pelos ensaios em batelada com solução mono e multielementar. A 

adsorção do cobre é justificada pela ordem de seletividade do grupo funcional 

HPPA da resina quelante Dowex XUS43605: Cu2+ >> Ni2+ > Fe3+ > Zn2+ > Co2+ 

> Cd2+ > Fe2+ para pH < 2 [83]. 

 Considerando a adsorção do cobre para as vazões analisadas, para a 

vazão de 1,5VL/h, o íon metálico foi adsorvido e o ponto de ruptura atingido em 

aproximadamente 20VL (Figura 54 a). No ponto de ruptura (20VL), a 

concentração de saída analisada era de 9,8ppm, correspondendo com 93,3% de 

redução da concentração inicial do Cu2+ (146,9ppm).  

Após o ponto de ruptura, a concentração do cobre que deixa a coluna irá 

aumentar, até o momento em que as concentrações de entrada e saída sejam 

iguais, obtendo a razão Ce/Co=1. Quando o ponto de ruptura é atingido, a 

adsorção decresce devido à saturação dos sítios disponíveis da resina e, 

portanto, todo o cobre presente na solução não será mais adsorvido [145].  
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Quando a vazão aumentou de 1,5VL/h para 2,5VL/h, percebeu-se 

novamente a seletividade da resina pelo cobre e que o ponto de ruptura foi 

atingido antes dos 20VL, em aproximadamente 10VL. Já para a mudança da 

vazão de 2,5VL/h para 3,5VL e para 4,5VL/h, foi analisado que a adsorção do 

cobre pode ser considerada a mesma, atingindo o ponto de ruptura em 

aproximadamente 10VL. Quando a vazão aumentou de 1,5VL/h para 2,5VL/h 

houve diferença do valor encontrado para o ponto de ruptura, diminuindo de 

20VL para 10VL. Já para a mudança da vazão de 2,5VL/h para 4,5VL/h, 

encontrou-se o mesmo valor para o ponto de ruptura (10VL). Isso quer dizer que 

o aumento da vazão de 2,5VL/h para 4,5VL/h não comprometeu a difusão dos 

íons metálicos até os sítios ativos da resina, verificando o mesmo ponto de 

ruptura e saturação da resina para as três maiores vazões estudadas (2,5, 3,5 e 

4,5VL/h).  

Ao observar o comportamento do cobre, o melhor desempenho da resina 

em coluna de leito fixo foi para a vazão de carregamento de 1,5VL/h com relação 

as demais vazões (2,5VL/h, 3,5VL/h e 4,5VL/h). A vazão de 1,5VL/h apresentou 

o maior tempo de residência do cobre na coluna, permitindo que o íon metálico 

se difundisse nos poros da resina [124]. Com o aumento da vazão de 1,5VL/h 

para 4,5VL/h, o tempo de contato entre a resina e a solução foi insuficiente para 

que o cobre se difundisse nos poros da resina e, consequentemente, a saturação 

do leito não foi atingida e o tempo de serviço do leito foi reduzido [122,124,146]. 

Tal situação pode ser compreendida, observando os pontos de rupturas 

atingidos para cada vazão de estudo, conforme discutido anteriormente.   

Segundo Acheampong et. al [124], era esperado que o ponto de ruptura, 

bem como a exaustão da resina, aumentassem com a diminuição da vazão, pois, 

à medida que a vazão aumenta, a inclinação da curva de ruptura se torna mais 

acentuada. Além disso, o incremento da vazão reduz o volume de solução 

tratada e o ponto de ruptura é atingido antes que a resina tenha sido 

saturada [122,124].  

 O mesmo comportamento foi apresentado por Liebenberg et. al [13]. Os 

autores analisaram a curva de ruptura para o cobre utilizando a resina Dowex 

XUS43605. Verificou-se que o carregamento da resina diminuiu de 20,03g de 

cobre/L de solução, para 18,72g de cobre/L de solução e depois para 16,45g de 

cobre/L de solução, quando a vazão aumentou de 2,5VL/h, para 5VL/h e para 
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7,5VL/h, respectivamente. O estudo também mostrou que o ponto de ruptura do 

cobre foi atingido em 30VL para a vazão de 2,5VL/h, correspondendo 10VL a 

mais do que encontrado no presente estudo (20VL). Isso pode ser justificado 

pelo pH da solução utilizada pelo autor ser igual a 4, enquanto que no presente 

trabalho o pH da solução foi 1,5.  

 

3.5.2 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE CARREGAMENTO PARA RECUPERAR O 

NÍQUEL  

 

Após avaliar a seletividade da resina pelo cobre, o próximo passo foi 

investigar a seletividade pelo níquel. Para essa etapa, a solução utilizada 

correspondeu à solução de saída do ensaio de recuperação do cobre com a 

vazão de 1,5VL/h (Figura 54 a). A solução era composta por Al3+, Co2+, Cr3+, 

Cu2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ conforme as concentrações indicadas na 

Tabela 5, com exceção da concentração do cobre que era de 9,8ppm. O pH da 

solução de saída foi medido encontrando o valor de 1,3, sendo menor do que o 

pH da solução de alimentação (1,5). A diminuição do pH está relacionada com o 

deslocamento dos íons H+ que estavam na resina pelos íons metálicos presentes 

na solução de alimentação [128]. Consequentemente, com o aumento da 

concentração de H+ em solução, houve a diminuição do valor do pH. 

O volume da solução de alimentação foi de 20VL, correspondendo ao 

ponto de ruptura e consequentemente com o volume máximo tratado durante o 

ensaio de recuperação do cobre com vazão de 1,5VL/h (Figura 54 a). Por 

apresentar o melhor desempenho para a recuperação do cobre, o valor da vazão 

escolhido para essa etapa foi 1,5VL/h.  

