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RESUMO 
   

Este trabalho apresenta a síntese, caracterização e estudos de 

adssorção de trocadores iônicos inorgânicos a base de óxidos mistos estanho-

titânio para recuperação dos metais cádmio e níquel de efluentes aquosos, 

descartados no meio ambiente principalmente através de baterias de Ni-Cd. Os 

trocadores foram sintetizados via método sol-gel modificado da mistura de cloreto 

de estanho(IV) e cloreto de titânio(III) com hidróxido de amônio.  Os materiais 

obtidos: SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ foram caracterizados via espectroscopia de 

infravermelho, análise térmica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

difração de raios-X (DRX) (método do pó) e espectroscopia eletrônica (excitação 

e emissão) para o trocador dopado com európio. Os mesmo materiais também 

foram sintetizados em matriz polimérica para a sua utilização em coluna, devido 

os materiais sintetizados apresentarem tamanho de cristalito na escala 

nanométrica. Determinaram-se as razões de distribuição dos metais, tomando-se 

como parâmetros a influência do pH, da concentração dos metais (determinando-

se as isotermas de adsorção) e do tempo de contato (determinando-se a cinética 

de adsorção). Os trocadores apresentaram alta capacidade de troca, com 

porcentagens de adsorção acima de 90%, cinética rápida, superfícies de troca 

energeticamente heterogenias, adsorção física e processo de troca espontâneo. 

Para o trocador dopado foram estudadas as propriedades espectroscópicas e 

calculado os parâmetros de intensidade também se obteve um rendimento 

quântico satisfatório. 
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ABSTRACT  
   

This work presents the synthesis, characterization and adsorption 

studies of inorganic ion exchangers based on mixed tin-titanium oxide for recovery 

of cadmium and nickel metals from aqueous effluents, discarded in the 

environment mainly through Ni-Cd battery. The exchangers were synthesized by 

sol-gel modified method using a mixture of tin(IV) chloride and titanium(III) chloride 

and ammonium hydroxide, as precursors reagents. The materials obtained: 

SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ were characterized by infrared spectroscopy, thermal 

analysis, scattering electronic microscopy (SEM), X-ray powder diffraction (XRD) 

(powder method) and electronic spectroscopy (excitation and emission) for the 

europium doped exchanger. The same materials also were synthesized in 

polymeric matrix too and can be used in column, because the synthesized 

materials showed crystals size in nanometric scale. It was determined by the 

distribution ratios for metals taking as parameters the influence of pH, the 

concentration of metals (by adsorption isotherms) and the contact time (by 

adsorption kinetic). The inorganic ion exchanger presented high exchange 

capacity with adsorption percent above 90% for the studied conditions, quickly 

kinetic, heterogeneous exchange surfaces, physic adsorption and spontaneous 

process of exchange.  To the doped exchanger spectroscopy properties were 

studied and also it was calculated the intensity parameters and it was found a 

satisfactory quantum yield. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais problemas enfrentados pela humanidade, atualmente, 

encontra-se em destaque a poluição do meio ambiente que tem desequilibrado os 

sistemas ecológicos naturais. O aumento desordenado da população e como 

conseqüência a industrialização da sociedade tem causado severos danos às nossas 

fontes naturais de água. Significantes quantidades de poluentes, especialmente íons 

de metais pesados, encontram seu caminho no sistema biológico (FIG 1.1). A 

contaminação do solo por metais pesados é um dos maiores problemas ambientais 

visto que ocorre a transferência desses para os organismos através da cadeia 

alimentar, pois algumas plantas são capazes de absorver e acumular esses metais 

em grande quantidade. O cádmio é um dos metais com maior grau de toxicidade e 

vem sendo espalhado no ambiente pelo desenvolvimento de atividades 

agroindustriais, metalúrgicas, da indústria química e também via processo de 

incineração do lixo. Mesmo os elementos necessários ao desenvolvimento de 

vegetais como zinco e níquel podem se tornar muito tóxicos devido à exposição 

demasiada. [1-5] 

 

 

Estocagem: fenóis, cianetos, hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos 

FIGURA 1.1 – Ilustração de contaminação do solo com metais tóxicos e substâncias 
químicas por diferentes meios. [6] 

Rejeitos: metais, 
hidrocarbonetos, etc. 

