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RESUMO 

 

PIRANI, Débora. A. Resinas de troca iônica e materiais nanoestruturados 

aplicados no tratamento de efluentes de urânio. 2021. 99 p. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, 

IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 

Os inúmeros processos do ciclo do combustível nuclear além de produzir os 

materiais de interesse, geram efluentes contendo urânio em concentrações 

suficientemente elevadas que impedem que se descarte diretamente na rede de 

coleta de esgotos. Devido ao seu comportamento químico, o urânio estará presente 

em solução aquosa predominantemente como íon uranila, UO2
2+ (UVI). Na 

presença de ânions como SO4
2-, Cl-, PO4

2- e CO3
2- o íon uranila formará outros 

complexos aniônicos. Técnicas como a extração por solvente, co-precipitação, 

troca iônica e separação por membranas são usadas para a separação do urânio 

em solução aquosa. O objetivo deste trabalho é separar o urânio em concentrações 

da ordem de 100 mg L-1 presentes em soluções aquosas e avaliar a adequação de 

materiais nanoestruturados e/ou trocadores iônicos no tratamento de efluentes 

contendo esse metal. Para remover o urânio de efluentes foram utilizadas duas 

técnicas: troca iônica e adsorção em quitosana depositada sobre nanopartículas de 

magnetita. Na técnica de troca iônica avaliou-se as resinas Dowex 1-X8 e IRA 910. 

Utilizou-se uma coluna de 2 cm de diâmetro empacotada com 30 mL de resina. 

Foram realizados quatro experimentos variando o pH (3, 5, 7 e 8). O experimento 

realizado com pH 8 apresentou melhores resultados para remoção de urânio. 

Houve uma eficiência de remoção de 99,99%, diminuindo o teor de urânio da 

solução de 163 para 0,02 mg L. As amostras foram analisadas por Espectrometria 

de Emissão Óptica com Fonte de Plasma de Argônio, ICP-OES e por 

Espectrometria de Massas com Fonte de Plasma de Argônio, ICP-MS. As 

nanopartículas de magnetita revestidas com quitosana foram preparadas em quatro 

etapas: a obtenção das nanopartículas de magnetita por precipitação simultânea 

dos íons férrico e ferroso em pH 11; o preparo da solução acética de quitosana e a 

obtenção do revestimento das partículas de magnetita por quitosana. As 



 
 

nanopartículas foram posteriormente caracterizadas por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão, MET, e por Difratometria de Raios X, DRX. 

 

Palavras chave: urânio; troca iônica; quitosana; magnetita; nanopartículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

PIRANI, Débora. A. Ion exchange resins and nanostructured materials applied 

to the treatment of uranium effluents. 2021. 99 p. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-

CNEN/SP, São Paulo. 

 

The countless processes of the nuclear fuel cycle, in addition to producing the 

materials of interest, generate effluents containing uranium in sufficiently high 

concentrations that prevent it from being discharged directly into the sewage 

collection network. Due to its chemical behavior, uranium will be present in an 

aqueous solution predominantly as uranyl ion, UO2
2+ (UVI). In the presence of 

anions such as SO4
2-, Cl-, PO4

2- and CO3
2- the uranyl ion will form other anionic 

complexes. Techniques such as solvent extraction, co-precipitation, ion exchange 

and membrane separation are used to separate uranium in aqueous solution. The 

objective of this work is to separate uranium in concentrations of around 100 mg L-

1 present in aqueous solutions and to evaluate the suitability of nanostructured 

materials and / or ion exchangers in the treatment of effluents containing this metal. 

To remove uranium from effluents, two techniques were used: ion exchange and 

adsorption in chitosan deposited on magnetite nanoparticles. In the ion exchange 

technique, Dowex 1-X8 and IRA 910 resins were evaluated. A 2 cm diameter 

column packed with 30 mL of resin was used. Four experiments were carried out 

varying the pH (3, 5, 7 and 8). The experiment carried out with pH 8 showed better 

results for uranium removal. There was a removal efficiency of 99.99%, reducing 

the uranium content of the solution from 163 to 0.02 mg L-1 The samples were 

analyzed by Optical Emission Spectrometry with Argon Plasma Source, ICP-OES 

and by Mass Spectrometry with Argon Plasma Source, ICP-MS. Chitosan-coated 

magnetite nanoparticles were prepared in four stages: obtaining magnetite 

nanoparticles by simultaneous precipitation of ferric and ferrous ions at pH 11; 

preparing the acetic chitosan solution and obtaining the chitosan coating of the 

magnetite particles. The nanoparticles were later characterized by Transmission 

Electron Microscopy, MET, and X-Ray Diffractometry, XRD 

Keywords: uranium; ion exchange; chitosan; magnetite; nanoparticles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O urânio é um elemento natural de massa 238,05078 e número atômico 

92. Na natureza, é encontrado na forma de três isótopos, a saber, 238U com 

abundância de 99,2836%, 235U com abundância de 0,7110% e 234U com 

abundância de 0,0054%. Segundo Handbook of Chemistry and Physics (2014) é 

considerado mais abundante que o mercúrio, antimônio, prata, ou cádmio, e quase 

tão abundante como molibdénio ou arsénio. Ocorre em numerosos minerais tais 

como pechblenda, autunita, camotita, entre outros. É também encontrado, por 

exemplo, em rochas fosfáticas e areias monazíticas, e pode ser recuperado 

comercialmente dessas fontes. O urânio é de grande importância para a área 

nuclear, sendo amplamente empregado como combustível para reatores nucleares 

de potência e pesquisa. 

A partir do século XX, devido os estudos realizados pelo físico italiano 

Enrico Fermi (1901-1954) sobre o decaimento beta, o aproveitamento e 

desenvolvimento da energia nuclear se intensificaram. A “Era Nuclear” teve início a 

partir da operação do primeiro reator nuclear em 1942, na Universidade de Chicago 

nos Estados Unidos. Desde então, o avanço dos estudos e o desenvolvimento 

tecnológico têm proporcionado o aumento do uso dos radioisótopos em diversas 

atividades que incluem a tecnologia nuclear na indústria, pesquisa, medicina e 

agricultura (JESUS, 2013). 

No Brasil, o desenvolvimento do setor nuclear teve início em meados 

dos anos 50 quando foi fundado o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN-CNEN/SP), inicialmente denominado Instituto de Energia Atômica (IEA). O 

primeiro reator nuclear a operar no hemisfério Sul, o IEA-R1, foi inaugurado no 

então IEA em 1958. O projeto do Ciclo do Combustível da Marinha do Brasil trouxe 

ao país o domínio da tecnologia do ciclo do combustível nuclear. No Brasil, a 

tecnologia de enriquecimento de urânio foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico 

da Marinha em São Paulo (CTMSP) em parceria com o IPEN (GUILHEN, 2018). 
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Nos dias atuais, o IPEN (CNEN-SP) destaca-se na atuação em 

diversos setores da atividade nuclear como nas aplicações das radiações e 

radioisótopos, em reatores nucleares, em materiais e no ciclo do combustível, em 

radioproteção e em dosimetria. Ainda, o IPEN tem enorme importância na produção 

de radioisótopos e radiofármacos no Brasil. 

Além dos benefícios produzidos pelo uso da energia nuclear, há uma 

questão importante a ser estudada, que são os rejeitos radioativos. Com o 

crescente avanço das aplicações nucleares há uma maior produção destes 

passivos ambientais. Os rejeitos radioativos possuem características peculiares e 

devem ser controlados e tratados, seguindo normas e tratamento específicos 

(HIROMOTO et al., 1999). 

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, 2013) 

estes rejeitos são definidos como “qualquer material que contenha ou esteja 

contaminado com radionuclídeos em concentrações ou níveis de atividade maiores 

que os limites de isenção estabelecidos pela autoridade competente”. No Brasil, a 

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) é responsável por regular, licenciar 

e fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no país. 

A determinação do método de tratamento de rejeitos radioativos na 

forma líquida depende da composição do efluente, da concentração do 

radionuclídeo a ser removido e das técnicas disponíveis. Quando se trata de urânio, 

existem vários métodos considerados eficazes na extração do elemento em 

solução aquosa. Extração por solventes, co-precipitação, troca iônica, evaporação, 

processos de sorção, separação por membranas ou nanofiltração são alguns 

exemplos de técnicas para remoção de urânio (DULAMA et al., 2013).  

Nos últimos anos, a busca de novas alternativas para o tratamento de 

rejeitos radioativos líquidos tem apresentado grande importância. O 

desenvolvimento das técnicas contribui para a mitigação de impactos ambientais e 

para a redução do volume de rejeitos radioativos oriundos de atividades nucleares. 

Destacam-se os adsorventes vegetais que possuem baixo custo e eficiência na 

remoção de radionuclídeos (MALIK, 2004). 

A adsorção é amplamente empregada para remoção de radionuclídeos 

a partir de um determinado volume. É um processo de adesão física ou ligação de 
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íons e moléculas na superfície de um sólido (GADD, 2009). A adsorção é uma 

alternativa em potencial para estes tratamentos, principalmente devido a variedade 

de materiais adsorventes, por exemplo: a magnetita (EBNER et al., 2011; 

MARMIER & FROMAGE, 2000), o carvão ativado (POPOVA et al., 2013) e as 

biomassas (CAN & WANG, 2010). 
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2 OBJETIVO 

 

 

Remover o urânio presente em soluções aquosas. Avaliar a adequação 

de materiais nanoestruturados e/ou trocadores iônicos no tratamento de efluentes 

para remoção de urânio, visando atendimento à legislação ambiental e a ações 

reguladoras.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Avaliar a aplicação de resinas trocadoras de íons e materiais 

nanoestruturados na remoção de urânio presente nas soluções aquosas.  

Avaliar os parâmetros experimentais aplicáveis à operação proposta de troca 

iônica como: tipo de resina, pH, vazão e condicionamento. 

Avaliar a resposta de nanopartículas magnéticas de quitosana em função do 

desempenho em separar os íons de interesse (UO2
2+) e avaliar os parâmetros 

experimentais como pH, quantidade de adsorvente (magnetita), tempo de contato 

e isotermas de adsorção (Langmuir e Freundlich). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O urânio 

 

O urânio é um elemento químico natural encontrado nas rochas da 

crosta terrestre descoberto em 1789 pelo cientista alemão Martin Klaproth. É o 

elemento representado pelo símbolo U com uma massa atômica de 238. Na 

natureza é encontrado na forma de três isótopos: 234U, 235U e 238U, sendo 0,7% de 

235U, 99,3% de 238U e traços de 234U. É radioativo e um dos elementos naturais de 

maior número atômico, sendo superado, apenas por netúnio e plutônio (ANM, 

2017). 

No Brasil o urânio é um metal radioativo considerado estratégico, tem 

sua mineração controlada pela União, através da CNEN (Comissão Nacional de 

Energia Nuclear), autarquia criada em 1956 e atualmente, vinculada ao Ministério 

de Ciência e Tecnologia (ANM, 2017). 

Encontram-se vestígios de urânio em vários lugares da crosta terrestre. 

O minério de urânio mais facilmente encontrado é a uraninita, que é uma 

composição de UO2 com U3O8. Nas minas de Leopldville no Congo, na África situa-

se o maior depósito do mundo de uraninita. Outros minerais com urânio em sua 

composição são a euxenita, a carnotita, a branerita, a torbernite, e a coffinita. Os 

países que possuem as maiores reservas de urânio são: Austrália, Cazaquistão, 

Canadá, Rússia, Namíbia, África do Sul, China, Niger e Brasil (INB, 2020). 

 

3.2 Reservas de Urânio no Brasil 

 

  Segundo a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), a produção brasileira 

de urânio teve início em 1982 em Caldas, Minas Gerais. A reserva foi explorada 

durante treze anos e foi responsável pelo abastecimento da usina Angra 1. Em 

1995, com avanço dos recursos e investigações outras reservas foram descobertas 

e a unidade em Caldas encerrou a produção de urânio (INB, 2020). 
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  Em 1998, o urânio começou a ser explorado em Caetité, na Bahia, 

uma área onde existe uma reserva de 100.000 toneladas do minério. A Unidade de 

Concentrado de Caetité produz cerca de 400 toneladas/ano de concentrado de 

urânio, o que supre as usinas Angra 1 e Angra 2 (INB, 2020). 

  Atualmente, o recurso de aproximadamente 244.788t de U3O8 do 

Brasil encontra-se distribuído entre os estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas 

Gerais. Segundo a INB (2020) apenas 33% do território nacional foi pesquisado, o 

que indica que o país possui outros potenciais territórios a serem explorados 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Ocorrências uraníferas no Brasil 

 
Fonte: INB 

 

O Brasil possui a 6ª reserva mundial de urânio. Os países cujas 

reservas são maiores do que as brasileiras são pela ordem: Austrália, Canadá, 

Estados Unidos, África do Sul e Niger (MATOS e RUBINI, 1999). A Tabela 1 

apresenta o potencial, em toneladas de U3O8, de mineralização de urânio no 

território brasileiro segundo o INB. 
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Tabela 1 – Potencial de mineralização dos recursos brasileiros de urânio 

Depósitos 

Toneladas U3O8 (Concentrado de urânio) 

Medido e Indicado Inferido Total 

Caetité 66.672 32.392 99.064 

Santa Quitéria 75.010 4.614 79.624 

Outros 39.500 26.600 66.100 

TOTAL 181.182 63.606 244.788 

Fonte: Adaptado de INB. 
 

  O recurso Inferido é a parte do recurso mineral para a qual a 

tonelagem ou volume são estimados com base em amostragem e, portanto, com 

baixo nível de confiabilidade. A inferência é feita a partir de informações suficientes 

geológicas, geoquímicas ou geofísicas. O recurso Indicado envolve pesquisa com 

amostragem direta em estações (afloramentos, trincheiras, poços, galerias e furos 

de sonda), adequadamente espaçadas e, portanto, tem valores mais confiáveis. O 

valor Medido tem elevado nível de confiabilidade. As estimativas são suportadas 

por amostragem direta (afloramentos, trincheiras, poços, galerias e furos de sonda), 

de modo que se comprova a permanência das propriedades (MATOS e RUBINI, 

1999). 