A Figura 55 mostra as curvas de ruptura para a adsorção de Al3+, Co2+, 

Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ na resina Dowex XUS43605.  
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Figura 55. Curvas de ruptura para a adsorção de Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mg2+, 

Mn2+, Ni2+ e Zn2+ na resina Dowex XUS43605. Condições experimentais: 20VL; 30cm de altura 
do leito; pH 1,3; 25°C; vazão de carregamento 1,5VL/h. 

 

Por meio da Figura 55, observou-se que, as curvas de ruptura do Al3+, 

Co2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ indicam que esses íons metálicos foram 

adsorvidos, sendo deslocados para a solução no início do experimento. 

Novamente, esse comportamento mostra que esses íons metálicos apresentam 

pouca ou nenhuma afinidade com a resina, conforme verificado nos ensaios no 

item 3.5.1. 

Era esperado que o Ni2+ fosse extraído da solução, uma vez que a 

concentração do cobre presente na solução era 93,3% menor do que comparado 

com a sua concentração inicial, ou seja, a concentração do Cu2+ de 146,9ppm 

diminuiu para 9,8ppm. Além disso, a ordem de seletividade da resina apresenta 

o Ni2+ como o segundo íon metálico na ordem de afinidade: Cu2+ >> Ni2+ > Fe3+ 

> Zn2+ > Co2+ > Cd2+ > Fe2+ [83]. Contudo, o cobre, mesmo em menor 

concentração do que da solução original, foi totalmente adsorvido, mostrando 

ausência de seletividade da resina com qualquer outro íon metálico, 

considerando as condições experimentais estabelecidas. Tal situação está 

relacionada com o pH da solução utilizada nessa etapa (1,3). É possível que, 

para valores de pH acima de 1,3, haja adsorção do níquel pela resina.  

Conforme os resultados apresentados por Liebenberg et. al [13] durante 

os ensaios em coluna, a resina Dowex XUS43605 foi capaz de recuperar o níquel 
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na presença de cobre. Porém, os experimentos foram realizados com a solução 

ajustada em pH 4.  

Uma vez que o níquel não ficou retido na resina, tornou-se desnecessário 

realizar os ensaios de eluição, pois não seria possível obter uma solução 

concentrada desse íon metálico.  

Outras variáveis, como a vazão e a composição da solução de trabalho, 

são parâmetros capazes de influenciar o carregamento da resina. As vazões 

analisadas por Liebenberg et. al [13] foram 2,5VL/h, 5VL/h e 7,5VL/h, sendo 

maiores do que a utilizada (1,5VL/h). Dessa forma, a vazão do presente trabalho 

permitiu que o níquel tivesse mais tempo para se difundir pelos poros da resina. 

A solução empregada pelos autores e a utilizada nesse projeto possuíam 

praticamente os mesmos íons metálicos (Al3+, Co2+, Cu2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+ e 

Zn2+), porém em concentrações diferentes. O ferro se encontrava em estado de 

oxidação 2+, permitindo que a solução fosse ajustada em pH maior do que 2, 

sem que houvesse precipitação.  

Após investigação e comparando com o trabalho de Liebenberg et. al [13], 

as razões para o níquel não ter sido adsorvido pela resina podem estar 

relacionadas com o pH da solução, bem como com a concentração dos íons que 

constituem a solução sintética.  

 

3.5.3 INFLUÊNCIA DA VAZÃO DE ELUIÇÃO PARA RECUPERAR COBRE 

 

Com o intuito de conhecer o perfil de eluição dos íons metálicos e 

recuperá-los, foi feita a eluição utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) 1mol/L. Para 

esse estudo, investigou-se as seguintes vazões de eluição: 3VL/h e 10VL/h.  

Antecedendo os ensaios de eluição, a resina foi carregada com a solução 

sintética ajustada em pH 1,5 utilizando como vazão de carregamento 1,5VL/h. 

Essa vazão corresponde ao melhor desempenho da resina em recuperar o cobre 

conforme exposto no item 3.5.1.  

Os perfis de eluição dos íons metálicos presentes na solução estão 

expostos na Figura 56, a qual apresenta a relação entre a concentração do íon 

metálico na saída da coluna com o VL.  
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a) 

 
b) 

Figura 56. Perfil de eluição dos íons metálicos na resina Dowex XUS43605 utilizando 
H2SO4 1mol/L com vazão: a) 3VL/h e b) 10VL/h. Condições experimentais: 6VL; 30cm de altura 

do leito; 25°C. 

 

Identificou-se que os íons metálicos presentes na eluição para ambas as 

vazões estudadas foram o cobre, o ferro e o níquel. A composição da solução 

eluída indica que esses íons metálicos foram adsorvidos durante a etapa de 

carregamento. Esse fato justifica o exposto no item 3.5.1, ao mencionar que os 

íons metálicos foram adsorvidos, mas logo em seguida, deslocados para a 
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solução de saída. Considerando a ordem de afinidade da resina: Cu2+ >> Ni2+ > 

Fe3+ > Zn2+ > Co2+ > Cd2+ > Fe2+, é possível que alguns íons metálicos de Fe3+ 

e de Ni2+ não tenham sido deslocados para a solução, permanecendo adsorvidos 

na resina. Ao comparar as concentrações de cobre com as de ferro e de níquel, 

é compreensível que o cobre tenha sido adsorvido em maior quantidade e 

consequentemente, esteja em maior concentração na solução eluída. Dessa 

forma, com o objetivo de obter uma solução concentrada em cobre, resquícios 

de ferro e níquel podem ser considerados como impurezas na solução obtida 

após a eluição. Uma nova etapa de purificação para separar o cobre dos demais 

íons metálicos se faz necessária.  