Carros: contaminação da 
terra por chumbo pela 
emissão do esca amento

Industria pesada: responsável pela 
deposição de poluentes na terra: 
cádmio  fluoreto

Esgoto espalhado na terra: 
contendo muitos metais 
tóxicos

Depósito de lixo: 
inflintração de 
substâncias químicas 
na água subterrânea 

Posto de gasolina: 
tanques de estocagem 
subterrâneo escoando 
gasolina e diesel 

p , chumbo, zinco,
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O fenômeno de adsorção/dessorção entre íons metálicos em solução 

aquosa e óxidos de metais hidratados na interface com a água são conhecidos e 

tidos como processo de grande importância no destino dos traços de íons metálicos 

no sistema aquático natural. [7,8] 

Entre os adsorvedores mais utilizados encontram-se os trocadores iônicos 

inorgânicos, que normalmente apresentam uma alta capacidade e velocidade de 

troca iônica e são superiores às resinas orgânicas em sua estabilidade térmica, 

química e radioativa. Eles também apresentam alta seletividade para diferentes íons, 

podendo sofrer modificações por transformação química ou composição 

cristalográfica do material trocador. As propriedades dos íons trocadores também 

dependem do método e condições de preparação. [9,10] 

Uma classe importante dos trocadores iônicos inorgânicos sintéticos são 

os óxidos precipitados a partir de sistemas aquosos, os chamados óxidos hidrosos, 

que são bastante utilizados na área de tecnologia de separação, aplicação catalítica, 

precursores de óxidos inorgânicos e processamento químico no ciclo do combustível 

nuclear. [11] A fácil troca de íons nas classes de compostos como as zeólitas, os 

óxidos hidratados e os fosfatos ácidos, pode ser entendida em termos da presença 

de gaiolas interconectadas, canais ou camadas de dimensões suficientes para 

permitir o transporte de íons. [12] 

Os trocadores mistos pertencem a uma classe de adsorvedores 

desenvolvidos para melhorar processos de separação e concentrar ou remover íons 

metálicos de soluções. Alguns são formados como precipitados outros como géis 

que são lavados, secos e triturados antes de serem usados. Esses trocadores 

altamente seletivos têm a desvantagem de possuir pouca estabilidade física e grãos 

irregulares que limitam a sua utilização em colunas. Porém, essas desvantagens 

podem ser contornadas suportando esses trocadores inorgânicos em matrizes 

adequadas, por exemplo, resinas ou polímeros sintéticos. [11-16] 

Os íons terras raras têm desempenhado funções importantes em diversas 

áreas de pesquisa. Nos últimos anos os trabalhos estão voltados para o 

desenvolvimento de materiais visando às seguintes aplicações: i) novos luminóforos 

para iluminação; [17] ii) dispositivos eletroluminescentes com alta eficiência; [18]  
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iii) agente de contraste para ressonância magnética nuclear de imagem; [19] iv) 

marcadores para proteínas e aminoácidos; [20] v) sensores emissores de luz em 

fluoroimunoensaios; [21,22] etc (FIG 2.1). 

A utilização de terras raras em trocadores inorgânicos está sendo 

estudada pelo nosso grupo de pesquisa visto que estes íons, por exemplo, 

aumentam os sítios ácidos na estrutura de catalisadores, [23] possibilitando uma 

melhor adsorção dos adsorbatos estudados. 

 

 
FIGURA 1.2 – Aplicação das terras raras em diferentes áreas de pesquisa. [24] 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver materiais inorgânicos à base 

de estanho para serem utilizados como trocadores inorgânicos em processos de 

tratamentos de efluentes que contém metais tóxicos, trabalho este que vem sendo 

desenvolvido pelo Centro de Química e Meio Ambiente do IPEN/SP além de realizar 

estudos fotoluminescentes com o trocador dopado com európio. 

Como objetivos específicos tem-se: 

 

 A síntese de dois trocadores iônicos inorgânicos mistos, à base de 

estanho e titânio. 

 

 Caracterização dos trocadores utilizando-se as técnicas de 

espectroscopia de absorção na região do infravermelho, difração de 

raio-X, microscopia eletrônica de varredura e analise térmica. 

 

 O estudo do comportamento destes trocadores na recuperação de 

metais (Cd e Ni) em efluentes industriais, representado pela 

capacidade de retenção dos trocadores, cinética de troca, curvas de 

adsorção, mecanismos de adsorção etc. 