 

  Atualmente, a INB é detentora das atividades brasileiras do ciclo do 

combustível nuclear que engloba desde a exploração do urânio até a produção e 

montagem dos elementos combustíveis para reatores de usinas nucleares. É uma 

empresa estatal de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia e 

licenciada e fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). 
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3.3 Aplicações de urânio 

   

  O átomo de 235U possui uma característica distinta que é a de fissionar 

núcleos, a fissão nuclear. A fissão de cada átomo de 235U resulta em 2 átomos 

menores e de 2 a 3 nêutrons, que irão fissionar outros tantos núcleos e liberar calor. 

Este fenômeno ocorre milhares de vezes em milésimos de segundo, resultando em 

uma reação em cadeia. Uma grande aplicação do controle dessas reações em 

cadeia de fissão é nos reatores nucleares, que são responsáveis por gerar energia 

elétrica. Um reator nuclear, ou seja, uma central térmica, tem como principal fonte 

de calor o U235, que converte a energia nuclear liberada pelo urânio em energia 

térmica (CARDOSO, 2012).  

  Para ser possível gerar uma reação de fissão nuclear, ou reação em 

cadeia, é necessário um processo de enriquecimento do 235U, visto que este isótopo 

é encontrado em apenas 0,7% das amostras de urânio natural, e em reatores 

nucleares tipo PWR é necessário que tenha cerca de 3,2% de U235. O 

enriquecimento de urânio é um processo físico responsável por aumentar a 

concentração de U235 em uma amostra através de processos como difusão gasosa, 

ultracentrifugação ou difusão a laser (CARDOSO, 2012). 

  A primeira usina nuclear brasileira, chamada de Angra 1, entrou em 

operação em 1985 e opera com um reator tipo PWR, reator de água pressurizada. 

A usina é capaz de gerar energia suficiente para suprir as necessidades de uma 

cidade com 1 milhão de habitantes. Há também a segunda usina nuclear brasileira, 

Angra 2, que iniciou suas operações em 2001. Com potência de 1.350 megawatts, 

Angra 2 é capaz de atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, 

como Belo Horizonte. A usina conta com um reator de água pressurizada (PWR) 

de tecnologia alemã da Siemwns/KWU (hoje Areva NP), fruto de acordo nuclear 

entre Brasil e Alemanha, assinado em 1975 (ELETRONUCLEAR, 2021). 

  No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), existem 2 

reatores de pesquisa. O IEA-R1 é um reator de pesquisa tipo piscina, moderado e 

refrigerado a água leve e que utiliza elementos de berílio e de grafite como 

refletores. Este reator foi projetado para operar a uma potência máxima de 5 MW, 

mas nas primeiras décadas operou a potência de 2 MW. Sua primeira criticalidade 

ocorreu em 16 de setembro de 1957 e, após a fase inicial de testes e 

comissionamento, passou a operar na potência de 2 MW, segundo um ciclo de 8 
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horas por dia, 5 dias por semana. Atualmente, o reator IEA-R1 é utilizado para as 

seguintes finalidades: produção de radioisótopos para uso em medicina nuclear e 

irradiação de amostras para a realização de análises multielementares (IPEN, 

2021). 

  O IPEN/MB-01 é um reator nuclear genuinamente brasileiro, 

concebido por pesquisadores e Engenheiros do IPEN-CNEN/SP, financiado e 

construído pela Marinha do Brasil que atingiu sua primeira criticalidade em 1988. O 

Reator IPEN/MB-01 é uma instalação nuclear que permite a simulação de todas as 

características nucleares de um reator de grande porte em escala reduzida, sem 

que haja a necessidade de construir-se um complexo sistema de remoção de calor. 

Esse tipo de reator é conhecido mundialmente como reator de potência zero ou 

Unidade Crítica (IPEN, 2021). 

  O urânio possui uma grande importância na medicina nuclear. O 

Centro de Radiofarmácia do IPEN deu início a radiofármacos no Brasil em 1959. O 

131Iodo foi o primeiro radiofármaco produzido experimentalmente e é utilizado no 

diagnóstico e terapia de doenças na tireoide (ALMEIDA, 2017). Além disso, devido 

a crescente demanda de radiofármacos, o IPEN deu início à um programa de 

desenvolvimento tendo como objetivo a produção de geradores de 99Mo-99Tc, 

utilizando 99Mo importado do Canadá (IPEN, 2021). 

 

3.4 Ciclo do combustível nuclear 

 

  O ciclo do combustível nuclear é um conjunto de processos que vai 

desde a mineração do urânio em seu estado natural até sua utilização como 

combustível nuclear em reatores. As etapas deste processo consistem em: 

mineração e moagem, conversão, enriquecimento e fabricação do combustível 

(IAEA, 2020). 

  As Indústrias Nucleares do Brasil (INB) atuam na área de mineração 

e produção de concentrado de U3O8, conversão de U3O8 em UF6, enriquecimento 

isotópico, reconversão do UF6 em pó de dióxido de urânio (UO2), fabricação de 

pastilhas de UO2 em grau cerâmico nuclear e fabricação e montagem do elemento 

combustível, para alimentação dos reatores de usinas nucleares. 
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  O minério é extraído da mina e transportado por caminhões é 

encaminhado para o processo de britagem. Após passar por estágios de britagem 

primária e secundária, onde ocorre a operação para reduzir o tamanho das 

partículas, o material é disposto em pilhas e recebe uma solução de ácido sulfúrico 

que extrai o urânio da rocha. Esse processo é conhecido como lixiviação e dele 

resulta o licor de urânio, um líquido que é uma solução de ácido sulfúrico com 

urânio. Este licor de urânio é purificado e tratado com diversos processos químicos 

e físicos de separação, o que gera o concentrado de urânio, também conhecido 

como yellowcake. Este material é armazenado em tambores especiais, 

inteiramente vedados, e segue para outra etapa do ciclo do combustível nuclear: a 

conversão (INB, 2020). 

  Na segunda etapa de conversão o yellowcake é dissolvido, purificado 

e convertido para o estado gasoso (UF6) para então ser enriquecido. O 

enriquecimento isotópico consiste no aumento da concentração do isótopo 235U de 

0,7% para até 5%, no Brasil este processo é realizado através da tecnologia da 

ultracentrifugação. Após ser enriquecido o gás UF6 passa por uma reconversão em 

pó de UO2 para serem fabricadas as pastilhas de dióxido de urânio (Figura 2) (INB, 

2020). 

 

Figura 2 – Processo para obtenção de UO2 

 
Fonte: INB, 2020. 
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  Após a reconversão em UO2 são produzidas as pastilhas na forma de 

um cilindro com aproximadamente um centímetro de comprimento e de diâmetro. 

O pó de UO2 é transportado para uma prensa rotativa automática, onde são 

produzidas as chamadas "pastilhas verdes", que são encaminhadas para um forno 

de sinterização e aquecidas a 1750ºC para ganhar rigidez e adquirir resistência 

(Figura 3). 

Figura 3 – Processo de produção das pastilhas de UO2 

 
Fonte: INB, 2020. 

 
 

3.5 Projeto PROCON-IPEN 

 

  O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) é uma 

autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do 

Governo do Estado de São Paulo e gerida técnica e administrativamente pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), do Governo Federal. 

  Localizado na Cidade Universitária, ocupa uma área de 500.000 

metros quadrados e se destacada na atuação em vários setores da atividade 

nuclear entre elas, nas aplicações das radiações e radioisótopos, em reatores 

nucleares, em materiais e no ciclo do combustível e em radioproteção e dosimetria. 

  O IPEN atua na área do ciclo do combustível nuclear desde os anos 

60, quando ainda era IEA (Instituto de Energia Atômica). Em 1960 foi projetada e 

instalada uma unidade piloto para purificação de concentrados de urânio, esta 
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unidade preparou até 1963 cerca de 4 toneladas de diuranato de amônio (DUA) de 

pureza nuclear. 

  Na etapa de conversão, deram continuidade nos estudos de 

purificação de urânio a fim de desenvolver a tecnologia de purificação também para 

outros compostos de urânio não provenientes do Brasil. Em 1968, concluiu-se a 

Usina Piloto de Purificação de Urânio, a qual começou a operar em 1969. Essa 

unidade piloto cumpriu a finalidade de comprovação do processo de purificação. 

Em Bonn, na Alemanha, iniciou-se um Acordo de Cooperação 

Científica e Tecnológica entre o Brasil e Alemanha, e a partir disso ocorreu a 

formação de pessoal em diversas áreas da energia nuclear, dentre elas o Ciclo do 

Combustível Nuclear. Em 1970 foi fechado um convênio com a General Atomic, 

dos Estados Unidos, para o desenvolvimento de reatores tipo HTGR (High 

Temperature Gas Cooled Reactor), base para o projeto de uma unidade piloto de 

produção de UF4. 

Em 1979, decorreram os primeiros experimentos para a precipitação e 

filtração contínua de DUA. Neste ano foi consolidado um convênio entre o Ministério 

de Minas e Energia e a Secretaria do Planejamento, com participação do Conselho 

de Segurança Nacional e da CNEN, com o objetivo de integrar os trabalhos 

realizados no IPEN nas áreas do Ciclo do Combustível Nuclear e para o 

aperfeiçoamento da tecnologia de produção do hexafluoreto de urânio UF6. Iniciou-

se, então, a Área de Conversão. 

Em 1980 deu-se início a criação do Projeto Conversão (PROCON), 

convênio entre o Ministério de Minas e Energia e o Governo do Estado de São 

Paulo, para a produção de UF6. Durante 10 anos de desenvolvimento deste projeto 

ele foi responsável pela produção, em unidades pilotos, do UF6 a partir do 

yellowcake, desde as etapas de purificação, produção de UO3, redução a UO2 e 

fluoretação para obtenção de UF4 até a produção do gás UF6.  

A usina PROCON (Figura 4) começou sua operação em 1982, e após 

quase dez anos, em 1990 foi transferido ao CTM-Aramar, Ministério da Marinha, 20 

toneladas de UF6 para uso nos experimentos de enriquecimento isotópico. Em 

1992, o Projeto Conversão – PROCON encerrou suas atividades após ter 

processado cerca de 35 toneladas de UF6. Nessa época, toda a tecnologia de 

conversão até a obtenção do UF6 foi transferida para o CTM-Aramar. No decorrer 

de sua operação, a usina cumpriu seu objetivo de desenvolver conhecimentos em 
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escala piloto, além de acumular materiais para o enriquecimento de urânio e 

produzir UF6 para as primeiras ultracentrífugas em operação no Brasil. Na Figura 4 

mostra-se o fluxograma das etapas realizadas nas instalações do Projeto 

PROCON, dando destaque a usina piloto de produção de UF6 (SANTOS, 2008). 

 

Figura 4 – Instalações do Projeto PROCON 

 
Fonte: Adaptado de Santos (2008). 

 

 

 

3.6 Rejeitos radioativos 

 

  Rejeitos radioativos são materiais radioativos que não possuem mais 

potencial de utilização. Podem ser produtos finais de diversos processos, como 

equipamentos de radioterapia que não são mais úteis devido à baixa radioatividade; 
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materiais utilizados em pesquisas e que não são reutilizáveis; materiais pós 

processamento de centrais nucleares ou materiais fabricados nas usinas nucleares, 

desde a mineração até a produção do combustível. O gerenciamento dos rejeitos 

e sua destinação final tem como base os níveis de concentração dos radionuclídeos 

presentes e suas características físico-químicas (DOMINGOS, 2018). 

Os rejeitos radioativos podem ser prejudiciais aos seres humanos e a 

outros organismos quando não dispostos da maneira correta. Por isso, é necessário 

que sejam isolados da biosfera pelo tempo que se fizer necessário (HEILBRON 

FILHO, 2019). 

No Brasil existem diversas instalações nucleares com diferentes tipos 

de operações. As principais e com maior potencial de geração de rejeitos 

radioativos são: usinas nucleares Angra 1 e Angra 2; minas de urânio em Poços de 

Caldas-MG (fora de operação) e em Caetité-BA (em operação); Fábrica de 

Combustível Nuclear  (FCN) que produz elementos combustíveis de reatores 

nucleares brasileiros; reatores de pesquisa em São Paulo e Belo Horizonte; 

Instalações do ciclo do combustível e instalações médicas, industriais e de 

pesquisas que utilizam equipamentos radioativos (HEILBRON FILHO, 2019). 

No IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares), as 

atividades nos campos da pesquisa, indústria e medicina estão ligados a geração 

de rejeitos radioativos. A gestão destes rejeitos deve ser realizada de forma a 

garantir a proteção à saúde e a preservação do meio ambiente. A regulamentação 

que estabelece as bases para a gestão de rejeitos radioativos foi elaborada pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em 1985. Trata-se da norma 

CNEN-NE-6.05 (CNEN, 1985). Esta que foi posteriormente substituída pela norma 

CNEN-NN-8.02 (CNEN, 2014). 

Os rejeitos radioativos gerados no IPEN, até 2009, já somavam cerca 

de 910 litros. Estes são armazenados na Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR) 

(JESUS, 2013). Devido ao grande volume e as restrições de armazenamento, é 

necessário uma caracterização e posterior tratamento tendo em vista a redução de 

volume e preocupação ambiental (GUILHEN, 2018). 
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3.6.1. Norma CNEN 8.02/2014 

 

      A Norma 8.02, de Gerência de rejeitos radioativos em Instalações 

Radiativas (CNEN, 2014) classifica os rejeitos radioativos de acordo com seus 

níveis e natureza da radiação. As principais classes são: 

• Classe 0: Rejeitos Isentos (RI): rejeitos contendo radionuclídeos com valores de 

atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, inferiores ou 

iguais aos respectivos níveis de dispensa estabelecidos na norma 8.01 (CNEN, 

2014).  