Para a menor vazão avaliada 3VL/h, o cobre atingiu a máxima 

concentração em aproximadamente 3VL, estando 11 vezes mais concentrado 

com relação à solução de alimentação. Isso significa que por meio da eluição foi 

possível obter uma solução com concentração de cobre igual a 1616ppm.  

O ferro presente na solução eluída apresentou concentração de 260ppm 

para 3VL. Já o níquel teve sua concentração em torno de 400ppm para 3,75VL. 

A concentração do ferro encontrada é 71 vezes menor do que a de alimentação, 

e a do níquel, 6 vezes.   

Para a vazão de 10VL/h, verificou-se que com o aumento da vazão, o Cu2+ 

foi dessorvido da resina em 1,2VL, sendo mais rápido em relação a vazão de 

eluição de 3VL/h. A concentração do Cu2+ identificada foi de, aproximadamente, 

10 vezes maior do que a concentração na solução de alimentação. Nesse ensaio 

o Ni2+ foi eluído em 175ppm e o Fe3+, 260ppm, ambos em 1,2VL.  

Após analisar os resultados encontrados, avaliou-se que o aumento da 

vazão de 3VL/h para 10VL/h não apresentou prejuízos para que o cobre fosse 

concentrado. Para 3VL/h, o Cu2+ foi concentrado em aproximadamente 11 vezes 

com relação à concentração inicial, e para 10VL/h, 10 vezes. A vazão de 10VL/h 

é vantajosa por eluir a resina mais rapidamente do que 3VL/h e obter uma 

solução praticamente com a mesma concentração de Cu2+ e menor 

concentração de Ni2+.  

Liebenberg et. al [13] realizaram a eluição do cobre, o qual estava 

adsorvido na resina quelante Dowex XUS43605, utilizando H2SO4 1mol/L e 

vazões de eluição 2VL/h e 10VL/h. Perfis de eluição apresentados no presente 

trabalho foram similares aos encontrados pelos autores.  
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3.6 PRECIPITAÇÃO  

 

A etapa de eluição realizada em coluna de leito fixo possibilitou a 

produção de uma solução concentrada em íons Cu2+. No entanto, identificou-se 

na solução outros íons metálicos, como o Fe3+ e o Ni2+. Com o propósito de 

separar o Cu2+ dos íons Fe3+ e Ni2+, a precipitação foi dada como alternativa. 

Para conhecer o comportamento dos íons na solução e determinar os 

valores de pH em que eles precipitam, foi criado um diagrama de especiação 

com a ajuda do software Hydra-Medusa (Figura 57). O diagrama foi gerado 

considerando a concentração dos íons metálicos presentes na solução de 

estudo, após eluição com vazão de 10VL/h, sendo 1470ppm Cu2+, 260ppm Fe3+ 

e 175ppm Ni2+.  

 

Figura 57. Diagrama de especiação considerando 1470ppm Cu2+, 260ppm Fe3+ e 
175ppm Ni2+. 

 

Por meio da relação entre o log da concentração do íon metálico versus 

pH, identificou-se a espécie formada por cada íon metálico, podendo prever a 

sua precipitação.  

De acordo com o diagrama de precipitação apresentado anteriormente na 

Figura 29, o Fe3+ precipita em torno de pH 2, porém sob a forma de hidróxido. 

Gupta [7] relatou que pH 3,5 é um valor suficiente para que o íon férrico seja 

precipitado. Já os autores Wang et al. [55] identificaram precipitação completa 

do íon Fe3+ em pH 3. Para o diagrama apresentado na Figura 57, notou-se que 

o ferro pode precipitar entre o pH 1,5-3,8 em forma de Fe2O3. A discrepância 
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entre os valores de pH pode estar relacionada com a concentração do íon 

metálico em solução.  

Dessa maneira, para corroborar os pHs de precipitação do íon férrico 

reportados pela literatura e conhecer o comportamento dos íons na solução, 

optou-se por iniciar o estudo de precipitação do ferro variando o pH da solução 

entre 2 e 4,5, com intervalos de 0,5. 

Na Tabela 9, identifica-se a porcentagem de precipitação do Cu2+, Fe3+ e 

Ni2+ em função do pH. Os valores avaliados no estudo foram pH igual a 2, 2,5, 

3, 3,5, 4 e 4,5.  

  

Tabela 9. Porcentagem precipitada dos íons Cu2+, Fe3+, Ni2+ em função da variação do 
pH por adição do agente precipitante CaCO3. Condições experimentais: 500mL de solução; 

60min de agitação; 85°C. 

pH Íons metálicos precipitados (%) 

Cu2+ Fe3+ Ni2+ 

2 0 0 0 

2,5 0 91 0 

3 0 95 0 

3,5 5 100 0 

4 70 100 0 

4,5 94 100 0 

 
 

Em pH igual a 2, o ferro não foi precipitado. No entanto, a partir de 2,5, 

identificou-se 91,2% de precipitação, atingindo 100% entre pH 3,5-4,5. O ferro 

foi o único íon metálico precipitado entre 2-3. O cobre foi precipitado junto com 

o ferro a partir de 3,5. Segundo o diagrama de especiação (Figura 57), não era 

esperado que o cobre precipitasse em pH 3,5. O íon de cobre foi carregado pelo 

precipitado formado pelo ferro e esse fenômeno é dito co-precipitação [7,10,13]. 

Mesmo havendo a co-precipitação do cobre para pH 3,5, optou-se para o 

ensaio de precipitação do ferro esse valor, uma vez que o ferro foi 100% 

precipitado e o cobre apenas 5%.  