 

 Estudar as propriedades espectroscópicas destes materiais, que 

apresentam característica de semicondutores e propriedades 

fotofísicas para se fazer uma prospecção quanto ao uso dos mesmos 

como materiais fotônicos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Trocadores iônicos inorgânicos 
O primeiro experimento científico com trocadores iônicos inorgânicos foi 

feito por Thompson, Way e Eichhorn [1] em meados do século IX, com um tipo de 

zeólita (chabazite). A fraca estabilidade química dos primeiros trocadores inorgânicos 

levou ao desenvolvimento e síntese de trocadores iônicos orgânicos nos anos 30. 

Com poucas exceções, resinas orgânicas, baseadas na boa estabilidade química da 

coluna de poliestirenodivinilbenzeno (SDVB), substituíram os trocadores iônicos 

inorgânicos. 

A necessidade das industrias nucleares por trocadores com alta 

seletividade, tolerância à radiação e a altas temperaturas foi a base para o avanço do 

desenvolvimento dos trocadores inorgânicos. Em meados dos anos 60, depois que 

as técnicas analíticas e o conhecimento dos processos de troca iônica tornaram-se 

disponíveis, novos materiais inorgânicos foram sintetizados e estudados com 

principal atenção na relação da estrutura do material com as propriedades do 

trocador. [2,3] Muitos materiais inorgânicos foram sintetizados, estudados e testados 

para serem usados no tratamento de lixo radioativo. [4] A partir dos anos 80, o 

interesse industrial por trocadores inorgânicos cresceu rapidamente, pois, com o 

aumento da consciência ambiental surgiram regulamentações mais rígidas sobre 

descarte de lixo e métodos mais eficientes se tornaram necessários. [5] 

Os trocadores iônicos inorgânicos normalmente apresentam uma alta 

velocidade e capacidade de troca, além de serem superiores às resinas orgânicas 

em sua estabilidade térmica e radiativa. Eles também apresentam alta seletividade 

para diferentes íons e pode ser modificado por transformação química ou 

composição cristalográfica do material trocador. As propriedades dos trocadores 

iônicos inorgânicos também dependem do método e das condições na preparação. 
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Os trocadores inorgânicos estão divididos em dois grupos: os trocadores 

inorgânicos naturais e os trocadores inorgânicos sintéticos, que são os de interesse 

deste trabalho.  

Entre os trocadores iônicos naturais, pode-se citar os solos que são 

capazes de atuar como trocadores iônicos. Segundo Kressman [6], o cátion do 

mineral ativo do solo possui uma camada de estrutura cristalina. Muitos minerais 

possuem camadas cristalinas compostas de dois planos tetraédricos unidos em um 

octaedro plano, ficando os íons trocáveis entre as camadas destes planos. Para 

ocorrer a troca iônica em um mineral, a estrutura molecular precisa ser 

suficientemente aberta para permitir o acesso dos íons a serem trocados. Em geral 

apresentam pequena capacidade de troca. São atacados por ácidos e bases tendo 

sua capacidade de troca afetada por valores de pH diferentes de 7. [7] 

Os trocadores iônicos sintéticos podem ser divididos em várias categorias: 

sais ácidos, ferrocianetos insolúveis, aluminosilicatos sintéticos, sais de 

heteropoliácidos, trocadores mistos e óxidos hidrosos. 

Alguns materiais são classificados com base em suas propriedades físicas 

e químicas e caem em diversas categorias, muitas vezes não se pode definir 

precisamente a que classe ele pertence.  

A FIG 3.1 ilustra modelos estruturais de zeolitas exemplificando a estrutura 

de trocadores inorgânicos e o mecanismo de troca iônica. 

 

a 

b c 

Zeolita

Mecanismo de 
troca iônica 

Íons prata

Íons sódio

FIGURA 3.1 – a) zeolita tipo A, b) zeolita tipo X e c)mecanismo de troca iônica. [8,9] 
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3.1.1 Sais ácidos 
Os sais ácidos são um grupo grande de trocadores iônicos e dentre os 

mais estudados estão aqueles com os cátions tetravalentes Zr, Th, Ti, Sn, seguido 

por alguns cátions trivalentes como o Al e Cr. Os ânions mais empregados são os 

fosfatos, arsenatos, antimoniatos, vanadatos, molibdatos, tungstatos, teluratos, 

silicatos, oxalatos, etc. 