• Classe 1: Rejeitos de Meia-Vida Muito Curta (RVMC): rejeitos com meia-vida 

inferior ou da ordem de 100 dias, com níveis de atividade ou de concentração em 

atividade superiores aos respectivos níveis de dispensa e que podem atender, num 

período de até 5 anos, aos critérios de dispensa estabelecidos na norma.  

• Classe 2: Rejeitos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN): rejeitos com 

meia-vida superior à dos rejeitos da Classe 1, com níveis de atividade ou de 

concentração em atividades superiores aos níveis de dispensa estabelecidos em 

Norma CNEN, bem como com potência térmica inferior a 2 kW/m3. A Classe 2 é 

subdividida em subclasses, são elas: 

- Classe 2.1: Rejeitos de Meia-Vida Curta (RBMN-VC): rejeitos de baixo e médio 

níveis de radiação, emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 

30 anos e com concentração de radionuclídeos emissores alfa de meia-vida longa 

limitada em 3700 kBq/kg, acondicionados em volumes individuais e com um valor 

médio de 370 kBq/kg para o conjunto de volumes;  

- Classe 2.2: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RNp): rejeitos de 

baixo e médio níveis de radiação, provenientes de extração e exploração de 

petróleo, contendo radionuclídeos das séries do urânio e tório em concentrações 

de atividade ou atividades acima dos níveis de dispensa estabelecidos no Anexo V 

da Norma 8.01 (CNEN, 2014) Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio 

Níveis de Radiação;  

- Classe 2.3: Rejeitos contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RNm): rejeitos 

contendo matérias-primas minerais, naturais ou industrializadas, contendo 

radionuclídeos das séries do urânio e tório em concentrações de atividade ou 
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atividades acima dos limites de dispensa estabelecidos também no Anexo V da 

norma.  

- Classe 2.4: Rejeitos de Meia-Vida Longa (RBMN-VL): rejeitos não enquadrados 

nas Classes 2.2 e 2.3. 

• Classe 3: Rejeitos de Alto Nível de Radiação (RAN): Rejeitos com potência térmica 

superior a 2kW/m3 e com concentrações de radionuclídeos de meia-vida longa que 

excedam as limitações para classificação como rejeitos de meia-vida curta. 

Os depósitos de rejeitos radioativos são instalações adequadas para 

armazenar e/ou depositar materiais radioativos. Os rejeitos das Classes 0, 1 e 2 

devem ser dispensados ou depositados de acordo com a Norma CNEN 8.02, 

sendo: 

• Classe 0: podem ser dispensados sem restrições radiológicas;  

• Classe 1: devem ser armazenados para decaimento e, posteriormente, 

dispensados, sem restrições radiológicas, na rede de esgotos sanitários ou no 

sistema de coleta de resíduo urbano, atendendo aos requisitos pertinentes de 

dispensa estabelecidos na Norma CNEN 8.01;  

• Classe 2: Classe 2.1 devem ser depositados em depósitos próximos à superfície; 

Classes 2.2 e 2.3 devem ser depositados em depósitos próximos à superfície ou 

em profundidade definida pela análise de segurança; Classe 2.4 devem ser 

depositados em formações geológicas com profundidade definida pela análise de 

segurança. 

Ainda de acordo com a CNEN 8.02 os depósitos podem ser 

classificados em quatro tipos:  depósito inicial (Figura 5), depósito intermediário, 

depósito final e depósito provisório. 
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Figura 5 – Exemplo de depósito inicial para rejeitos radioativos 

 
Fonte: Eletronuclear, 2020. 

 
Para rejeitos líquidos contendo radionuclídeos, quando os valores de 

atividade ou de concentração e atividade, em massa ou volume forem inferiores ou 

iguais aos respectivos níveis de dispensa estabelecidos no anexo II da Norma 

CNEN-NN-8.01 (2014), os mesmos podem ser classificados como Rejeitos Isentos 

(RI). Para radioisótopos 238U, 235U e 234U, o nível de dispensa corresponde a 5,3x103 

Bq m-3. 

 

3.6.2 Resolução CONAMA nº 357/2011 

 

       O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) possui legislação 

para assegurar o uso da água e controlar os parâmetros de qualidade e indicadores 

específicos. Uma destas leis é a Resolução CONAMA nº. 357 de 17 de março de 

2005 que tem como propósito: 

“Dispor sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelecer as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dar outras providências.” 

 O Art. 2º desta Resolução adota as seguintes definições: 

• Águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;  

• Águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;  

• Águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;  
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• Ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou 

estagnado;  

• Ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes;  

• Aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições 

naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático; 

• Além disso, segundo o Art. 4º as águas doces são classificadas em classe especial, 

classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, sendo elas: 

• Classe especial: são águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, 

com desinfecção; à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; 

e à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral.  

• Classe 1: águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento simplificado; à proteção das comunidades aquáticas; à 

recreação de contato primário como natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação 

de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 

solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e à proteção das 

comunidades aquáticas em Terras Indígenas.  

• Classe 2: águas para abastecimento e consumo humano, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas; recreação de contato 

primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; irrigação de hortaliças, 

plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o 

público possa vir a ter contato direto; e aqüicultura e atividade de pesca.  

• Classe 3: águas que terão como finalidade o abastecimento para consumo humano, 

após tratamento convencional ou avançado; à irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras; à pesca amadora; à recreação de contato secundário; e 

à dessedentação de animais.  

• Classe 4: águas para navegação e harmonia paisagística. 

• O valor máximo permitido pela Resolução CONAMA 357/2005 para urânio total é 

de 0,02 mg/L U para águas doces Classe 1 e Classe 3.  
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3.7 Técnicas de separação de urânio de águas contaminadas 

 

  O urânio é um elemento importante na indústria nuclear. Com o 

crescente desenvolvimento deste setor grandes quantidades de rejeitos radioativos 

são geradas, principalmente os líquidos. É necessário processos eficientes de 

remoção de urânio de águas contaminadas devido ao alto potencial tóxico deste 

elemento, que em concentrações elevadas pode causar danos irreparáveis aos 

seres humanos. Existem várias técnicas de remoção de urânio, entre as principais 

estão: troca iônica, adsorção, precipitação química, separação por membranas, 

extração por solvente e eletrodiálise (XIE, ZHONG, et al., 2017). 

  

3.7.1 Processos de Troca Iônica 

 

A cromatografia é uma técnica analítica ou de processo para a 

separação de compostos. É baseada nas diferenças de afinidades entre os 

componentes de uma fase móvel com uma fase estacionária. De um modo geral, o 

mecanismo de troca iônica ocorre da seguinte forma: íons metálicos presentes na 

solução, fase móvel, podem deslocar e tomar os lugares de íons na resina, fase 

estacionária, sendo os íons deslocados levados pela fase móvel (ABRÃO, 2014). 

Harry Thompson e John Way foram os pioneiros nos estudos sobre 

troca iônica. Eles perceberam que ao ser percolado com soluções de sulfato de 

amônio, (NH4)2SO4, o solo perdia os íons de NH4+ pois os mesmos eram 

substituídos por íons de Ca2+. A partir destas observações, várias técnicas de 

produzir trocadores iônicos foram surgindo. Adams e Holmes criaram as primeiras 

resinas sintéticas de troca iônica em 1935 que tinham como base a 

policondensação de formol difenois. Em 1944 D´Alelio desenvolveu a resina de 

maior sucesso, por copolimerização de estireno com divinilbenzeno (DVB) e 

posterior sulfonação com ácido sulfúrico concentrado. Em 1945 a resina 

desenvolvida por D’Alelio foi comercializada pela Dow Chemical Co., uma resina 

catiônica do tipo forte (ABRÃO, 2014). 

O processo de troca iônica aplicado ao tratamento de efluentes 

consiste na remoção de íons indesejados, que ao interagirem com uma matriz 
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sólida insolúvel são substituídos por uma quantidade equivalente de espécies 

iônicas presentes nessa matriz, e que possuam um menor potencial de perigo 

(RIANI, 2008). 

Uma reação de troca iônica é uma troca reversível de íons entre a fase 

estacionária (trocador iônico) e a fase líquida (solução aquosa). Desta maneira, 

para um trocador iônico M-A+, onde cátions A+ são os íons trocados em solução 

aquosa pelos cátions B+, a troca-iônica pode ser representada pela Equação 1 

(TENÓRIO e ESPINOSA, 2001): 

M- A+ + B+ ↔ M- B+ + A+       (1) 

A Equação (1) representa uma reação de troca catiônica, onde M- é o 

grupo funcional da resina. Os cátions A+ e B+ são chamados contra-íons e os íons 

presentes em solução tendo a mesma carga da matriz são chamados co-íons 

(TENÓRIO e ESPINOSA, 2001). 

Esse processo é aplicado para a retenção de urânio em resinas 

aniônicas quando este se encontra, por exemplo, na forma de complexos aniônicos 

do íon uranilo, UO2
2+, U(VI), com os ligantes SO4

2-, Cl-, PO4
2- e CO3

2-. O urânio pode 

ser fixado também em resinas catiônicas como íon uranilo complexado na forma 

catiônica (ABRÃO, 2014). 

Existe um interesse prático na aplicação de trocadores iônicos para 

remoção de urânio de soluções aquosas devido à facilidade do manuseio das 

resinas. A técnica é relativamente barata e possui alto poder de adsorção do 

elemento. Mesmo em pequena quantidade, a resina mantém alta capacidade para 

separar o urânio de um grande volume de solução (RAHMATI, GHAEMI e 

SAMADFAM, 2012). 

 

3.7.2 Resinas de troca iônica 

 

  Atualmente diversos tipos de resinas de troca iônica estão disponíveis 

no mercado. Suas características variam de acordo com a constituição da matriz, 

grupos de troca e suas propriedades físico-químicas. Uma resina é um material 
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orgânico sintético que tem como polímero base mais comum o poliestireno. Ao 

combinar o poliestireno, que apresenta estrutura linear, com o divinil-benzeno 

forma-se uma estrutura com fortes ligações cruzadas. Quanto mais intensas forem 

estas ligações cruzadas (cross-linking), maior é o grau de copolimerização da 

resina. As resinas também podem utilizar como matriz outros polímeros, como o 

poliacrilato de metila ou serem à base de formaldeído (FRANCO, 2011). 

  Resinas de troca iônica são classificadas de acordo com os íons 

difusíveis. Quando o íon difusível é um cátion, a resina é chamada de catiônica, e 

quando o íon difusível for um ânion, a resina é chamada de aniônica. Geralmente, 

possuem a forma esférica com uma estrutura densa sem poros aparentes, que são 

as resinas tipo gel ou também chamadas de microporosas, ou com uma estrutura 

multicanalizada de poros que são as resinas macroporosas. As resinas 

macroporosas podem ser constituídas de macro e microporos (BORBA, 2009). A 

Figura 6 mostra um esquema de resinas microporosas e as macroporosas. 

Figura 6 – Estrutura de resinas micro e macroporosas. 

 

Fonte: Wheaton e Lefevre, 2000. 

 

  As resinas aniônicas e catiônicas são produzidas com o mesmo 

polímero como base, o que difere as duas são os grupamentos ionizáveis presos 

às cadeias carbônicas e é este grupamento que determina o comportamento 

químico da resina. As resinas também são subdividas em fortemente ou fracamente 
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ácidas (resinas catiônicas) e fortemente e fracamente básicas (resinas aniônicas) 

(SANTOS, 2006).  

  A classificação e as propriedades de resinas de troca iônica são 

apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Classificação e propriedades de resinas trocadoras de íons. 

Resina de 

Troca Iônica 
Classificação Propriedades 

Catiônica 

Fortemente 

ácida 

-Comportamento semelhante à de um ácido forte; 

-A capacidade de troca iônica é menos sensível ao 

pH do meio (pode ser utilizada em diversas faixas de 

pH); 

-Grupamento mais comum: sulfônico (R-SO3). 

Fracamente 

ácida 

-Comportamento semelhante à de um ácido orgânico 

fraco; 

-A capacidade de troca iônica é bastante afetada 

pelo pH do meio (pH abaixo de 6); 

-Grupamento mais comum: carboxila (COOH). 

Aniônica 

Fortemente 

básica 

-Altamente ionizáveis, podem ser usadas em 

diversas faixas de pH. 

Fracamente 

básica 

-Sofrem grande influência do pH, e a capacidade de 

troca iônica é mínima em pH maiores que 7. 

Fonte: Adaptado de Franco (2011). 

  

  O processo de troca iônica pode ser utilizado em diversas aplicações 

industriais. No tratamento de efluentes líquidos, as soluções aquosas (fase móvel) 

percolam através de um leito de resina (fase estacionária). As fases interagem e 

ocorre a substituição de íons e consequentemente a remoção de um metal 

contaminante (RIANI, 2008).   
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LADEIRA e GONÇALVES (2007) realizaram experimentos com resinas 

de troca iônica visando à remoção de urânio de águas residuais. Foram utilizadas 

duas resinas, a IRA 910U e a Dowex Marathon A, ambas as resinas aniônicas de 

base forte. Os experimentos foram realizados em duas colunas de vidro com 1,2 

cm de diâmetro, operada com duas soluções de pH 2,7 e 3,9 e uma vazão de 

2mL/min. Os autores concluíram que as resinas são adsorventes muito eficazes 

para urânio, uma vez que a sua recuperação é importante do ponto de vista 

econômico e sua remoção é necessária para minimizar a geração de resíduos 

radioativos. Além disso, os experimentos mostram que a capacidade máxima de 

sorção de duas resinas básicas fortes para urânio estava na faixa de 65 a 79 mg. 

g-1, o que demonstra a eficácia da resina. 

  SOLGY et. al. (2014), utilizaram a resina Amberlite IRA 402 em um 

estudo de equilíbrio, cinética e termodinâmica para adsorção de urânio (VI) de 

soluções de sulfato. Os experimentos foram realizados em um sistema de batelada. 