Não foi verificada mudanças na concentração do níquel ao longo do 

estudo, sugerindo que não houve precipitação desse íon metálico.   

Para a precipitação do cobre, foi escolhido pH igual a 5,5. Esse valor 

corresponde com o intervalo de precipitação do Cu2+ fornecido pelo diagrama de 

especiação (Figura 57), identificando que o cobre deve precipitar em condições 

mais básicas do que o íon férrico. A precipitação do cobre ocorre entre valores 



125 
 

de pH maiores do que 4 e menores do que 7, compondo as espécies 

Cu3SO4(OH)4 e Cu4SO4(OH)6. Já o níquel é precipitado apenas a partir de pH 7.  

Na Tabela 10, está indicada a porcentagem de precipitação dos íons 

metálicos para os valores de pH 0,9, 3,5 e 5,5. O pH 0,9 corresponde ao valor 

da solução concentrada obtida na etapa de eluição e utilizada como solução de 

trabalho para os estudos de precipitação. O pH 3,5 foi definido como pH de 

precipitação do ferro conforme apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 10. Porcentagem precipitada dos íons Cu2+, Fe3+, Ni2+ em função da variação do 
pH por adição do agente precipitante CaCO3. Condições experimentais: 500mL de solução; 

60min de agitação; 85°C. 

pH Íons metálicos precipitados (%) 

Cu2+ Fe3+ Ni2+ 

0,9 0 0 0 

3,5 5 100 0 

5,5 100 - 0 

 
Em função dos valores de pH avaliados, para 0,9, o Cu2+, Fe3+ e Ni2+ não 

precipitaram. Para pH 3,5, o ferro foi precipitado completamente, não sendo mais 

identificado na solução aquosa. Para pH > 3,5, havia somente o cobre e o níquel 

em solução.  

Quando a solução atingiu pH igual a 5,5 e mantida em agitação por 60min, 

verificou-se a total precipitação do cobre por adição do agente precipitante 

CaCO3. Após as duas etapas de precipitação (pH 3,5 e 5,5), os íons Fe3+ e Cu2+ 

foram precipitados e a solução remanescente foi analisada quimicamente por 

EDX. Por meio da análise, determinou-se que a composição da solução era dada 

apenas pelo níquel.  

Para confirmar a presença do ferro e do cobre, e a ocorrência de 

co-precipitação, as amostras foram analisadas por MED/EDS (Figura 58 e 

Figura 59).  
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Figura 58. Imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV/EDS do precipitado de 

ferro por adição de CaCO3 em pH 3,5, 60min de agitação e temperatura de 85°C. 
 

Observou-se a presença do ferro no precipitado no espectro do EDS 

(Figura 58). O cobre também foi detectado e confirma a sua co-precipitação 

durante os ensaios de precipitação do ferro em pH 3,5. Os elementos Ca, C e O 

são provenientes do agente precipitante, enquanto o S é devido ao preparo da 

solução ter sido feito com sulfato.  

O precipitado da segunda etapa foi analisado e, conforme o esperado, o 

cobre faz parte da amostra resultante da precipitação em pH igual a 5,5 

(Figura 59).  
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Figura 59. Imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV/EDS do precipitado de 
cobre por adição de CaCO3 em pH 5,5, 60min de agitação e temperatura de 85°C. 

 

No espectro do EDS foi identificado apenas uma espécie metálica, o 

cobre. É possível determinar que as condições experimentais estabelecidas para 

a precipitação do cobre foram suficientes para que houvesse sua total 

precipitação e fosse evitada a co-precipitação do níquel. 

A técnica de difração de raios X também foi utilizada para analisar as fases 

presentes nos precipitados de ferro e de cobre (Figura 60 e Figura 61).  
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Figura 60. Análise do DRX do precipitado de ferro por adição de CaCO3 em pH 3,5, 

60min de agitação e temperatura de 85°C. 

 

Embora o ferro tenha sido identificado no precipitado por EDS, por meio 

da análise do DRX, não foi mostrada nenhuma fase constituída por esse íon 

metálico. A razão para o ferro não ter sido identificado pelo DRX pode ser devido 

à sua concentração ser de 260ppm, sendo uma quantidade insuficiente para que 

o DRX consiga detectar [147].  

Foi reportada apenas uma fase, sulfato de cálcio di-hidratado, conhecida 

como gesso (CaSO4.2H2O). O gesso é um produto comumente encontrado no 

processo de precipitação envolvendo uma solução de sulfato e CaCO3 como 

agente precipitante [55]. O seu uso está vinculado à produção de cimento 

Portland e como condicionador de solo [7,148].  

O produto da precipitação do cobre também foi analisado via DRX. Foram 

identificadas duas fases compostas por cobre, sendo elas, brochantite 

[Cu4SO4(OH)6] e posnjatike [Cu4SO4(OH)6.H2O] (Figura 61). O gesso também foi 

encontrado.  
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Figura 61. Análise do DRX do precipitado de cobre por adição de CaCO3 em pH 5,5, 

60min de agitação e temperatura de 85°C. 
 

A brochantite é obtida pelo método de precipitação, em temperaturas 

variando de 30°C até 85°C e com pH máximo entre 7,5-8. A brochantite é 

sintetizada a partir da mistura entre sulfato de cobre (CuSO4) e um agente 

precipitante, como NaOH, Na2CO3 e CaCO3 [149–151]. Já a posnjatike é uma 

forma hidratada da brochantite, sendo produzida por precipitação em condições 

diferentes de temperatura e pH do que a brochantite [151].  