O cátion reage com o ânion formando sais cristalinos na forma de 

camadas, agindo como trocadores catiônicos. Estes trocadores têm a forma de gel 

ou estrutura microcristalina e sua composição e propriedades são facilmente 

modificadas pelas condições de sínteses. [4,10] 

Sua composição muito provavelmente não é estequiométrica e a 

proporção de cátions, ânions e água varia muito afetando as propriedades iônicas de 

troca do material.  
Para os grupos aniônicos os átomos de hidrogênio provavelmente são 

responsáveis pelas propriedades de troca iônica enquanto que a seletividade 

depende do tamanho do cátion trocador, da cavidade e da distância entre as 

camadas do material. Particularmente, a hidratação e a energia de troca iônica tem 

um grande efeito na seletividade da estrutura túnel-camada do material. Se o 

material tem uma alta densidade de carga ele pode remover total ou parcialmente a 

camada de hidratação do cátion, diminuindo o seu tamanho e permitindo o acesso a 

estrutura interna do material. [4] Os sais ácidos de metais tetravalentes têm estrutura 

definida como MIV(HXVO4)2.yH2O e dentre os trocadores iônicos inorgânicos 

sintéticos são o grupo mais estudado. [11] 

 

3.1.2 Ferrocianetos insolúveis 
Os complexos hexacianoferratos podem ser sintetizados misturando 

solução de H4[Fe(CN)6], Na4[Fe(CN)6] ou K4[Fe(CN)6] com uma solução de sal de 

metal de transição, formando precipitados com várias composições sendo estas 

dependentes da proporção inicial dos reagentes, da acidez e da ordem de mistura.  

Os ferrocianetos mais extensivamente estudados são os de metais 

divalentes, ou cátions como UO2
2+ e TiO2+. Precipitados a partir de hexacianoferratos 
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em meio neutro e alcalino foram estudados, mas com alguns grânulos de metais 

pesados os hexacianoferratos tomam um fator limite em torno de pH 13. [4] Portanto 

são estáveis em meio ácido, mas observa-se progressiva hidrólise em meio  

alcalino. [11] 

 

3.1.3 Aluminosilicatos sintéticos 
Possuem propriedades de troca catiônica, sendo que sua principal 

diferença está na estrutura, podendo ser amorfos, com camada bidimensional 

(similar a argilas minerais) e os que possuem estrutura rígida e tridimensional como 

as zeólitas, [12] sendo estas o grupo mais estudado. 

 

3.1.4 Sais de heteropoliácidos 
Os sais de heteropoliácidos são estáveis até em soluções concentradas de 

ácido, mas se dissolvem em solução alcalina. Possuem estrutura similar a das 

zeólidas, apresentando uma alta afinidade para metais alcalinos, tálio e prata.  

A fórmula geral para este grupo é MnXY12O40.yH2O (n = 3,4,5). O M pode 

ser H+, Na+, NH4
+; o X pode ser P, As, Si, B ou Ge e o Y pode ser uma variedade de 

elementos tais como Mo, W ou V. [12,13] 

Um bom exemplo desta estrutura é o molibdofosfato ((NH4)3PMo12O40, 

AMP), que é conhecido por ser muito seletivo a grandes cátions monovalentes em 

condições ácidas. [14] Esta estrutura cristalina é também cúbica e constituída de 

unidades aniônicas [P(Mo3O10)4]3-, que formam uma estrutura com canais 

interconectados.  Os cátions NH4
+ ocupam as cavidades relativamente grandes. 

Apesar da alta seletividade por césio, o pH de uso limite do AMP para soluções 

ácidas devido à dissolução do molibdênio na estrutura é pH > 6. [15] 

 

3.1.5 Trocadores mistos 
As combinações de óxidos têm sido estudadas especialmente por Rawat e 

Singh [16] e Quresh et al. [17], e cada um segue um modelo distinto de seletividade. 

Essas combinações incluem Zr4+ – Sb5+, Fe3+ – As5+; Sn4+ – Sb5+; Bi3+ – W6+ ;  

Sn4+ – V5+ – As5+, etc. Muitas destas combinações têm o inconveniente de serem 
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altamente poluentes em água e possuírem pouca estabilidade física, o que as torna 

difícil de utilizar em colunas. Algumas são formadas como precipitados outras como 

géis que são lavados, secos e quebrados antes de serem usados. Os precipitados 

são geralmente refluxados antes da filtração para proporcionar o crescimento dos 

cristais. 