A influência de diferentes variáveis como pH, tempo de contato e a capacidade de 

adsorção da resina Amberlite IRA 402 foi investigada. Os autores confirmaram que 

a adsorção de urânio (VI) na resina é afetada pelo pH, dosagem de adsorvente e 

tempo de agitação. A adsorção de urânio na resina na presença de sulfato é um 

processo favorável a níveis mais altos de temperatura durante os experimentos (35 

° C e 45 ° C). Além disso, a Amberlite IRA 402 é uma boa resina para a recuperação 

de complexos aniônicos de sulfato de uranilo em soluções aquosas. 

  TERA e KORKISCH (1961), realizaram a separação de urânio com 

resinas de troca iônica utilizando a Dowex 1-X8, na forma clorídrica. A resina foi 

condicionada com 80% metanol e 20% ácido clorídrico e adicionada a uma coluna 

de vidro. A solução contendo uma concentração conhecida de urânio foi percolada 

pela coluna com uma vazão de 0,8 mL.min-1. Os autores observaram que o urânio 

foi separado quantitativamente de todos os elementos presentes na solução e a 

resina possui facilidade de adsorção do urânio em soluções aquosas. 
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3.8 Processo de separação por adsorção 

 

A adsorção é o fenômeno no qual as moléculas ou íons de uma solução 

contendo um soluto (adsorbato) se concentram sobre uma superfície sólida 

(adsorvente). Esta interação provoca um aumento ou diminuição do soluto na 

interface quando em contato por um tempo a uma determinada temperatura. O 

soluto na fase fluida é atraído para a zona interfacial devido a existência de forças 

atrativas não compensadas na superfície do sólido (STOPA, 2007).  

O íon UO2
+2 representa o estado de urânio (VI) e é conhecido por 

formar compostos tais como carbonato de uranilo, cloreto de uranilo e sulfato de 

uranilo. O íon UO2
2+ também forma complexos com vários agentes quelantes 

orgânicos, o mais comum dos quais é o acetato de uranilo. Existem vários 

processos para remoção dos complexos aniônicos e catiônicos do urânio, a 

adsorção é o mais efetivo para soluções homogêneas e tem sido muito empregado 

para purificação de substâncias ou para separação das mesmas (KRAJňÁK, 

VIGLAšOVÁ, et al., 2014). 

  Na literatura encontram-se várias contribuições para o aprimoramento 

do processo de adsorção de íons uranilo, que explicam o fenômeno e buscam 

alternativas com boa eficiência e baixo custo de implantação. O carvão ativado, 

casca de coco, quitosana, biomassas, minerais, fosfatos e micro-organismos são 

exemplos de técnicas alternativas para adsorção de urânio (BELGACEM, REBIAI, 

et al., 2014). 

   

3.9 Modelos de Isotermas de Adsorção 

 

  As isotermas são curvas que indicam a relação entre as quantidades 

de adsorbato em solução de contato com o adsorvente, assim que atingido o 

equilíbrio químico. As formas mais utilizadas de representação desta distribuição 

de equilíbrio são as isotermas de Langmuir e Freundlich, mas também existem 

outros modelos que podem ser usados, como a isoterma de Redlich-Peterson ou o 

modelo de Temkim (FRANCO, 2011). 
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  Em 1918, Langmuir desenvolveu uma teoria de isoterma de equilíbrio 

para calcular a quantidade de gás adsorvido na superfície de um sólido. É um 

modelo muito conhecido e aplicado para diversos sistemas de sorção (SHEK, MA, 

et al., 2009). O modelo de Langmuir assume que as forças que atuam são similares 

em natureza àquelas que envolvem reação química. Considera-se implicitamente: 

todos os sítios da fase sólida têm a mesma atividade para a adsorção; não existe 

interação entre as moléculas adsorvidas; toda adsorção segue o mesmo 

mecanismo; a extensão da adsorção ocorre em uma monocamada (BORBA, 2009). 

  A isoterma de Langmuir para um sistema mono ou multicomponente 

é dada pela Equação 2: 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+ 𝐾𝐿𝐶𝑒
 (𝐿𝑎𝑛𝑔𝑚𝑢𝑖𝑟)       (2) 

 

Onde qe é a quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente 

no equilíbrio (mg.g-1); qmax é capacidade máxima de adsorção (mg.g-1); KL é a 

constante de interação adsorvato/adsorvente (L.mg-1) e Ce é a concentração do 

adsorvato no equilíbrio (mg.L-1). 

A isoterma de Freundlich foi desenvolvida em 1906, é reconhecida 

como o primeiro modelo de isoterma de adsorção. Trata-se de uma equação 

empírica que descreve a adsorção baseada na heterogeneidade da energia 

superficial, e se mostra satisfatória para sistemas de adsorção que utilizam baixas 

concentrações de metais (ZAINOL e NICOL, 2009). Para um sistema 

monocomponente este modelo pode ser representado pela Equação 3. 

 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒

1
𝑛⁄

 (𝐹𝑟𝑒𝑢𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ)      

 (3) 

 

Onde qe é a quantidade de soluto adsorvido (mg.g-1); Ce é a 

concentração de equilíbrio em solução (mg.L-1);  1/n é a constante relacionada à 
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heterogeneidade da superfície e KF é a constante de capacidade de adsorção de 

Freundlich. 

 

 

3.10 Nanopartículas magnéticas 

 

  Nanopartículas magnéticas (NPMs) são materiais entre 1 e 100 nm 

de diâmetros considerados nanoestruturados que direcionam sua movimentação 

na presença de campo magnético. A composição básica de uma NPM é um metal 

(M) ligado a um óxido de ferro, como MFe2O4. Assim, os sistemas magnéticos 

nanoparticulados podem ser dispostos em duas classes: as nanopartículas 

constituídas de metais de transição (Mn, Co, Ti) e as nanopartículas de óxidos 

metálicos (FeO.Fe2O3, NiO, FeO). Dentre os óxidos metálicos nanoparticulados 

está a magnetita, de estrutura molecular Fe3O4. A magnetita apresenta uma série 

de características que a torna base para a construção de sistemas mais complexos 

e com aplicações nas mais diferentes áreas da tecnologia (SOUZA, 2011). 

  As propriedades da Fe3O4 dependem de sua dimensão e de seu 

formato. A escolha do método de preparação influencia diretamente nos 

parâmetros. Esses métodos incluem síntese por decomposição térmica, reações 

hidrotermais, microemulsão e coprecipitação. Estudos demonstram que este último 

fornece nanopartículas de Fe3O4 predominantemente esféricas (SHEN, QIAO, et 

al., 2014). A coprecipitação é a técnica mais simples e eficiente para a obtenção de 

partículas magnéticas. Óxidos de ferro (Fe3O4 ou γ-Fe2 O3) são preparados por uma 

mistura estequiométrica de sais ferrosos e férricos em meio aquoso com a adição 

de uma base em temperatura ambiente ou temperatura elevada (FRANCISQUINI, 

SCHOENMAKER e SOUZA, 2015).  

 A reação química de formação do Fe3O4 pode ser escrita como na Equação 

4: 

Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH−  →  Fe3 O4 +  4H2O      (4) 
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O Fe3O4 possui propriedades elétricas e magnéticas em função da 

transferência de elétrons entre os íons Fe2+ e Fe3+ nos seus sítios cúbicos. Devido 

às suas características de magnetismo, compatibilidade química e alta durabilidade 

a magnetita é utilizada na remoção de íons de metais pesados e na absorção de 

ondas eletromagnéticas. Além disso, é uma técnica considerada de baixo custo e 

baixa toxicidade (TOALDO, 2015). 

Das et. al. (2010) utilizou nanopartículas de magnetita para estudar a 

sorção de urânio (VI) de soluções aquosas. A magnetita foi sintetizada usando 

método mecânico químico de estado sólido. A sorção de urânio nos nanomateriais 

sintetizados foi estudada em função de vários parâmetros operacionais, como pH, 

concentração inicial de íons metálicos, força iônica e tempo de contato. Segundo 

os autores, as nanopartículas de magnetita foram consideradas eficazes para 

sorção de urânio em soluções aquosas em um processo de 6 horas de contato. 

Além disso, experimentos realizados na faixa de concentração de 2 a 50 ppm de 

urânio (VI) revelaram que a capacidade de sorção da nanopartícula está na faixa 

de 5 ppm. 

 

3.11 Quitosana 

 

        A quitosana é um aminopolissacarídeo que tem em sua forma 

unidades repetidas de β-(1 →4) 2-amino-2-deoxi-D-glucose (D-glucosamina), 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Estrutura molecular da quitosana 

 
Fonte: Stopa, 2007. 
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      A quitosana é um produto natural obtido da quitina de carapaças de 

crustáceos. A quitina é separada de outros componentes da carapaça por um 

processo químico que envolve as etapas de desmineralização e desproteinização 

dessas carapaças com soluções diluídas de ácido clorídrico, HCl e hidróxido de 

sódio, NaOH, seguida de descoloração com permanganato de potássio, KMnO4, e 

ácido oxálico, por exemplo. A quitina obtida, o biopolímero contendo grupos acetil 

(NHCOCH3), é desacetilada com solução concentrada de NaOH, produzindo a 

quitosana (AZEVEDO et al., 2007). 

    A quitosana é encontrada também na parede celular de fungos, 

principalmente aqueles da classe Zygomycetes, que podem apresentar até 50% 

deste polímero na sua estrutura (BERGER, 2013). De acordo com CHAO (2004), a 

quitosana não apresenta propriedades tóxicas e possui ampla capacidade 

adsorvente. Em pH elevado os grupos amino da quitosana são desprotonados e 

seu par de elétrons reage com aldeídos, ácidos, anidridos, epóxidos que são 

reagentes eletrofílicos. 

  Devido à presença de grupos amino, -NH2, na sua matriz polimérica, 

a quitosana possui excelentes propriedades de adsorção de íons metálicos. Os 

aminogrupos, –NH2, e os grupos hidroxila, -OH,da quitosana retém o elemento do 

meio aquoso, sendo assim muito interessante quando se trata da remoção de 

elementos químicos de águas residuais (TRAN, 2010). 

  A quitosana é eficiente na adsorção de cátions em pH próximo do 

neutro e na adsorção de ânions em pH ácido. Devido a estas características e ao 

fato de ser uma fonte natural, esta é amplamente aplicada em diversas áreas da 

tecnologia (GUIBAL, 2004). 

   Após a celulose, a quitina é considerada o biopolímero mais 

abundante e largamente distribuído na natureza, estando presente como elemento 

estrutural em animais invertebrados, em algas diatomáceas, na maioria dos 

artrópodes e na parede celular de fungos (STAMFORD et al., 2008). Lulas, 

caranguejos, camarões, lagostas e ostras apresentam em sua constituição 10 a 15 

% de peso seco de quitina, já fungos da ordem Mucorales possuem na constituição 

da sua parede celular, além da quitina, a quitosana (22 a 44 %) (ANDRADE et al., 

2003). 
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  A produção de quitosana no Brasil é liderada pela empresa Polymar, 

com sede em Fortaleza (CE). A Polymar Ciência e Nutrição S/A é uma empresa de 

base tecnológica criada e incubada no Parque Tecnológico da Universidade 

Federal do Ceará em 1997. A empresa é especializada na produção de 

biopolímeros, principalmente quitina e quitosana a partir de carapaças de 

crustáceos (camarão, lagosta e caranguejo).  

  As carapaças de caranguejo são fontes ricas em quitina. No Brasil, as 

principais áreas de ocorrência e produção deste crustáceo estão concentradas nas 

regiões Norte e Nordeste, as quais contribuem com 70% da produção nacional. 

Muitos métodos tem sido desenvolvidos para recuperação dos componentes 

químicos, como proteínas, quitina e carotenóides entre outros, a partir de resíduos 

do processamento de crustáceos (ABREU, CAVALCANTE, et al., 2014).  

   Como mencionado anteriormente, a quitosana é produzida a partir da 

quitina. Esta é obtida por etapas de desmineralização com ácido clorídrico para 

remoção de carbonatos; desproteinização com hidróxido de sódio, e 

desodorização/despigmentação com permanganato de potássio e hipoclorito de 

sódio para a retirada de contaminantes e pigmentos. Após esses processos, ocorre 

reações de desacetilação da quitina com uma base. As ligações N-acetil do 

polímero de quitina são rompidas com formação de unidades que contém um grupo 

amínico livre. A quitosana é um grupo de polímeros parcialmente desacetilados 

com graus variáveis de desacetilação (PADETEC, 2020). 

 

3.12 Magnetita revestida com quitosana 

  

  A magnetita possui as características e propriedades de um 

nanomaterial devido ao processo de precipitação simultânea dos íons Fe2+ e Fe3+. 

Essa rota de precipitação mantém as propriedades magnéticas interessantes para 

este trabalho (TOALDO, 2015). 

  Os compostos ferro e ferrimagnéticos podem ser revestidos com 

compostos orgânicos ou inorgânicos e ainda assim mantém-se susceptíveis ao 

campo magnético.  

  A magnetita revestida com quitosana tem sido estudada na remoção 

de íons metálicos presentes como contaminantes de soluções aquosas. As 
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propriedades magnéticas da magnetita facilitam a separação do contaminante do 

meio uma vez que pode-se acelerar a precipitação com a ação de um campo 

magnético (ímã) e imobilizar essas nanopartículas próximas ao ímã (ZHOU, 2012). 

  Stopa (2007) utilizou nanopartículas magnéticas revestidas com 

quitosana para remoção de urânio. As nanopartículas foram preparadas em quatro 

etapas: obtenção das nanopartículas de magnetita pelo processo de precipitação 

simultânea dos íons Fe2+ e Fe3+; preparação da solução acética de quitosana; 

revestimento das partículas de magnetita pela quitosana e solidificação da 

quitosana nas partículas de magnetita. O autor conseguiu aplicar esse material 

adsorvedor para a remoção de urânio, ressaltando o fato dos componentes seren 

de baixo custo e facilmente separável fase aquosa. 