A brochantite e a posnjakite são encontradas como produto de corrosão 

de cobre metálico e ligas de cobre. A brochantite é também conhecida como 

pátina e reveste objetos de bronze com uma coloração verde-claro. Um exemplo 

ilustrativo é a Estátua da Liberdade situada na cidade de Nova Iorque nos 

Estados Unidos [150]. Sais à base de cobre, como brochantite e posnjakite, 

atuam como fungicida no tratamento de sementes. Há estudos em 

desenvolvimento visando a aplicação de nanoestruturas de hidrossulfato de 

cobre como encapsulante de enzimas [152].  

Conforme apresentado pela Figura 61, o gesso também foi observado no 

DRX. A produção de gesso como precipitado secundário foi relatada por 

Baltpurvins et al. [153]. Os autores observaram que a presença de cálcio (Ca) no 

sistema inibe a formação de brochantite pura.  
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Para que seja formado um precipitado composto por apenas brochantite, 

outras condições experimentais devem ser estudadas. Segundo Novikova et 

al. [149], brochantite pura é formada em 60°C, pH 8, concentração de 

CuSO4 0,5mol/L e Na2CO3 0,5mol/L. Nesse trabalho, o pH, temperatura, bem 

como a concentração do CuSO4 se diferem do proposto pela literatura. A 

concentração de sulfato de cobre era menor do que 0,5mol/L correspondendo à 

0,02mol/L e o pH 8 não poderia ser usado, uma vez que havia íons Ni2+ na 

solução, o qual precipitaria junto com o cobre.  

O aspecto visual pode corroborar os resultados dado pelo MEV/EDS e 

DRX. O precipitado de cada etapa da precipitação está ilustrado na Figura 62. 

 

  

a) b) 

Figura 62. a) Precipitado de ferro em pH 3,5 e b) precipitado de cobre em pH 5,5. 
Condições experimentais: agente precipitante CaCO3; 60min de agitação; 85°C. 

  

Apesar do ferro não ter sido identificado pelo DRX, os resultados obtidos 

por EDS, pelo diagrama de especiação (Figura 57) e pela coloração do 

precipitado, indicam que o ferro pode ter precipitado formando óxido de 

ferro (Fe2O3).  

Para a análise de precipitado do cobre, tanto o DRX, quanto o EDS, o 

diagrama de especiação e a coloração, indicaram o mesmo produto. Segundo 
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Novikova et al. [149], a coloração verde do precipitado e forma de “flor” 

(vide Figura 59) indicam a formação de brochantite.  

 

3.7 FLUXOGRAMA DOS ENSAIOS PARA RECUPERAÇÃO DO COBRE 

 

Após finalizados os ensaios em coluna e de precipitação para recuperar 

o cobre, definiram-se condições experimentais que possibilitaram obter a 

separação do cobre da solução. A rota de extração do íon metálico proposta é 

apresentada pela Figura 63, indicando um sistema de troca iônica com a resina 

quelante Dowex XUS43605 somado ao processo de precipitação com CaCO3.  
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Figura 63. Fluxograma da rota proposta para recuperar o cobre de uma solução 

sintética obtida de um licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de níquel. 
Nota: *De acordo com o diagrama de especiação (Figura 57), pode ser que o Fe3+ 

tenha precipitado na forma de Fe2O3. **O mesmo diagrama indicou que os íons Cu2+ podem ter 
precipitado na forma de CuFe2O4. Outras espécies constituídas por Cu2+ e Fe3+ podem ter sido 

formadas, mas não foi realizado nenhum estudo sobre elas.  

 

A etapa 1 corresponde ao carregamento da resina com a solução sintética 

do licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de níquel. A solução de 

alimentação foi ajustada em pH 1,5 e a temperatura do experimento foi mantida 

constante em 25°C. Tanto o valor do pH quanto o da temperatura foram 

justificados por meio dos ensaios em batelada com solução multielementar. A 
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partir dos testes de vazões de carregamento realizados em colunas de leito fixo, 

1,5VL/h garantiu os melhores resultados, conforme apresentado no item 3.5.1. 

A etapa 2 condiz com a eluição ácida da resina, utilizando ácido sulfúrico 

(H2SO4) 1mol/L com vazão de 10VL/h. Ao final do processo de eluição foi 

possível obter uma solução concentrada de Cu2+ com 1470ppm.  

Na etapa 03 – precipitação, o agente precipitante CaCO3 foi utilizado. Para 

o primeiro ensaio de precipitação, o Fe3+ foi precipitado em pH 3,5, obtendo uma 

solução isenta de ferro, a qual seguiu para a segunda precipitação. O cobre foi 

precipitado na segunda precipitação em pH 5,5. Esse íon metálico foi precipitado 

na forma de brochantite [Cu4SO4(OH)6] e posnjatike [Cu4SO4(OH)6.H2O].  

 

3.8 ADSORÇÃO-DESSORÇÃO DA RESINA 

 

Os experimentos foram desenvolvidos com o propósito de verificar a 

possibilidade de reuso da resina, bem como a recuperação do íon metálico 

adsorvido. Os ensaios envolveram duas etapas: adsorção e dessorção. 

Na etapa de adsorção, os ensaios em batelada foram elaborados para 

analisar a capacidade da resina em extrair o cobre presente em soluções mono 

e multielementar durante 5 vezes.  

Conforme mencionado na revisão da literatura, a resina utilizada (grupo 

funcional: HPPA) foi desenvolvida tendo como um dos objetivos viabilizar a 

dessorção de íons metálicos com ácido sulfúrico, eliminando o uso de amônia. 

A eluição alcalina com amônia é empregada para resinas compostas pelo grupo 

funcional bis-PA [82].  