Esta classe de adsorvedores foi desenvolvida para melhorar processos de 

separação e concentrar ou remover íons metálicos de soluções. Esses trocadores 

são altamente seletivos, mas além de apresentarem pouca estabilidade física 

possuem grãos irregulares que limitam sua utilização em coluna, porém isto pode ser 

contornado suportando estes trocadores em matrizes adequadas, como por exemplo, 

resinas ou polímeros sintéticos. [18] 

 

3.1.6 Óxidos Hidrosos 
Os óxidos precipitados a partir de sistemas aquosos, os chamados óxidos 

hidrosos, são uma importante classe de trocadores iônicos inorgânicos sintéticos e 

bastante utilizados na área de tecnologia de separação, aplicação catalítica e 

processamento químico no ciclo do combustível nuclear. [11] 

Em princípio os óxidos hidrosos e hidróxidos de metais polivalente no 

sistema metal oxido-água comportam-se como trocadores catiônicos ou aniônicos, 

dependendo da basicidade do átomo do metal central e da força da ligação metal-

oxigênio em relação à ligação hidrogênio-oxigênio no grupo hidroxila. A concentração 

de um ácido aumenta com o aumento dos átomos de oxigênio por hidrogênio 

substituído e com a eletronegatividade do átomo central. O aumento da combinação 

dos átomos de oxigênio com o metal central provoca o aumento na concentração do 

ácido.  

Se óxidos hidrosos e hidróxidos são empregados no material de um 

trocador iônico, estes materiais devem ser estáveis na solução em uma extensa 

região abaixo de pH 7. Para ilustrar este princípio, o raio iônico efetivo do metal 

central nos óxidos são plotados em função da valência do metal na FIG.3.2. Os 

metais com valência baixa e raio grande são solúveis em hidróxidos (região I), 

enquanto metais com valência alta e raio pequeno são solúveis em oxiácidos  
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(região III). Metais na região intermediária são óxidos hidrosos ou hidróxidos 

insolúveis. Os óxidos listados na região II são mais adequados para o uso como 

materiais para troca iônica. [2] 
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FIGURA 3.2 – Relação entre valência e raio iônico efetivo dos elementos. 

 

Genericamente falando os óxidos dos elementos da região II são obtidos 

por adição em excesso de base na solução de seus sais. Os precipitados gelatinosos 

então obtidos, embora freqüentemente representados por SiO2, SnO2, TiO2, ThO2 e 

ZrO2, não são por definição exatamente sólidos. Suas composições químicas e 

propriedades dependem do método de preparação, bem como de um maior 

tratamento do precipitado gelatinoso. Produtos amorfos são mais comumente obtidos 

dessas precipitações, mas é também possível, em alguns casos, obter formas 

cristalinas. [2] 

As propriedades de troca iônica desses óxidos são de particular interesse 

devido à maioria deles possuir comportamento anfótero. Esses grupos podem ser 

dissociados de acordo com as equações: 
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M-OH ↔ M+ + OH- (3.1)

M-OH ↔ M-O- + H+ (3.2)

 

Onde M é o átomo central. 

Reações favorecidas em pH baixo são características de troca aniônica 

(equação 3.1) e em pH alto de troca catiônica (equação 3.2). [10] 

Óxidos de elementos tetravalentes são, na maior parte, trocadores 

anfóteros. Abe e Ito [19] deduziram as seguintes séries de afinidade: 

SiO2 > MnO2 > SnO2 > TiO2 > ZrO2 > CeO2 > ThO2 

O material mais usado entre os óxidos hidratados é a sílica gel. Os 

diferentes grupos de hidrogéis e xerogéis são os compostos mais estudados em 

comparação com outros materiais de troca iônica do grupo do óxido. 

Os óxidos hidrosos são classificados em dois grupos principais: um 

formado pela maior parte dos metais do grupo 3, 4, 13 e 14 em que a troca ocorre 

somente na surperfície como os óxidos de zircônio e estanho chamados de 

partículas hidratadas e outro geralmente formados pelo metais do grupo 5 e 15 em 

seus estados de oxidação mais altos, no qual os óxidos possuem cavidades ou 

túneis como os de antimônio chamados de estruturas hidratadas. 