 

3.13 Caracterização 

 

3.13.1 Espectrometria de Emissão Ótica com Fonte de Plasma de Argônio 

(ICP-OES) 

 

  A espectrometria de emissão ótica é uma técnica utilizada em 

diversas áreas, como na indústria mineradora, metalúrgica, agrícola, alimentos e 

centros de pesquisas. Esta técnica não utiliza lâmpadas e realiza análises em 

amostras de metais alcalinos e alcalinos terrosos; terras raras; metais de transição, 

entre outros (HARRIS, 2007). 

  A técnica baseia-se na medida da intensidade da radiação emitida, 

quando um átomo ou íon excitado pelo plasma retorna ao seu estado fundamental. 

O objetivo é identificar e quantificar os elementos presentes na amostra. Por ser 

uma técnica multielementar, executa grande número de determinações em pouco 

tempo, além de poder ser aplicada a diferentes concentrações, devido à 

possibilidade de escolha de linhas (HOU, et al., 2000). 

  Nessa técnica os átomos do elemento de análise estão no estado 

fundamental, ou seja, com energia mais baixa. Após a aplicação de uma energia 

os átomos são levados momentaneamente a um estado excitado, ou seja, com uma 

energia mais alta. Este processo gera uma energia que resulta na emissão de um 

fóton, que têm energias características para cada átomo ou íon. Essa energia 
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utilizada pode ser uma energia externa na forma de calor ou energia elétrica, nesse 

caso a energia é suprida por um plasma (SKOOG, et al., 1998). 

  A fonte de energia utilizada em espectrometria de emissão óptica é 

um plasma de argônio, um gás altamente ionizado, estável e quimicamente inerte, 

que chega a temperaturas próximas a 10.000 K, com temperaturas usuais entre 

5.500 e 8.000 K, que permitem a completa atomização de elementos da amostra 

minimizando interferências químicas (ELMER, 2004). 

  A amostra é introduzida no equipamento na forma líquida. No 

espectrômetro a amostra é convertida em aerossol no nebulizador, processo 

chamado de nebulização. As gotículas de amostra são transportadas até o plasma 

onde ocorre a dessolvatação, vaporização, atomização e excitação e/ou ionização. 

Na Figura 8 está apresentado uma representação esquemática de um ICP-OES 

(BOSS, et al., 1997). 

 

 

Figura 8 - Representação esquemática dos componentes em um ICP-OES 

 

Fonte: Adaptado de BOSS, et al., 1997 
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3.13.2 Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-

MS) 

  O ICP-MS, assim como o ICP-OES, é uma importante técnica para 

determinação de elementos químicos. Esta técnica oferece limites de detecção que 

variam de parte por bilhão (ppb) a parte por trilhão (ppt) para a maioria dos 

elementos. Além disto, é uma técnica rápida e precisa que possibilita a 

determinação multielementar e isotópica com alta sensibilidade. Na maior parte dos 

casos, os limites de detecção são de até 1000 vezes melhores do que é possível 

no ICP-OES (LEWEN, 2004). 

  O espectrômetro de massas separa íons de acordo com sua razão 

massa/carga (m/z) e é composto por cinco partes principais: sistema de introdução 

de amostra, ICP (fonte de íons), interface (focalização), sistema analisador e 

sistema de detecção de íons (THOMAS, 2002). A amostra líquida é introduzida no 

sistema de introdução de amostra, formado por um nebulizador (pneumático ou 

ultrassônico), que forma um aerossol fino, seguido por uma câmara de nebulização, 

que separa as gotas maiores das menores. Em seguida, a amostra é transportada 

pelo fluxo de argônio (gás nebulizador) até o plasma, onde sofre dessolvatação, 

vaporização, atomização e ionização (SKOOG, et al., 1998). 

  O plasma é gerado em uma tocha de quartzo, composta por três tubos 

concêntricos para o transporte de gás argônio. O fluxo de gás externo é introduzido 

tangencialmente na tocha e sustenta o ICP. O fluxo central ou auxiliar é utilizado 

para manter o plasma afastado das laterais da tocha de quartzo e o fluxo de gás 

interno transporta a amostra nebulizada até o plasma (SUTTON, 1999). 

  Para transportar os íons do ICP para o espectrômetro de massas (MS) 

é utilizada uma interface que possui uma bomba de vácuo de múltiplo estágio, que 

acopla a tocha do ICP ao MS, a bomba reduz a pressão e a densidade do feixe, 

minimizando a perda de íons. O feixe de íons formado no plasma é extraído desta 

região por uma diferença de pressão e lançado no espectrômetro de massas à 

baixa pressão através de um cone de amostragem (THOMAS, 2002). Uma fração 

dos íons passa através de um segundo cone (skimmer ou cone extrator) e a maior 

parte do gás argônio é bombeada para fora. Em seguida, os íons passam para uma 

câmara mantida a pressão do espectrômetro de massas separando os íons 
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positivos dos negativos. No analisador de massas (na maioria das vezes 

quadropolo), os íons são separados de acordo com sua razão massa/carga 

(SKOOG, et al., 1998; SUTTON, 1999). Na Figura 9 está apresentado uma 

representação esquemática de um ICP-MS. 

 

Figura 9 - Representação esquemática de um ICP-MS. 

 
Fonte: Adaptado de GILSTRAP, 2009. 

 

3.13.3 Microscopia Eletrônica de Trasmissão (MET) 

 

  Um microscópio eletrônico de transmissão consiste de um feixe de 

elétrons e um conjunto de lentes eletromagnéticas, que controlam o feixe, 

encerrados em uma coluna evacuada com uma pressão cerca de 10-5 mm Hg. 

Esse tipo de microscópio é comumente chamado de microscópio eletrônico direto 

ou de transmissão (MET) pelo fato de a imagem do espécimen ser formada 

simultaneamente à passagem do feixe de luz através dele (BOZZOLA, 1999). 

  Em microscopia eletrônica de transmissão a imagem observada é a 

projeção de uma determinada espessura do material, havendo uma diferença com 

relação ao observado numa superfície. O contraste nas imagens formadas em MET 

possui origens diversas, podem ser diferença de espessura, diferença de 

densidade ou de coeficiente de absorção de elétrons (contraste de massa), difração 

e campos elásticos de tensão (ROMIG, 1986). 
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3.13.4 Difratometria de Raios X (DRX) 

 

  A difratometria de raios X (DRX) é uma técnica que determina a 

estrutura atômica e molecular de um cristal, onde os átomos dispostos em uma 

rede cristalina auxiliam para que o feixe de raios X incidente difrate em muitas 

direções específicas. É possível reproduzir uma imagem, a partir da medida dos 

ângulos e das intensidades dos feixes difratados, que representa a densidade do 

elétron dentro do cristal (difratograma), com isso as posições médias dos átomos 

no cristal são determinadas (EDWALD, 2013). 

  A técnica é importante para caracterizar a estrutura de um sólido e 

para identificar parâmetros de rede, de fases e o tamanho do cristal. Todos os 

materiais cristalinos apresentam um padrão de difração (raios x difratados pelos 

planos hkl quando a condição de Bragg é obedecida) característico (PATTERSON, 

1939). 

  Segundo a Lei de Bragg, há difração quando a diferença dos 

caminhos percorridos por dois feixes distintos for um múltiplo do comprimento de 

onda, d. A interferência construtiva ocorre quando o ângulo de incidência e o ângulo 

de espalhamento do feixe difratado, θ, satisfaz a lei de Bragg: 

 

𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃            (5) 

  Onde, “λ” é o comprimento de onda da radiação eletromagnética e “d” 

é o espaçamento perpendicular entre os planos da rede atômica periodicamente 

arranjada. 

  As nanopartículas magnéticas de quitosana são sólidos cristalino e 

apresentam padrões de DRX característicos, estes podem ser utilizados para 

identifica-las e para determinar o grau de pureza e/ou cristalinidade e os parâmetros 

de cela unitária. 

   O tamanho médio das partículas pode ser calculado a partir das 

medidas da largura a meia altura do pico mais intenso que corresponde ao plano 

hkl dos difratogramas, segundo a equação de Debye-Scherrer (Equação 6) válida 

somente para materiais na escala nanométrica. 
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𝑑 (ℎ𝑘𝑙) =  
𝑘.𝜆

Δ𝜃.𝑐𝑜𝑠𝜃
                                     (6) 

Onde, 

 

d (hkl) = tamanho médio do cristalino 

k = fator de forma (normalmente utiliza-se k=0,9 para partículas esféricas) 

λ = comprimento de onda do raio X em nm 

Δθ = abertura a meia altura do pico mais intenso e característico da fase cristalina 

(em radianos) 

cosθ = ângulo de Bragg (difração). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Reagentes 

 

   As resinas utilizadas neste trabalho foram resinas comerciais 

encontradas no mercado. Utilizou-se as resinas aniônicas fortes Dowex 1-X8 e IRA 

910 dos fabricantes Sigma-Aldrich e Rohm and Haas, respectivamente. Na Tabela 

3 são mostradas as características das resinas. 

 

Tabela 3 – características das resinas Dowex 1-X8 e IRA 910. 

Características Dowex 1-X8 IRA 910 

Forma iônica Cl- Cl- 

Matriz Estireno-divinilbenzeno Poliestireno 

Faixa de pH 0-14 0-14 

Capacidade de troca (eq 

L-1) 
1,3 1,0 

Temperatura de trabalho Máximo 66°C Máximo 35°C 

Granulometria das 

esferas (mesh) 
20-50 20-50 

Fonte: próprio autor 

 

 Além das resinas citadas anteriormente, utilizou-se os seguintes reagentes: 

• Ácido clorídrico, HCl, Merck Millipore; 

• Hidróxido de sódio, NaOH, Merck Millipore; 

• Etanol Absoluto, C2H5OH, Merck Millipore; 

• Ácido Acético Glacial, CH3COOH,  Merck Millipore; 

• Cloreto de Ferro II, FeCl2.4H2O, Êxodo Científica; 
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• Cloreto de Ferro III, FeCl3.6H2O, Êxodo Científica; 

• Quitosana em pó, Vitalab LTDA;  

• Padrão de urânio, 1001 µg L-1, AccuStandard;  

• Solução tampão certificada pH 7, Merck Millipore; 

• Solução tampão certificada pH 4, Merck Millipore; 

 

 

4.2 Materiais 

 

• Coluna de vidro, 20 cm x 2 cm, com alimentador e válvula;  

• Tubos de centrifuga de 15 e 50 mL em polipropileno com tampa; 

• Béquer de vidro de 50 mL; 

• Béquer de vidro de 4L; 

• Ímã; 

• Funil de vidro de haste longa de aproximadamente 50 mL de capacidade;  

• Papel de filtro, filtragem lenta, Whatman;  

• Erlenmeyer de vidro de 50 mL. 

 

4.3 Equipamentos 

 

• Espectrômetro de Emissão Óptica com Fonte de Plasma de Argônio, ICP-

OES, Spectro Flame M120; 

•         Espectrômetro de Massas com Fonte de Plasma de Argônio, ICP-MS, Agilent 

Technologies, 7700 Series; 

•  Microscópio Eletrônico de Transmissão, MET, Jeol JEM-2100F; 

• Difratômetro de Raios X, Rigaku ULTIMA-IV; 

• Balança digital com quatro casas decimais, Ohaus Pioneer;  

• Mesa agitadora, Marconi Equipamentos Científicos;  

• pHmetro, Model 420A, Orion Analyser; 

• Agitador magnético, Quimis. 

• Agitador mecânico, Janke & Kunkei K.G; 

 



38 
 

4.4 Caracterização do efluente 

 

  Para realizar os experimentos de troca iônica utilizou-se amostras de 

efluentes do descomissionamento da antiga usina piloto Projeto Conversão-

PROCON. Estes efluentes foram obtidos na etapa de fluoretação para obtenção 

de UF4 (tetracloreto de urânio) e UF6 (hexafluoreto de urânio), que foram 

posteriormente diluídos com nitrato de uranilo. 

  O efluente foi caracterizado pelo Centro Tecnológico da Marinha em 

São Paulo (CTMSP) de Aramar. 

 

 

4.5 Procedimentos de Troca Iônica 

 

4.5.1 Resina Dowex 1-X8 

 

  As primeiras corridas de troca iônica deste trabalho foram realizadas 

utilizando a resina Dowex 1-X8 a fim de avaliar a interação do íon uranilo com a 

resina aniônica. Foi escolhida a resina aniônica uma vez que a estratégia 

experimental se baseou na retenção dos principais ânions de urânio dissolvidos no 

efluente. 

 Utilizou-se uma coluna de vidro de 2 cm de diâmetro interno e 20 cm 

de altura. A coluna foi empacotada com 30 mL de resina imersa em água destilada, 

como mostra a Figura 10. 

   Essas dimensões estão de acordo com a razão h/d = 10 

(altura/diâmetro interno) que, empiricamente, favorece as operações de troca iônica 

em bancada. A partir dessas dimensões e da capacidade de troca da resina de 1,3 

eq. L-1 (Dow Company 2021), calculou-se a quantidade estequiométrica de 

retenção de U. 
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Figura 10- Montagem experimental da coluna empacotada com resina Dowex 1-X8. 

 

Fonte: próprio autor. 

  

  Inicialmente a resina foi lavada para a eliminação de impurezas e 

produtos de degradação. A lavagem foi realizada com soluções de ácido clorídrico 

4 M, hidróxido de sódio 2 M e etanol. Em bach a resina foi condicionada com HCl 

0,1 M para retornar para a forma Cl-, após este procedimento foram realizadas 

sucessivas lavagens com água destilada a fim de ajustar o pH para 7. 

  Os valores de pH foram determinados em um pHmetro, Model 420A, 

Orion Analyser, calibrado com soluções tampão certificadas pH 7 e pH 4. 

  A Tabela 4 apresenta as condições experimentais das corridas de 

troca iônica realizadas com a resina Dowex 1-X8, os experimentos foram 

denominados como Experimento 1 e Experimento 2. 
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Tabela 4 - Condições experimentais dos procedimentos de troca iônica com a resina Dowex 1-X8. 