O eluente escolhido para dessorver o cobre foi o ácido sulfúrico em 

concentração 1mol/L. Tal eluente foi testado e utilizado na etapa de eluição 

realizado em coluna de leito fixo (item 3.5.3). 

As porcentagens de Cu2+ encontradas durante o processo de adsorção e 

dessorção realizado em batelada para cada ciclo avaliado estão indicadas na 

Figura 64. O eixo das ordenadas (eixo y) da Figura 64 a) e b) nomeado como 

“Íon metálico (%)” indica, para a etapa de adsorção, a porcentagem de Cu2+ 

adsorvido pela resina, e para a etapa de dessorção, a porcentagem de Cu2+ na 



134 
 

solução. Cabe destacar que, após finalizada a etapa de dessorção, a resina foi 

utilizada novamente nos ensaios subsequentes de adsorção. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura 64. Ciclos de adsorção utilizando a) solução monoelementar de Cu2+ e b) 

solução multielementar e dessorção com ácido sulfúrico 1mol/L. Condições experimentais: 1g 
de resina; 50mL de solução; 120min; 25°C. 
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As porcentagens de adsorção e dessorção utilizando solução 

monoelementar de Cu2+ estão indicadas na Figura 64 a). Os resultados 

mostraram que a maior variação entre as cinco adsorções ocorreu entre o 

primeiro e segundo ciclo. Para o primeiro ciclo, 100% de cobre foi adsorvido, 

enquanto para o segundo, 84%. Os demais ciclos (3,4,5) obtiveram porcentagem 

de adsorção próxima à do segundo ciclo. 

O estudo de adsorção-dessorção utilizando solução multielementar 

(Figura 64 b) apresentou valores de adsorção em torno de 73%. Diferentemente 

do processo de adsorção-dessorção com solução monoelementar, não foi 

verificado decréscimo de adsorção entre o primeiro e o segundo ciclo. 

Os resultados indicam que a resina pode ser reutilizada no processo de 

extração do Cu2+ a partir de uma solução mono e multielementar sem que a 

capacidade de adsorção seja prejudicada.  

Para a etapa de dessorção, o cálculo efetuado para obter as porcentagens 

de Cu2+ dessorvido é dado relacionando a concentração do cobre presente na 

solução após a dessorção com ácido sulfúrico 1mol/L com a concentração do 

cobre adsorvido na etapa de adsorção.  Analisando as porcentagens de 

dessorção na Figura 64 a), o valor para o “Ciclo 1” foi de 71,2%, sendo o menor 

com relação aos ciclos 2, 3, 4 e 5, os quais tiveram valores de dessorção 

oscilando entre 81-87%. O mesmo comportamento foi verificado quando se 

utilizou solução multielementar. Para o primeiro ciclo de dessorção, 66,6% do 

cobre foi recuperado, sendo que para os demais, 74% aproximadamente. 

Apesar de haver diminuição entre a dessorção do ciclo 1 com os demais, 

o ácido sulfúrico (H2SO4) 1mol/L empregado para a etapa de dessorção foi capaz 

de recuperar os íons metálicos de cobre que estavam adsorvidos na resina. Isso 

significa que o excesso de íons H+ presentes na solução ácida deslocaram o 

Cu2+ para a solução, fixando-os na resina [43]. Visualmente, também foi possível 

observar que a solução obtida pela dessorção apresentava coloração azulada, 

caracterizando a presença de cobre.  

Como o valor da dessorção é dependente da adsorção, e verificando que 

a dessorção do “Ciclo 1” foi menor do que os demais ciclos, essa associação 

levantou uma hipótese. A hipótese sugere que a menor concentração de cobre 

na solução de dessorção do “Ciclo 1” está relacionada com à retenção de íons 

metálicos de cobre na resina.  
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Ao expor a resina virgem ao primeiro contato com a solução e em seguida 

realizar a dessorção com o ácido sulfúrico, notou-se que alguns grãos de resina 

não liberaram o cobre para o seio da solução, apresentando uma coloração azul. 

A análise de EDS confirmou a presença de cobre no grão da resina, conforme 

apresentada na Figura 65 a), que pode ser comparada com a Figura 65 b), a 

qual condiz com um grão de resina sem cobre após a dessorção.  

 

a) 
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b) 

Figura 65. Espectro do EDS para o grão da resina a) com cobre e b) sem cobre após a 
dessorção com ácido sulfúrico 1mol/L. 

 

Além da coloração da resina ter mudado, uma vez que a cor original é 

bege, observou-se que o tamanho do grão da resina com cobre foi 

modificado/alterado, quando comparado com o grão sem cobre. Uma análise de 

MEV foi realizada para comprar o tamanho dos grãos com e sem cobre 

(Figura 66).  
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a) b) 

Figura 66. Imagem de elétrons retroespalhados obtida por MEV do grão da resina a) 
com cobre e b) sem cobre após a dessorção com ácido sulfúrico 1mol/L. 

 

Observou-se pela Figura 66 a) e b) que o tamanho do grão da resina com 

cobre mediu aproximadamente 600µm. Esse tamanho é maior do que o tamanho 

do grão sem cobre, que foi de aproximadamente 370µm. Esse diâmetro de grão 

de resina está de acordo com a literatura [13].  

Vale ressaltar que foi testada eluição com hidróxido de amônio (NH4OH) 

4mol/L para validar o proposto pela literatura e averiguar se, em condições 

básicas, o cobre retido na resina se deslocaria para a solução. Por meio do 

resultado encontrado, não foi obtido sucesso com a eluição básica, 

permanecendo o cobre na resina.  