As partículas hidratadas caracterizam-se por terem uma estrutura 

semelhante aos óxidos cerâmicos, porém, sua superfície é totalmente revestida com 

grupos hidroxilas e moléculas de água coordenadas e ligadas ao hidrogênio. [20] 

Essas partículas, especialmente os óxidos de zircônio e titânio, têm sido bastante 

utilizadas em aplicações catalíticas. [13,20,21] Nas estruturas hidratadas os íons 

hidrônio estão distribuídos entre os sítios cristalográficos. Essas estruturas são 

geralmente mal cristalizadas, porém tratamentos hidrotérmicos ou refluxo em meio 

ácido melhoram a cristalinidade desses materiais. [13,20] 

 

3.1.6.1 Óxido estânico 
Óxido estânico, SnO2, comporta-se tanto como trocador catiônico como  

aniônico. [22,23] Esses trocadores foram usados para separação de elementos de 
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transição bivalentes. [24] A série de seletividade é Cu(II) > Zn(II) > Co(II) > Fe(II) > 

Ni(II) >Mn(II) seguindo a ordem de constante de equilíbrio de reações hidrolíticas: 

 

M2++H2O↔M(OH)++H+ (3.3)

 

O mecanismo de retenção de cátion poderia ser descrito em termos de 

processo de hidrólise. Cátions de metais alcalinos terrosos são fracamente 

adsorvidos, enquanto íons de metais trivalentes, como Al3+ e Cr3+ são fortemente 

adsorvidos. 

 

3.1.6.2 Óxido de titânio 
Óxido de titânio é muito usado em operação de colunas e pode ser 

facilmente regenerado para reuso. [25] 

No processo de titulação, foi obtida uma curva com três pontos finais 

característicos, indicando o caráter polifuncional do trocador. [26,27] Isto mostrou que o 

óxido de titânio hidroso possui 3 prótons de troca para cada 10 átomos de titânio e 

uma constante de dissociação para cada etapa de dissociação. 

A capacidade de troca do óxido de titânio hidroso, assim como para outros 

óxidos hidrosos, depende do valor do pH e vai de ~2,0 meq/g em pH~12,5 (para Ca2+ 

e Sr2+) a ~1,5 meq/g em pH~4 (para Co2+, Ni2+ e Cu2+). A série de afinidade obtida 

para íons de metais alcalinos Na+>Rb+>Cs+ e um íon de metal de transição 

coincidem com outras estabilidades do complexo, Cu>Ni>Co. Um número de 

constante de equilíbrio termodinâmico foi determinado para diferentes sistemas de 

isortemas de adsorção de 3 etapas de troca. [28] 

 

3.2 Resina amberlite 
Como dito anteriormente problema com o empacotamento de coluna pode 

ser contornado suportando estes trocadores em matrizes adequadas, como por 

exemplo, resinas ou polímeros sintéticos. O trocador em estudo foi suportado na 

resina polimérica Amberlite XAD-7. 
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A resina Amberlite XAD-7 é um material macroreticular acrílico, apresenta 

área superficial grande [29] e interage favoravelmente com compostos de massa 

molar baixa e polaridade intermediária. É composta de éster acrílico (momento dipolo 

1,8). A FIG 3.3 apresenta a estrutura da resina Amberlite XAD-7. 
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FIGURA 3.3 – Estrutura química da resina Amberlite XAD-7. 

 

A resina apresenta-se como esferas brancas translúcidas, às vezes com 

coloração levemente amarela. São estáveis por vários anos quando bem estocadas, 

a temperatura ambiente. Elas são geralmente embebidas em produtos como sais de 

cloreto de sódio e carbonato de sódio para retardar crescimento de bactérias. Estes 

sais devem ser extraídos da malha da resina antes do uso como absorventes. 

Três parâmetros afetam a capacidade da resina para materiais específicos: 

o momento dipolo, o tamanho do poro e a área superficial. O material a ser adsorvido 

necessita migrar pelos poros na superfície adsorvente. Para adsorventes de tamanho 

de poros iguais, uma grande área superficial tem maior capacidade para solutos. 

Há uma relação inversa entre a área superficial e o tamanho do poro: 

quanto menor o tamanho do poro, maior a área superficial.  

As resinas XAD não-polares são geralmente usadas para adsorção de 

substâncias orgânicas de sistemas aquosos e solventes polares. Para compostos 

hidrofóbicos com massa molecular (MM) até 20.000, a resina XAD-2 foi muito usada, 

embora tenha sido descartada por Rohm e Haas. [30] 

Recomenda-se que para massa molecular relativamente baixa utilize-se 

XAD-4; para MM pequena e média, XAD-16 e para MM relativamente grande, X1180. 
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XAD-7 é a única resina XAD “moderadamente polar” disponível no 

mercado atualmente. Ela é usada na remoção de compostos polares de solventes 

não-aquosos, para extrair compostos não-aromáticos de solventes polares, na 

remoção de poluentes orgânicos de efluentes aquosos, lençóis freáticos e jatos de 

vapor. A faixa onde se pode trabalhar vai de pH 0-14, com máximo uso em 

temperatura 149 ºC. Um produto similar é Diaion HP2MG, que tem maior diâmetro de 

poro, embora a área superficial seja semelhante. Essa é usada para adsorver 

moléculas até MM 60.000 e é utilizada para recuperar insulina, íons metálicos, filtrar 

rejeito sólido, remoção e recuperação de orgânicos e recuperação de antibiótico. 