Parâmetros Experimento 1 Experimento 2 

pH 7 7 

Volume de resina (mL) 30 30 

Vazão (mL min-1) 4,5 5,5 

Volume amostra (L) 0,05 1 

Concentração U (mg L-1) 163 163 

Temperatura ambiente (°C) 21 21 

Fonte: próprio autor 
 
 

  Os experimentos apresentados na Tabela 4 foram os primeiros 

realizados neste trabalho, com o intuito de verificar a interação da resina com os 

íons uranilo, por este motivo o parâmetro variante foi apenas a vazão. Buscou-se 

aperfeiçoamento dos procedimentos nos próximos itens. 

  Antes de serem percoladas pela coluna as amostras de efluente foram 

filtradas em papel de filtro, filtragem lenta, da marca Whatman. A filtração foi 

realizada para eliminar sólidos em suspensão presentes na amostra e evitar a 

deposição de materiais particulados na resina.  

  As amostras de efluente foram percoladas pela coluna em sentido 

descendente e coletas em tubos de centrífuga. Após coletadas em alíquotas de 50 

mL as amostras foram analisadas por Espectrometria de Emissão Óptica com 

Fonte de Plasma de Argônio, ICP-OES, no Centro de Química e Meio Ambiente 

(CEQMA) no IPEN. 

 

4.5.2 Resina IRA 910 

 

  Assim como a resina Dowex 1-X8, para iniciar os experimentos com 

a IRA 910 foram feitos estudos preliminares a fim de determinar os parâmetros de 

operação da corrida de troca iônica.  

  Utilizou-se uma coluna de vidro de 2 cm de diâmetro interno e 20 cm 

de altura. A coluna foi empacotada com 30 mL de resina, como mostra a Figura 11.  
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Figura 11 – Montagem experimental da coluna empacotada com resina IRA 910. 

 

Fonte: próprio autor 

 

   Nesta fase, a resina foi lavada para a eliminação de impurezas e 

produtos de degradação. A lavagem foi realizada com soluções de ácido clorídrico 

4 M, hidróxido de sódio 2 M e etanol, seguindo o procedimento realizado com a 

Dowex 1-X8. Posteriormente, em bach, foram feitas sucessivas lavagens com água 

destilada até estabilizar o pH da resina em 7. 

   Estes foram os testes preliminares com a resina IRA 910, por este 

motivo o condicionamento em bach da resina foi realizado apenas com água 

destilada antes de ser inserida na coluna de trabalho. 

  Os experimentos foram denominados de Experimento A, B, C e D. Os 

parâmetros foram os mesmos, alterando apenas o valor de pH de cada resina. Os 

valores de pH foram ajustados em bach adicionando lentamente gotas de soluções 

de HCl ou NaOH e determinados em um pHmetro, Model 420A, Orion Analyser, 

calibrado com soluções tampão certificadas pH 7 e pH 4. 

  Para o ajuste de pH utilizou-se cerca de 7 mL de HCl 0,5 M na solução 

de resina do experimento A, 4 mL no experimento B e 1 mL de NaOH 0,5 M no 

experimento D.  

A Tabela 5 apresenta as condições experimentais de cada procedimento. 
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Tabela 5 - Condições experimentais dos procedimentos de troca iônica com a resina IRA 910. 

Experimentos 

Parâmetros A B C D 

pH 3 5 7 8 

Quantidade de 

resina seca (g) 
30 30 30 30 

Vazão (mL.min-1) 4,5 4,5 4,5 4,5 

Volume amostra 

(L) 
1 1 1 1 

Concentração U 

(mg L-1) 
163 163 163 163 

Fonte: próprio autor 

 

  Antes de serem percoladas pela coluna as amostras de efluente foram 

filtradas em papel de filtro, filtragem lenta, da marca Whatman. A filtração foi 

realizada para eliminar sólidos em suspensão presentes na amostra e evitar a 

deposição de materiais particulados na resina. 

  As amostras de 1L de efluente foram percoladas pela coluna em 

sentido descendente e coletadas em tubos de centrífuga. Após coletadas em 

alíquotas de 50 mL as amostras foram analisadas por ICP-OES, no Centro de 

Química e Meio Ambiente (CEQMA) no IPEN. 

  Após os testes preliminares com a resina IRA 910 foram realizados 

outros procedimentos que alteraram as condições de condicionamento da resina. 

Nesta fase, os experimentos foram separados em duas etapas: condicionamento 

da resina com Cl- e condicionamento com OH-, denominados Experimento E, 

Experimento F, Experimento G e Experimento H. 

  Nos Experimento E e F, em bach, adicionou-se ácido clorídrico (HCl) 

0,005 M a 50g de resina e agitou-se em agitador magnético por 24 horas, após 

agitação foram feitas sucessivas lavagens com água destilada até estabilizar o pH 

da resina em 5. O mesmo procedimento foi feito com 50g de resina e 

posteriormente estabilizadas em pH 7. 

   No Experimento G e H, em bach, 50g de resina permaneceram em 

agitação por 24 horas com hidróxido de sódio (NaOH) 0,005M. Após este período 
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foram feitas sucessivas lavagens com água destilada até atingir pH 8. O mesmo 

procedimento foi realizado para pH 10. 

 A Tabela 6 apresenta os parâmetros experimentais dos dois experimentos.  

 

Tabela 6 - Condições experimentais dos Experimentos E, F, G e H com a resina IRA 910. 

Parâmetros E F G H 

pH 5 7 8 10 

Quantidade de 

resina seca (g) 
30 30 30 30 

Vazão (mL min-1) 4,5 4,5 4,5 4,5 

Volume amostra 

(L) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Concentração U 

(mg L-1) 
163 163 163 163 

Temperatura 

ambiente (ºC) 
28 28 28 28 

Fonte: próprio autor 

 

  As amostras de efluente foram percoladas pela coluna em sentido 

descendente e coletadas alíquotas de 50 mL em tubos de centrífuga. Após 

coletadas as amostras foram analisadas por ICP-MS na Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO). 

 

4.6 Estudo da cinética de adsorção em resina IRA 910 

 

   Nesta etapa foi obtida a isoterma de adsorção do urânio para a resina 

IRA 910. Os experimentos foram realizados com soluções de urânio em cinco 

concentrações distintas, 25, 50, 100, 150 e 250 µg mL-1, em temperatura ambiente. 

   Para cada concentração foi utilizado 0,05 g de resina seca e 15 mL 

de cada solução de urânio. Os béqueres contendo as soluções foram agitados por 

45 minutos a 200 RPM em mesa agitadora (DEBRASSI, et al. 2011). Ao término da 
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agitação as misturas resina-solução foram filtradas em papel de filtro e a fase 

aquosa reservada para posterior determinação do urânio via ICP-MS. 

  As seguintes equações foram utilizadas para o ajuste dos modelos de 

Langmuir, Equação (7) e de Freundlich, Equação (8): 

 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+ 𝐾𝐿𝐶𝑒
 (𝐿𝑎𝑛𝑔𝑚𝑢𝑖𝑟)                                (7) 

Onde, 

qe: quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg g-1);   

qmax: capacidade máxima de adsorção (mg g-1);  

KL: constante de interação adsorvato/adsorvente (L mg-1);  

Ce: concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L-1). 

 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒

1
𝑛⁄

 (𝐹𝑟𝑒𝑢𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ)                                   (8) 

Onde,  

qe: quantidade de soluto adsorvido (mg g-1);  

Ce: concentração de equilíbrio em solução (mg L-1);  

1/n: constante relacionada à heterogeneidade da superfície;  

KF: constante de capacidade de adsorção de Freundlich. 

 

4.7 Preparação das nanopartículas magnéticas de quitosana (NMQ) 

 

   As nanopartículas magnéticas de quitosana (NMQ) foram obtidas em 

quatro etapas: precipitação simultânea dos íons férrico e ferroso, preparação da 

solução acética de quitosana, revestimento das partículas e solidificação da 

quitosana (STOPA, 2007). 
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4.7.1 Obtenção das NMQ por precipitação 

 

  Para a obtenção da magnetita pesaram-se 8,6g de FeCl2.4H2O e 

23,4g de FeCl3.6H2O, sendo separadamente dissolvidos em 200 mL de água. Em 

um béquer de 1 L juntou-se as duas soluções e adicionou-se lentamente solução 

de NaOH 5M sob agitação magnética até atingir pH 11 (STOPA, 2007). As 

nanopartículas foram formadas segundo a Equação (9). 

 

Fe+2 + 2 Fe+3 + 8 OH- → FeO.Fe2O3 + 4 H2O                                  

 (9) 

 

  Ao atingir o pH 11, o béquer com a magnetita produzida foi colocado 

em repouso sobre um ímã para acelerar a precipitação do material formado. Após 

separar o precipitado da parte líquida, lavou-se sucessivas vezes este precipitado 

com água deixando-o, em seguida, em repouso para total sedimentação. A cada 

lavagem o pH foi medido até atingir valor entre 6 e 7. O precipitado foi filtrado em 

filtro de papel, seco em estufa a 50°C por quatro horas e posteriormente pesado, 

obtendo uma massa de 7,2 g de magnetita. Após a pesagem fez-se uma suspensão 

dessa magnetita em 500 mL de água, obtendo a concentração de 14 g L-1 (STOPA 

2007). A Figura 12 ilustra a sequência de processos até a obtenção das 

nanopartículas de magnetita. 
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Figura 12- Preparação das nanopartículas de magnetita 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

4.7.2 Solução de quitosana 

 

  Para o preparo da solução de quitosana pesaram-se 5,5 g de 

quitosana em pó que foram dissolvidas lentamente em ácido acético 2%. No 

decorrer do processo de dissolução, as fibras de quitina foram decantando e 

posteriormente separadas vertendo-se a solução aquosa em outro béquer 

(YAMAURA, 2006). As fibras (precipitado) foram lavadas sucessivas vezes com 

água destilada e ao final obtiveram-se 1,25 L de uma solução acética de quitosana 

(Figura 13). 
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Figura 13 – Etapas do preparo da solução de quitosana 

 

Fonte: próprio autor 

 

4.7.3 Revestimento da magnetita pela quitosana e solidificação do 

revestimento 

 

  Sob intensa agitação com um agitador mecânico, misturou-se 

lentamente a suspensão de magnetita com 1,25 L de solução de quitosana. A 

solução permaneceu em agitação por cerca de 20 minutos até formar uma 

suspensão escura. Após esse tempo de agitação, esse sistema ficou em repouso 

por 24 horas sobre um ímã para a sedimentação das partículas. Após essa etapa, 

adicionou-se lentamente solução de NaOH 5M, sob agitação, a fim de obter a 

quitosana solidificada (YAMAURA, 2006).  

  Posteriormente, o béquer foi deixado novamente em repouso sobre 

um ímã a fim de separar o precipitado do sobrenadante. O sobrenadante foi 

separado e o precipitado lavado com água várias vezes até o pH abaixar para 7. 

As duas últimas lavagens foram realizadas com acetona para acelerar o processo 

de secagem da amostra. A amostra permaneceu por 1 hora na chapa aquecedora 
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a 50°C e por 4 horas em uma estufa a 40°C. O pó fino foi pesado e obtida uma 

massa de 12,82 g. 

  Na Figura 14, pode-se verificar as etapas do processo até a obtenção 

das nanopartículas de magnetita revestida com quitosana. 

 

Figura 14 – Revestimento da magnetita pela quitosana e solidificação do revestimento 

 

Fonte: próprio autor 
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4.8 Caracterização das nanopartículas de magnetita 

 

  A morfologia das nanopartículas de magnetita foi analisada por 

microscopia eletrônica de transmissão, MET, utilizando um microscópio eletrônico 

Jeol JEM-2100 do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais, CECTM, IPEN. 

As amostras foram previamente dispersas, pelo operador do microscópio, em 

isopropanol e gotejada em um grid de cobre recoberto com collodion (parlodion) e 

carbono. 

  As análises por difração de Raios X foram realizadas em um 

difratômetro de Raios X, marca Rigaku, modelo ULTIMA-IV, radiação Cobre K-alfa. 

O equipamento está localizado no Laboratório de Cristalografia Aplicada à Ciência 

dos Materiais (CristalMat) do Centro de Ciência e Tecnologia dos Materais, 

CECTM, IPEN. 

 

4.9 Estudos de adsorção de urânio pelas nanopartículas magnéticas de 

quitosana 

 

  Os ensaios de adsorção foram realizados em batelada (“bach 

method”). Realizou-se quatro testes variando o pH, dose de magnetita, 

concentração de urânio e o tempo de agitação. 

  Para testar a influência do pH na adsorção de urânio pelas 

nanopartículas, preparou-se cinco soluções distintas com pH 2, 5, 7, 8 e 10. As 

soluções utilizadas partiram do efluente de urânio que é o foco do trabalho, com pH 

inicial de 7. 

  Nos estudos de dose de nanopartículas magnéticas de quitosana, 

utilizou-se 15 mL do efluente contendo 163 mg L-1 de urânio em cinco doses 

distintas de nanopartículas: 20, 30, 40, 50 e 60 mg (STOPA 2007). 

  Os testes com concentrações diferentes partiram de cinco soluções 

de urânio preparadas por diluição a partir de um padrão de urânio 1000 mg L-1 

certificado. Preparou-se cinco soluções distintas: 25, 50, 100, 150 e 250 mg L-1. 

  O quarto teste de adsorção foi realizado variando o tempo de agitação 

das soluções, foram cinco tempos diferentes: 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. 
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  Em béqueres de 50 mL, adicionou-se 15 mL das soluções distintas de 

urânio e uma determinada quantidade de magnetita revestida com quitosana 

(dependendo do experimento). Agitou-se em mesa agitadora por 40 minutos e após 

o período de agitação, separou-se o precipitado de magnetita do sobrenadante com 

auxílio de um ímã. As soluções remanescentes foram analisadas por ICP-MS para 

determinar a concentração de urânio restante na solução.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

  O principal objetivo deste trabalho está relacionado à remoção de 

urânio de uma solução aquosa. Vários foram os experimentos realizados no 

decorrer do prazo, visto que estudos preliminares são essenciais para o 

desenvolvimento de um procedimento eficiente. Os resultados apresentados a 

seguir são os mais significativos. Algumas condições onde não se alcançaram uma 

eficiente remoção de urânio são apresentadas e comentadas uma vez que foram 

utilizadas para a consolidação do raciocínio e para o desenvolvimento deste 

projeto. 