 

3.9 DISCUSSÃO GERAL  

 

O presente trabalho teve como objetivo a recuperação de cobre de uma 

solução sintética baseada no licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico 

de níquel por troca iônica utilizando a resina quelante Dowex XUS43605. O 

estudo foi divido em quatro etapas. A primeira e a segunda etapas foram 

desenvolvidas em batelada, enquanto a terceira, em coluna de leito fixo. Já na 

quarta etapa, foram desenvolvidos ensaios de precipitação. Na primeira etapa 
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foi avaliada a influência de parâmetros como tempo de contato e pH na adsorção 

de Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Ni2+ e Zn2+ presentes em soluções 

monoelementares. Na segunda etapa o efeito do tempo de contato e do pH foi 

estudado novamente, entretanto, a solução de estudo era multielementar.  

Considerou-se o intervalo entre 30 e 1440min para os ensaios de tempo 

de contato para a primeira e a segunda etapas. Para os ensaios utilizando 

soluções monoelementares, observou-se que apenas o Cu2+ foi adsorvido pela 

resina devido ao pH das soluções ter sido ajustado em 0,5. Tal valor corresponde 

ao pH da solução original. Avaliou-se que o equilíbrio da reação de adsorção do 

cobre foi atingido em 120min, com capacidade correspondente de 2,7mg de 

cobre/g de resina e 38,8% de Cu2+ extraído. 

Durante a avaliação do tempo de contato para solução multielementar, 

além do cobre, o ferro e o níquel também foram adsorvidos. Verificou-se que 

para atingir a reação de equilíbrio do cobre em solução multielementar foi 

necessário mais tempo de contato ao comparar com o tempo de equilíbrio 

necessário quando o íon Cu2+ estava disponível em solução monoelementar.  

A adsorção do cobre pela resina, em solução multielementar atingiu o 

equilíbrio em 240min e 6,1mg de cobre foram adsorvidos para 1g de resina, 

indicando 78,6% de extração de Cu2+. Em 120min, a extração do cobre foi de 

72,8%, sendo mais do que os 38,8% extraídos a partir da solução 

monoelementar. Essa diferença está associada ao pH da solução multielementar 

ter sido ajustado em 1,5, o qual propiciou que mais cobre fosse adsorvido, 

mesmo na presença de outros íons metálicos. 

Além disso, mesmo havendo a adsorção de níquel e ferro pela resina, foi 

possível observar que não foram capazes de interferir na porcentagem de 

extração do cobre, e que, apenas retardaram o equilíbrio da reação de 120 para 

240min. Logo, para os experimentos realizados com soluções 

monoelementares, não houve concorrência entre os íons metálicos pelos sítios 

ativos da resina e a adsorção ocorreu em um período de tempo menor com 

relação aos ensaios com solução multielementar. Sendo assim, o equilíbrio da 

reação para solução monoelementar de Cu2+ foi atingido em 120min e para 

solução multielementar, 240min.  

Analisou-se o efeito do pH para soluções mono e multielementar, variando 

o pH inicial entre 0,5-2. Para os experimentos em que o pH das soluções mono 
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e multielementar era igual a 0,5, apenas o cobre foi adsorvido, 

independentemente do tempo de agitação entre a solução e a resina, conforme 

justificado no item 3.2.2. Em pH 1, 1,5 e 2, foram identificados a adsorção do 

Cu2+, Fe3+ e Ni2+ tanto para os ensaios com soluções mono, quanto 

multielementar. O cobalto e o cromo foram adsorvidos apenas em pH 2 durante 

os experimentos com solução monoelementar.  

A extração do Cu2+, Fe3+ e Ni2+ apresentou comportamento similar, assim, 

as maiores extrações foram obtidas para os ensaios com as soluções 

monoelementares e quanto mais básica encontrava-se a solução. O cobre foi 

100% adsorvido, considerando solução monoelementar e pH 1,5. Para o mesmo 

pH de 1,5, porém, utilizando solução multielementar, a sua adsorção diminuiu 

registrando um valor de 72,8%. O ferro foi adsorvido 4,6% e o níquel 14,7% a 

partir de soluções monoelementares considerando tempo de agitação de 120min 

e pH igual a 1,5. Para a mesma condição, porém, em solução multielementar, a 

extração foi de 3,1% e 5,5% para o Fe3+ e o Ni2+, respectivamente. Esse fato 

está relacionado com a competição pelos sítios ativos da resina entre os diversos 

íons metálicos presentes em uma mesma solução [154].  

Ao comparar a interferência dos parâmetros para as soluções mono e 

multielementar, o pH foi capaz de impactar mais a capacidade de adsorção dos 

íons metálicos pela resina do que o tempo de contato. Conforme apresentado 

nos itens 3.2.1 e 3.3.2, após o equilíbrio ser atingido, o aumento do tempo de 

agitação apresentou efeito irrelevante sobre a porcentagem de remoção do 

cobre, bem como dos demais íons. 

Ainda na segunda etapa do projeto (ensaios em batelada com solução 

multielementar), verificou-se a influência da massa da resina e da temperatura. 

Para as massas avaliadas, 1g de resina mostrou-se mais vantajosa do que as 

demais massas, conforme discutido no item 3.3.3, sendo uma quantidade 

satisfatória para o desenvolvimento dos ensaios em batelada em escala 

laboratorial. Através dos ensaios de temperatura, pôde-se notar que o 

incremento na temperatura não comprometeu a adsorção do cobre, do ferro e 

do níquel, determinando-se que a temperatura de trabalho esteja entre 25-35°C. 