 
3.2.1 Regeneração e agentes eluentes 

Estas resinas são normalmente regeneradas usando metanol ou outro 

solvente orgânico miscível em água (acetona, isopropanol etc). Se ácidos fracos 

forem adsorvidos, bases diluídas (0,1-0,5% NaOH) são efetivas; inversamente, se 

bases forem adsorvidas, ácidos diluídos (0,1-0,5% HCl) são recomendados. A água 

pode ser usada depois da adsorção em uma solução iônica. A água quente ou no 

estado de vapor é geralmente útil para materiais voláteis. [31] Como dito 

anteriormente a XAD-7 é comercializada úmida e contendo os sais cloreto de sódio e 

carbonato de sódio para evitar a proliferação de bactérias e fungos. Estes sais 

devem ser removidos antes da utilização do adsorvente, [30,31] assim a limpeza e 

ativação do suporte sólido constituem uma etapa de purificação que visa eliminar 

possíveis interferentes e/ou contaminantes presentes na resina, assim como garantir 

que os sítios ativos estejam livres para que ocorra o processo de adsorção. [32] 

 
3.3 “Metais pesados” 

O termo “metais pesados” é freqüentemente usado com a conotação de 

poluição e toxicidade, isto provoca uma grande confusão em sua definição, visto o 

significado do termo em si, “pesado”, em uso convencional implica em alta 

densidade, “metal”, em uso convencional refere-se ao elemento puro ou uma liga de 

elemento metálico. Conhecimento de densidade contribui pouco para a previsão de 

efeitos biológicos de metais, especialmente metais elementares ou suas ligas. 
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Nenhum órgão, como por exemplo, IUPAC, definiu o termo “metais 

pesados”. Durante 60 anos foi muito usado em química, obtendo muitos significados 

sem sentido, por diferentes autores. Sendo definido em termos de densidade 

(gravidade específica), peso atômico (relativo à massa atômica), número atômico, 

outras propriedades químicas, toxicidade e sem definição química (usado antes de 

1936). Porém, nenhuma relação pôde ser encontrada entre densidade (gravidade 

específica) ou qualquer outro conceito físico-químico e a toxicidade ou ecotoxicidade 

que possa definir “metais pesados”.  

Entender a biodisponibilidade é a chave para estimar o potencial tóxico dos 

elementos metálicos e seus compostos. Disponibilidade depende de parâmetros 

biológicos e das propriedades físico-químicas dos elementos metálicos, seu íons e 

compostos. Estes dependem da estrutura atômica do elemento metálico, que é 

sistematicamente descrita pela tabela periódica. [33] 

Portanto do ponto de vista químico, a denominação metal pesado não é 

muito apropriada. Dada a baixa concentração em meios ambientais são conhecidos 

freqüentemente como metais traço ou elementos traço, [34] por exemplo, o limite 

máximo de nível de cádmio e níquel em efluentes aquosos é de 0,02 mg.L-1 e  

1,0 mg.L-1 respectivamente. [35] 

 

3.3.1 O Cádmio 
O cádmio, membro da segunda série dos metais de transição é muito 

semelhante ao zinco em se tratando de suas propriedades químicas e físicas. É um 

metal cinza esbranquiçado, mais dúctil e de fusão inferior ao zinco. Seu principal uso 

está no revestimento do ferro, no qual pode ser depositado como uma camada bem 

lisa que, como no caso do revestimento de zinco, protege cationicamente o ferro e é 

auto restaurável quando sofre arranhões. 

Na maior parte de seus compostos, o cádmio exibe apenas o número de 

oxidação 2+. Em soluções alcalinas o Cd2+ é precipitado como Cd(OH)2, o qual, 

distintamente do Zn(OH)2, não é anfótero. Todavia, o Cd(OH)2 irá se dissolver em 

solução de NH3 para formar um aminocomplexo. O cádmio forma íons complexos 
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tetraédricos semelhantes em muitos aspectos aos de zinco, entretanto, seus 

complexos com ligantes haletos são mais estáveis. 