 

5.1 Caracterização do efluente 

 

  A caracterização do efluente utilizado no presente trabalho é 

apresentada na Tabela 7. É possível verificar as características químicas e a 

comparação de seus valores com o limite máximo de descarte permitido conforme 

Resolução CONAMA 357/2005. Esta primeira caracterização foi realizada para se 

conhecer a ordem de grandeza das concentrações dos metais e do urânio 

presentes na solução. 

 

Tabela 7 – Caracterização química do efluente 

Elemento/ 

parâmetro 

Concentração (mg L-

1) 

Limite legal 

Federal (mg L-1) 

U 163,24±1,84 0,02 

Al 0,028 ± 0,01 0,1 

Si 3,33 ± 0,05 # 

Mg 3,58 ±0,33 # 

Ca 95,26 ± 1,09 # 

Fluoreto 13,5 ± 0,01 10 

Nitrato 77,70 ± 2,70  10 

pH 7,0 6 a 9 
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B <0,009  0,5 

Zn 0,051±0,06 0,18 

Pb <0,01  0,01 

Cd <0,07  0,001 

Mn <0,01 1,0 

Cu <0,03  0,009 

Ag <0,01 0,01  

Mo <0,012  # 

W <0,009  # 

Ta <0,008  # 

Hf <0,002  # 

Sn <0,010  # 

V <0,001  0,1 

Ti <0,001  # 

Gd <0,002  # 

Dy <0,001  # 

Sm <0,003  # 

Eu <0,001  # 

Co <0,008 0,05  

Fe <0,007 0,3 

Cr <0,007  0,05 

Th <0,008  # 

Ni <0,008 0,025  

Ba <0,010 0,7  

Li <0,020  2,5 

Fonte: Certificado de análise – CTMSP n CAS:206/16-A e LAQA/IPEN 

(#) sem limite máximo para descarte conforme a Resolução CONAMA 357/2005. 

  

  A concentração inicial de urânio presente na solução aquosa é de 

163,24±1,84 mg L-1. Nota-se que a solução possui uma predominância de cálcio, 

nitrato, fluoreto, magnésio e silício. Além disso, seu pH inicial é neutro. Adotou-se 

como objetivo principal alcançar o teor de 0,02 mg L-1 de U na solução final. 
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5.2 Procedimentos de Troca Iônica 

 

  No decorrer deste trabalho realizaram-se diversas corridas de troca 

iônica utilizando duas resinas distintas: Dowex 1-X8 e IRA 910, a fim de avaliar a 

remoção de urânio em função da variação da vazão e pH do efluente.  

 

 

5.2.1 Resina Dowex 1-X8 

 

  Como apresentado na Tabela 8, os íons de urânio são retidos logo no 

início da passagem da solução pela coluna, assim obteve-se a separação dos íons 

uranilo da solução efluente. A recuperação de U foi de 99,97% no Experimento 1 e 

de 99,93% no Experimento 2 (Tabela 7), alcançando-se o resultado inicialmente 

esperado. 

 

Tabela 8 – Concentrações iniciais e finais de urânio nos Experimentos 1 e 2. 

Conc. U total Experimento 1 Experimento 2 

Início 163 mg L-1 163 mg L-1 

Final 0,053 mg L-1 0,122 mg L-1 

Fonte: Próprio autor 

 

  Os dois experimentos foram realizados nas mesmas condições, 

diferindo apenas a vazão. Onde o 1 realizou-se em uma vazão de 4,5 mL min-1 e o 

2 em 5,5 mL min-1. A partir dos resultados obtidos é possível observar que mesmo 

alterando a vazão, a resina Dowex 1-X8 removeu mais de 90% dos íons da solução.  

  Apesar de ter obtido uma alta porcentagem de remoção (Tabela 9), 

os valores não são suficientes para atender a Resolução CONAMA 357/2005. 

Acredita-se que o pH inicial da solução (pH 7) tenha facilitado a presença de H+ 

livres na resina, interferindo assim na interação e consequentemente na retenção 

em sua totalidade dos complexos aniônicos de urânio com os íons OH- presentes 

na resina. 
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Tabela 9 – Porcentagem de remoção dos experimentos realizados. 

Experimento % Remoção 

1 99,97 

2 99,92 

Fonte: próprio autor 

 

  Os resultados destes experimentos, por terem apresentados retenção 

quase total dos complexos aniônicos de urânio, contribuíram para a compreensão 

do que ocorre na corrida de troca iônica utilizando a solução efluente, estes 

experimentos iniciais contribuíram para o desenvolvimento dos próximos itens.  

 

5.2.2 Resina IRA 910 

  

  Nos testes iniciais com a resina IRA 910, os experimentos A, B, C e 

D tiveram como objetivo avaliar o comportamento da remoção de urânio ao variar 

o pH da resina, em bach, entre 3 e 8. 

  A Tabela 10 mostra que em pHs mais altos (7 e 8) obteve-se uma 

concentração final de urânio de 0,55 e 0,02 mg L-1, respectivamente. O experimento 

D, atingiu 99,98% de eficiência e com isto, atingiu o valor estabelecido pela 

Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Tabela 10 – Experimentos realizados em quatro valores de pH diferentes 

                                                                    Experimentos 

Conc. U total (mg L-1) 

A 

pH 3 

B 

pH 5 

C 

pH 7 

D 

pH 8 

Inicial 163 163 163 163 

Final 148,40 12,70 0,55 0,02 

Fonte: próprio autor 

 

  A Figura 15 mostra que em pH 3 os íons de urânio (IV) quase em sua 

totalidade passaram direto pela coluna sem haver retenção significativa. Isto ocorre 

porque em baixos valores de pH há uma maior formação de complexos catiônicos 

de urânio presentes na solução. Observa-se que, em pH 5, a retenção de íons na 

coluna aumenta e atinge o valor de 99,98% de retenção em pH 8. 
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Figura 15 – Porcentagem de remoção de urânio nos experimentos A, B, C e D. 

 

Fonte: próprio autor 

 

  Nos próximos ensaios com a resina IRA 910, variou-se o pH entre 5 

e 10 e a resina foi condicionada inicialmente em bach com Cl- e com OH-, 

denominados Experimento E, F, G e H. 

  Observa-se que em pH 5 a concentração de urânio variou de 163 para 

31,9 mg L-1 (Tabela 11), sendo assim uma porcentagem de remoção de 80,42% 

(Figura 17). Isto ocorreu devido à alta concentração de íons Cl- que ao interagirem 

com as esferas aniônicas da resina passam a ser “concorrentes” dos íons uranilo e 

com suas forças moleculares impedem que os íons de urânio fiquem retidos com 

facilidade na resina. Em pH 7, a retenção de urânio foi de 99,34% devido uma 

menor concentração de Cl- na solução. 

  

Tabela 11 – Concentrações iniciais e finais dos experimentos realizados com a resina IRA 910 

   
Experimentos 

E, F, G e H. 
 

Conc. U total (mg L-1) pH 5 pH 7 pH 8 pH 10 

Inicial 163 163 163 163 

Final 31,9 1,1 0,4 5,7 

Fonte: próprio autor 

 

  O íon UO2
+2 representa o estado do urânio (VI) e é conhecido por 

formar compostos tais como carbonato de uranilo, cloreto de uranilo e sulfato de 
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uranilo. Este trabalho focou especificamente em remover os ânions de uranilo. As 

interações dos ânions presentes na água com o urânio (VI) causam o diagrama de 

Pourbaix (Figura 16). Quando o pH de uma solução de urânio aumenta, o urânio é 

convertido em um hidratado oxi-hidróxido de urânio e em pHs elevados torna-se 

um complexo de hidróxido aniônico (KRAJňÁK, VIGLAšOVÁ, et al., 2014). 

  Isso explica o fato de que em pH 8 99,75% dos íons de urânio ficaram 

retidos na resina IRA 910. A concentração do elemento passou de 163 para 0,4 mg 

L-1.  

 

Figura 16 - Diagrama de especiação da forma de urânio em solução aquosa 

 

Fonte: KRAJňÁK, VIGLAšOVÁ, et al., 2014 

 

  A Figura 17 apresenta as porcentagens de remoção de urânio em 

diferentes valores de pH estudados. É possível observar que entre pH 5 e 8 houve 

um aumento na porcentagem de remoção sendo o pH 8, condicionado com NaOH 

0,005M, o melhor resultado de 99,75%. Em pH 10 foi de 96,5%, devido à pouca 

formação dos complexos aniônicos neste pH e prevalência das formas catiônicas 

(KRAJňÁK, VIGLAšOVÁ, et al., 2014). 
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Figura 17 - Porcentagem de remoção de urânio em valores diferentes de pH 

 

Fonte: próprio autor 

 

5.3 Isotermas de adsorção de U para resina IRA 910 

 

  O estudo das isotermas de adsorção quantifica a capacidade do 

adsorvente de interagir com o adsorbato e estuda dos fenômenos físico-químicos 

envolvidos nesta interação. 

  A isoterma de adsorção de U em resina IRA 910 foi obtida no intervalo 

de 25 a 250 mg L-1, em temperatura ambiente e um valor fixado de 0,05g de resina 

e pH 7. As amostras em pH 7 foram agitadas por 45 minutos.  

  A curva da isoterma de adsorção de urânio na resina IRA 910 (Figura 

18) mostra que os íons uranilo foram favoravelmente adsorvidos na resina no 

intervalo de concentração estudado. A concentração final de adsorvato, Ce, e a 

capacidade de adsorção do adsorvente/resina na condição de equilíbrio, qe (Tabela 

12) foram usados para gerar a curva da isoterma de adsorção. 

  Onde Ce é a concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L-1), ou seja, 

é a concentração de urânio no final do tempo de agitação e Qe é a quantidade do 

soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg g-1), sendo a diferença 

entre concentração final e inicial de urânio divido pela quantidade (em gramas) de 

resina no experimento. 
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Tabela 12 – Dados de equilíbrio de adsorção de U em Resina IRA 910 

Ce (mg L-1) Qe (mg g-1) 

4,052 6284,4 

7,819 12654,3 

30,480 20856,0 

65,452 25364,4 

157,307 27807,9 

Fonte: próprio autor 

 

  Observa-se que a curva de adsorção, Figura 18, evolui até um 

determinado valor de Ce. Uma vez que não há dados adicionais, supõe-se que esse 

valor esteja próximo do máximo de capacidade de adsorção da resina, o que 

indicaria a saturação do adsorvente. 

 

Figura 18 – Curva da isoterma de adsorção de urânio na resina IRA 910 

 

Fonte: próprio autor 

 

  Os dados foram ajustados para os modelos de Langmuir e de 

Freundlich e são apresentados nas Figuras 19 e 20. Os parâmetros utilizados para 
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a avaliação foram o ajuste dos modelos (linear ou não linear, conforme o processo) 

e os parâmetros dos modelos individuais (Langmuir e Freundlich). 

 

Tabela 13 – Dados de equilíbrio de adsorção de U em resina IRA 910 para os modelos de 
Langmuir e Freundlich 

Ce (mg L-1) Ce/Qe (g L-1) log Ce log Qe 

4,052 0,000645 0,607669 3,798264 

7,819 0,000618 0,893151 4,102238 

30,48 0,001461 1,484015 4,319231 

65,452 0,00258 1,997614 4,404225 

157,307 0,005657 2,196748 4,444168 

Fonte: próprio autor 

   

 

Figura 19 - Curva da isoterma de adsorção de Langmuir. Onde Ce é a concentração final de 
adsorvato e qe é a capacidade de adsorção do adsorvente/resina na condição de equilíbrio. 

 

Fonte: próprio autor 
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Figura 20- Curva da isoterma de adsorção de Freundlich. Onde Ce é a concentração final de 
adsorvato e qe é a capacidade de adsorção do adsorvente/resina na condição de equilíbrio. 

 

Fonte: próprio autor 

 

  Os valores da capacidade de adsorção, da constante de Langmuir 

(KL), da intensidade de adsorção (1/n) e da constante de Freundlich (KF) foram 

calculados considerando-se os coeficientes angulares e lineares das equações e 

são apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Parâmetro de Langmuir e Freundlich para adsorção de íons de urânio em pH 7 pela 
resina IRA 910 

 

R² KL (L mg-1) 
qmax (mg g-

1) 

KF [(mg g-1) 

(L mg-1)1/n] 
1/n 

Langmuir 0,9993 2,94x10-5 1,7320 - - 

Freundlich 0,8933 - 2,7139 3,70x103 0,3686 

Fonte: próprio autor 

 

       O valor da capacidade máxima de adsorção (qmax) foi de 1,7320 mg 

g-1, qmax é a quantidade máxima do metal adsorvido por unidade de massa de 

adsorvente, isso significa que para cada grama de resina tem-se uma remoção de 

1,7320 mg g-1 de íons uranilo. O valor de 1/n é menor que 1, ou seja, o processo 

de adsorção é favorável, como pode ser verificado na Figura 15 (DEBRASSI, et al. 

2011). 

 

y = 0,3686x + 3,6843
R² = 0,8933

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5

lo
g
 q

e

log Ce



61 
 

  O modelo teórico de Langmuir foi o que melhor descreveu o processo 

de adsorção, indicado pelo coeficiente angular de 0,9993, sendo este maior que o 

de Freundlich de 0,8933. Segundo o modelo de Langmuir o fenômeno de adsorção 

ocorreu com formação de monocamadas de adsorbato (íons uranilo) sobre um 

número definido de sítios na superfície do adsorvente (resina). Isso indica que cada 

sítio pode acomodar somente uma molécula adsorvida.  

 

5.4 Caracterização das nanopartículas magnéticas de quitosana 

 

  Os resultados da caracterização das nanopartículas por MET e por 

DRX são apresentados a seguir. 