Após investigar a adsorção dos íons metálicos a partir de soluções mono 

e multielementar usando o método em batelada, foi encontrado a mesma ordem 

de afinidade para ambas as soluções: Cu2+ > Ni2+ > Fe3+.  
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Para todos os casos, a resina se mostrou mais seletiva em relação aos 

íons Cu2+, tanto a partir de soluções mono, quanto multielementar, mesmo 

havendo competição entre os diversos íons metálicos presentes na solução 

multielementar. Observou-se que, para os ensaios com solução multielementar, 

a concorrência entre os íons metálicos foi responsável pela redução da 

porcentagem adsorvida de cada íon e que variou de acordo com as condições 

experimentais atribuídas para cada experimento.  

Com relação às concentrações de cada íon metálico na solução 

multielementar, notou-se que os íons Cu2+ foram mais adsorvidos mesmo 

estando 127 vezes menos concentrado do que os íons Fe3+ e 16 vezes menos 

concentrado do que os íons Ni2+.  

Na terceira etapa, os experimentos de adsorção foram desenvolvidos em 

sistema contínuo por meio de coluna de leito fixo, sendo capaz de produzir uma 

solução com concentração reduzida de Cu2+ na fase de carregamento e uma 

solução concentrada na fase de eluição. A composição da solução concentrada 

foi de 1470ppm Cu2+, 175ppm Ni2+ e 260ppm Fe3+.  

Os resultados alcançados pelas operações em batelada e em coluna de 

leito fixo indicaram que a resina possui capacidade em adsorver Cu2+, Ni2+ e Fe3+ 

para todos os parâmetros estudados no presente trabalho. De fato, os íons Ni2+ 

e Fe3+ foram responsáveis pela diminuição da porcentagem extraída do Cu2+ da 

solução multielementar. Entretanto, devido à afinidade do Cu2+ com a resina ser 

maior do que o níquel e o ferro, foi possível extrair e concentrar (etapa de eluição) 

o íon metálico de interesse.  

Com o propósito de separar o Cu2+ dos íons Fe3+ e Ni2+, a precipitação foi 

estudada como alternativa. A solução concentrada obtida pela eluição foi 

utilizada para os ensaios de precipitação. Os ensaios de precipitação foram 

preparados adicionando-se CaCO3. A partir da precipitação, a composição da 

solução remanescente e os precipitados foram analisados por EDX, MEV/EDS 

e DRX. As análises indicaram que as condições experimentais estipuladas para 

as etapas de precipitação foram satisfatórias para que o cobre fosse separado 

do Fe3+ e do Ni2+. Na primeira etapa de precipitação foi possível precipitar o ferro 

completamente. Na segunda, o cobre foi precipitado e foram encontradas três 

fases, sendo duas constituídas por cobre (brochantite e posnjatike).  
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Ao final de todas as etapas que envolveram o desenvolvimento do 

presente trabalho, pode-se dizer que o uso da troca iônica com a resina quelante 

somado ao processo de precipitação garantiram que o objetivo de recuperar o 

cobre da solução sintética baseada no licor de lixiviação atmosférica de níquel 

laterítico fosse alcançado. 

Dessa forma, as técnicas empregadas podem ser uma alternativa para 

recuperar o cobre do licor de lixiviação, evitando o descarte e possibilitando a 

utilização desse íon metálico.  
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4. CONCLUSÕES 

 

Por meio dos experimentos foi possível concluir:  

1. A composição do licor de lixiviação atmosférica do minério limonítico de 

níquel é dada por nove íons metálicos (Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, 

Ni2+ e Zn2+). A concentração do Cu2+ foi igual a 146,9ppm. 

2. A partir dos ensaios em batelada com soluções monoelementares 

avaliando o tempo de contato, apenas o cobre foi adsorvido pela resina e o 

equilíbrio da reação ocorreu em 120min; 

3. A resina mostrou-se mais seletiva para o cobre em pH igual a 1,5 nos 

ensaios com soluções monoelementares e multielementar, tendo sido definido 

esse pH como o de trabalho; 

4. Nos ensaios em batelada com a solução multielementar, a adsorção do 

cobre pela resina atingiu o equilíbrio em 240min e pela avaliação da massa de 

resina, verificou-se que 1g é uma dosagem suficiente para recuperar o cobre da 

solução; 

5. O incremento na temperatura não alterou a adsorção do cobre pela resina. 

Determinou-se que a temperatura de trabalho esteja entre 25-35°C. 

6. O modelo de isoterma de equilíbrio de Langmuir apresentou melhor ajuste 

dos dados experimentais em relação aos modelos de Freundlich e Temkin, 

sendo a capacidade máxima de adsorção 14,9mg de cobre/g de resina. 

7. A cinética da adsorção do cobre na resina quelante seguiu o modelo 

pseudosegunda-ordem, assim, o passo limitante da taxa foi a quimiossorção. 

8. A vazão de 1,5VL/h apresentou o maior tempo de residência do cobre na 

coluna atingido o ponto de ruptura em 20VL. 

9. O processo de eluição permitiu a recuperação do cobre, obtendo uma 

solução concentrada desse íon metálico. O Cu2+ foi concentrado em 

aproximadamente 10 vezes com relação à concentração inicial. 

10. Em todo o trabalho, a resina apresentou maior seletividade pelo cobre 

frente aos demais íons metálicos, possibilitando que esse íon metálico seja 

recuperado do licor por meio da resina escolhida para o estudo. 

11. A precipitação por adição de CaCO3 possibilitou a separação dos íons 

Cu2+ dos íons Fe3+ e Ni2+.  
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12. A resina pôde ser reutilizada no processo de extração do Cu2+ em pelo 

menos 5 ciclos sem prejudicar a capacidade de adsorção. 
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