 

 

5.4.1 Microscopia Eletrônica de Transmissão, MET 

 

  A partir das imagens de MET é possível verificar que as partículas de 

magnetita revestidas com quitosana possuem formato compacto, facetadas e com 

cantos arredondados. Essas características podem indicar que em algum momento 

as partículas apresentaram formato esférico e o envelhecimento ou sob a ação do 

campo magnético das lentes do MET elas adquiriram essa característica facetada. 

Visualmente, o tamanho das partículas é da ordem de 20 nm com variações tanto 

para baixo quanto para cima (Figura 21).  
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Figura 21 – Microscopia eletrônica de transmissão da amostra de magnetita revestida com 

quitosana. 

 
Fonte: próprio autor 

 

  Na Figura 22 é possível observar também a presença de uma camada 

de quitosana que reveste as nanopartículas de magnetita. Por ser um material 

orgânico e amorfo e com composição química parecida com o substrato de preparo 

de amostra, ou seja, de carbono, é de se esperar que a quitosana não seja tão 

visível nas imagens de MET como a magnetita. 

 

Figura 22 – Microscopia eletrônica de transmissão de magnetita com revestimento de quitosana. 

 

Fonte: próprio autor 
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5.4.2 Difração de Raios X, DRX 

 

  A Figura 23 apresenta um difratograma padrão das nanopartículas de 

magnetita que indica a estrutura do Fe3O4 de acordo com o cartão JCPDS 3-0863 

(WANG et al., 2012). Ao comparar com o difratograma da amostra de magnetita 

revestida com quitosana (Figura 21) é possível verificar que os picos são 

semelhantes, em 2Θ ≈ 30 º e 35,6º e 43, 2º. Isso indica que a amostra obtida neste 

trabalho é composta por Fe3O4 em sua totalidade.  

  Por comparação com os valores de 2θ fornecidos pelo padrão JCPDS 

(Figura 23), pôde-se inferir dos difratogramas (Figura 24) obtidos que os planos 

cristalinos predominantes (2 2 0), (3 1 1) e (4 0 0) correspondem à estrutura 

cristalina característica da magnetita. 

  Segundo a equação de Debye-Scherrer (equação 3) o tamanho médio 

estimado dos cristalinos é de 12±1nm. 

 

 

Figura 23 - Padrão de DRX das nanopartículas de Fe3O4. As linhas vermelhas indicam o padrão 

do cartão JCPDS 3-0863 

 

Fonte: Wang et al., 2012.  
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Figura 24 – Difratogramas de raios X das amostras de magnetita revestida com quitosana. 

 

Fonte: próprio autor.  

 

 5.5 Estudos de adsorção de urânio pelas partículas magnéticas de 

quitosana 

 

  Nesta etapa realizou-se quatro experimentos a fim de testar a 

influência das variáveis principais, como pH, concentração de urânio, tempo de 

agitação e quantidade de nanopartículas de magnetita, no processo de remoção de 

urânio de soluções aquosas. O estudo foi realizado seguindo o procedimento 

descrito no item 4.8  

 

5.5.1 Influência do pH 

 

  O íon uranilo possui uma grande variação de espécie de acordo com 

o pH da solução. Considerando esta característica do elemento utilizou uma faixa 

de pH variando entre 2 e 10. Utilizou-se 15 mL de efluente com 163 µg.mL-1 de 

urânio e 50 mg de nanopartículas magnéticas e o tempo de agitação foi mantido 

fixo em 40 minutos a um gradiente médio de velocidade de agitação em 360 rpm. 
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Os valores de porcentagem de remoção para cada experimento estão 

apresentados na Tabela 15 e a curva de remoção na Figura 25. 

 

Tabela 15 – porcentagem de remoção de íons uranilo utilizando como adsorvente nanopartículas 

de magnetita. 

pH % Remoção 

2 83,0 

5 98,3 

7 86,5 

8 89,1 

10 90,5 

Fonte: próprio autor 

  

  Os resultados apresentados na Figura 25 mostram que a melhor 

porcentagem de remoção ocorreu em pH 5 (98%). Nota-se que em pH 2 ocorreu 

uma baixa remoção de urânio, isso ocorre devido ao excesso de H+ na solução que 

passam a competir com os sítios ativos -NH2 das nanopartículas de magnetita, esta 

competição diminui a capacidade de adsorção da forma catiônica do urânio nas 

nanopartículas. No intervalo de pH entre 7 e 10 a porcentagem de remoção 

manteve sua estabilidade. Apesar do início da formação de espécies neutras de 

urânio que causam precipitação, o processo de remoção não apresentou uma 

queda significativa. 
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Figura 25 – Curva de remoção de urânio com nanopartículas de magnetita em função do pH. 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

5.5.2 Influência de quantidades diferentes de nanopartículas 

 

  O objetivo desta etapa do estudo foi verificar o comportamento da 

adsorção ao variar as quantidades (mg) de NMQ. Variou-se a massa de adsorvente 

entre 20 e 60 mg de NMQ em 15 mL de solução contendo urânio. O tempo de 

agitação foi de 40 minutos para todos os frascos em uma velocidade média de 360 

rpm. Na Tabela 16 é possível observar os resultados, em porcentagem, da remoção 

de íons de UO2
2+ de acordo com as quantidades de NMQ.   

 

Tabela 16 – Remoção de urânio em função da dose de NMQ 

NMQ (mg) % Remoção 

20 65,0 

30 80,0 

40 85,0 

50 92,0 

60 98,0 

Fonte: próprio autor. 
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  A curva da quantidade (mg) de NMQ em função da porcentagem de 

remoção está apresentada na Figura 26. É possível observar que a curva cresce 

de acordo com o acréscimo de NMQ nas soluções até quase atingir 100%, ou seja, 

quanto maior a quantidade de nanopartículas maior é sua capacidade de reter íons 

uranilo. 

 

Figura 26 – Variação da remoção de urânio em função da quantidade (mg) de NMQ. 

 

Fonte: próprio autor 

 

   Portanto, baseando-se na Figura 26, a remoção de urânio aumentou 

conforme aumenta a quantidade de NMQ. Isso está relacionado a superfície de 

contato do material adsorvente. Quanto maior a quantidade de NMQ maior o 

número de sítios ativos disponíveis para adsorção de UO2
2+.  

 

 

 

5.5.3 Influência do tempo de agitação 

 

  Neste estudo, o objetivo é verificar a influência do tempo de contato 

das amostras de NMQ com o urânio. Para isso, utilizou-se cinco amostras de 15 

mL contendo 163 µg.mL-1 e 50 mg de nanopartículas magnéticas de quitosana. O 

tempo variou em 20, 30, 40, 50 e 60 minutos e a velocidade de agitação foi fixada 

em 360 rpm. Na Tabela 17 é possível verificar a porcentagem de remoção de urânio 

em cada amostra. 
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Tabela 17 – Porcentagem de remoção de UO2
2+ em função do tempo de agitação das amostras 

Tempo de 

agitação (min) 
% Remoção 

20 82,0 

30 84,1 

40 90,5 

50 97,0 

60 99,0 

Fonte: próprio autor 

 

  Os valores obtidos são apresentados no gráfico da Figura 27. 

Observa-se que a remoção aumenta conforme aumenta o tempo de agitação. 

Quanto mais as nanopartículas permanecem em contato com a solução maior é a 

capacidade de adsorção das mesmas. Segundo PETRONI (2004), a curva tende a 

encontrar um tempo de equilíbrio conforme aumenta a quantidade de NMQ na 

solução. Este tempo começa em 60 minutos, quando a porcentagem de remoção 

atinge 99%, sendo necessário tempos maiores para atingir o equilíbrio exato. 

 

Figura 27 – curva de adsorção em função do tempo de agitação das amostras 

 

Fonte: próprio autor 
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5.5.4 Isotermas de adsorção 

 

  A isoterma de adsorção de urânio em resina NMQ foi obtida no 

intervalo de 25 a 250 µg mL-1, em temperatura ambiente e um valor fixado de 50mg 

de nanopartículas magnéticas. As amostras foram agitadas por 40 minutos em 360 

rpm. A Tabela 18 apresenta os valores de concentração de urânio nas amostras 

antes e depois do contato com as NMQ. 

Tabela 18 – Concentrações iniciais e finais de urânio nas amostras 

Concentração 

Inicial (mg L-1) 

Concentração Final 

(mg L-1) 

250 160,00 

150 64,80 

100 22,00 

50 3,90 

25 1,20 

Fonte: próprio autor 

 

  A curva da isoterma de adsorção de urânio nas NMQ (Figura 28) 

mostra que os íons uranilo foram favoravelmente adsorvidos no intervalo de 

concentração estudado. A concentração final de adsorvato, Ce, e a capacidade de 

adsorção do adsorvente na condição de equilíbrio, qe (Tabela 19), obtidos a partir 

dos dados da Tabela 16, geraram a curva da isoterma de adsorção. 

Tabela 19 – Dados da isoterma de adsorção 

Ce (mg L-1) Qe (mg g-1) 

1,2 7140 

3,9 13830 

22 23400 

64,8 25560 

160 27000 

Fonte: próprio autor 
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  Observa-se que a curva de adsorção, Figura 28, evolui até um 

determinado valor de Ce. Uma vez que não há dados adicionais, supõe-se que esse 

valor esteja próximo do máximo de capacidade de adsorção da resina, o que 

indicaria a saturação do adsorvente. 

Figura 28– Curva de adsorção de urânio em NMQ. 

 

Fonte: próprio autor 

 

  Os dados foram ajustados para os modelos de Langmuir e de 

Freundlich e são apresentados nas Figuras 29 e 30. Os parâmetros utilizados para 

a avaliação, apresentados na Tabela 19, foram o ajuste dos modelos (linear ou não 

linear, conforme o processo) e os parâmetros dos modelos individuais (Langmuir e 

Freundlich). 

 

Tabela 20 – Valores de Ce, Ce/Qe, log Ce e log Qe 

Ce (mg L-1) Ce/Qe (g L-1) log Ce log Qe 

1,2 0,00016807 0,079181 3,853698 

3,9 0,00028200 0,591065 4,140822 

22 0,00094017 1,342423 4,369216 

64,8 0,00253521 1,811575 4,407561 

160 0,00592593 2,20412 4,431364 

Fonte: próprio autor 
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Figura 29 - Curva da isoterma de adsorção de Langmuir. Onde Ce é a concentração final de 

adsorvato e qe é a capacidade de adsorção do adsorvente/resina na condição de equilíbrio. 

 

Fonte: próprio autor 

 

  O modelo teórico de Langmuir foi o que melhor descreveu o processo 

de adsorção, indicado pelo coeficiente angular de 0,9999, sendo este maior que o 

de Freundlich de 0,8927.  

 

Figura 30 – Curva da isoterma de adsorção de Freundlich. Onde Ce é a concentração final de 
adsorvato e qe é a capacidade de adsorção do adsorvente/resina na condição de equilíbrio. 

 
 

Fonte: próprio autor 
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  Segundo o modelo de Langmuir o fenômeno de adsorção ocorreu 

com formação de monocamadas de adsorbato (íons uranilo) sobre um número 

definido de sítios na superfície do adsorvente (NMQ). Isso indica que cada sítio 

pode acomodar somente uma molécula adsorvida. Além disso, o valor de 1/n é 

menor que 1, ou seja, o processo de adsorção é considerado favorável 

(DEBRASSI, et al. 2011). 
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6 CONCLUSÕES 

 

  Os resultados indicam que a técnica da troca iônica pode ser aplicada 

para a remoção de urânio de soluções aquosas. Ao utilizar a resina Dowex 1-X8 

obteve-se uma remoção de 99, 97% de urânio e uma solução com 0,05 µg mL-1. 

Em pH 8 a resina IRA 910 alcançou 99,98% de eficiência para remoção dos íons 

uranilo (UO2
2+) 

  O processo de adsorção dos íons uranilo com a resina IRA 910 

ocorreu conforme modelo teórico de Langmuir, isso significa que o processo ocorre 

com formação de monocamadas sobre um número definido de sítios na superfície 

da resina, ou seja, cada sítio acomoda apenas uma molécula de urânio. 

  Mesmo que ainda em escala de bancada, o ciclo todo desse processo 

poderá ser facilmente reproduzido para escalas superiores, como uma montagem 

piloto. Além disto, as resinas de troca iônica são uma solução de fácil aquisição no 

mercado. Para a aplicação em tratamento de efluentes líquidos radioativos, essa 

condição é uma grande vantagem pois reduz muito o custo do processo como um 

todo. 

  As nanopartículas de magnetita revestidas com quitosana 

apresentaram morfologia e tamanho de partículas satisfatórios ao serem 

preparadas pelo método de precipitação. A caracterização das amostras por MET 

e DRX permitiu confirmar a formação de magnetita, de partículas em escala 

nanométrica e morfologia próxima à esférica e a “visualização” da camada de 

quitosana ao redor da magnetita. 

  Ao testar a influência das variáveis principais, como pH, concentração 

de urânio, tempo de agitação e quantidade de nanopartículas de magnetita, é 

possível verificar que as nanopartículas de magnetita são eficientes no processo 

de remoção de urânio de soluções aquosas pois atingiu-se uma porcentagem de 

remoção de 99% dos íons. 

  A adsorção varia de acordo com o pH do meio e em pH 5 a remoção 

foi de 98%. A eficiência aumenta conforme aumenta a quantidade (em mg) de NMQ 

no meio aquoso, pois quanto maior a quantidade de adsorvente maior será a 

presença de sítios ativos capazes de reter íons. O processo de adsorção das NMQ 



74 
 

ocorreu conforme modelo teórico de Langmuir e também ocorre com formação de 

monocamadas. 

  As NMQ são um material alternativo e de baixo custo eficientes no 

processo de remoção de urânio. Devido a presença de partículas magnéticas a 

remoção induzida pelo magnetismo diminui os custos operacionais do processo e 

a separação líquido-sólido é facilmente obtida. O rejeito de urânio adsorvido nas 

NMQ pode passar por um processo de dessorção de U com solução de carbonato 

para um posterior aproveitamento.  
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