O cádmio apresenta um comportamento incomum, pois forma numerosos 

”sais fracos”, os quais não se dissociam completamente em água. Por exemplo, 

medidas de condutividade mostram a existência de espécies do tipo CdCl+ e CdCl2 

em uma solução de cloreto de cádmio. Os compostos de cádmio apresentam alta 

toxicidade. [36] Os cloreto, nitrato e sulfato de cádmio são solúveis em água; o sulfeto 

é insolúvel e apresenta uma coloração amarela característica. [37] 

Na FIG 3.4 apresenta-se as espécies de cádmio em função do pH. 
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FIGURA 3.4 – Gráfico da especiação de cádmio em função do pH em meio aquoso. 

 
3.3.1.1 Ocorrência 

O cádmio é um elemento relativamente raro e sua abundância na litosfera 

estima-se em cerca de 0,5 ppm. Não existem minerais que contenham cádmio em 

quantidades comerciais, obtendo-se sempre como produto secundário da extração 

de outros elementos. O mineral mais comum é a greenockite, rica em sulfureto de 

cádmio, que ocorre associado ao sulfureto de zinco. Quase todos os depósitos de 

zinco contêm cádmio, apesar de a concentração deste não ultrapassar cerca de  

1%. [38] 
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3.3.1.2 Aplicações 
Aproximadamente 75% de cádmio produzido é empregado na fabricação 

de baterias, especialmente nas baterias de níquel-cádmio; uma parte importante é 

empregada em galvanoplastia (como revestimento), além de ser empregado em 

pigmentos (em forma de sais, por exemplo, o sulfeto de cádmio é empregado como 

pigmento amarelo); em algumas ligas metálicas de baixo ponto de fusão; em ligas 

revestidas, devido a ser muito resistente à fadiga pelo fato do seu coeficiente de 

fricção ser baixo; em muitos tipos de solda; em barras de controle em fissão nuclear; 

em televisores (alguns compostos fosforescentes de cádmio); em alguns 

semicondutores e em estabilizantes de plásticos como, por exemplo, no PVC. 

 
3.3.1.3 Toxicidade 

O cádmio é um metal que produz efeitos tóxicos nos organismos vivos, 

mesmo em concentrações muito pequenas. A exposição ao cádmio nos humanos 

ocorre geralmente através de duas fontes principais: a primeira é por via oral (por 

água e ingestão de alimentos contaminados), e a segunda por inalação. Os fumantes 

são os mais expostos ao cádmio porque os cigarros contêm este elemento.  

Pequenas quantidades de cádmio são encontradas naturalmente no ar, na 

água, no solo e nos alimentos. Para a maioria das pessoas, a comida é a principal 

fonte de exposição ao cádmio porque muitos alimentos tendem a absorvê-lo e retê-

lo. As plantas absorvem este elemento principalmente do solo e da água. 

A aplicação de certos fertilizantes ou de excrementos de animais no solo 

destinado ao cultivo de alimentos pode aumentar o nível de cádmio que, por sua vez, 

causa um aumento no nível deste elemento nos produtos cultivados. O cádmio não é 

encontrado em quantidades preocupantes na água, entretanto esta pode ser 

contaminada quando flui através de encanamentos soldados com materiais que 

contêm este metal ou quando entra em contato com lixos químicos. 

A fonte mais importante de descarga do cádmio para o meio ambiente é 

através da queima de combustíveis fósseis (como carvão e petróleo) utilizados na 

incineração de lixo doméstico. O cádmio também contamina o ar quando se fundem 

rochas para extrair zinco, cobre ou chumbo. Trabalhar ou viver nas proximidades de 
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uma destas fontes contaminantes pode resultar numa exposição significativa ao 

cádmio. 

Apesar do Cd não ser essencial para o organismo dos mamíferos ele 

segue os mesmos caminhos no organismo de metais essenciais ao desenvolvimento 

como o zinco e o cobre. [39] 

O cádmio entra na corrente sanguínea por absorção no estômago ou nos 

intestinos logo após a ingestão do alimento ou da água, ou por absorção nos 

pulmões após a inalação. Muito pouco cádmio entra no corpo através da pele. 

Usualmente só é absorvido pelo sangue aproximadamente 1 a 5% do cádmio 

ingerido por via oral, entretanto é absorvido de 30 a 50% quando inalado. [40] 

A meia-vida do cádmio em seres humanos é de 20-30 anos, ele se 

acumula principalmente nos rins, no fígado e nos ossos, podendo levar a disfunções 

renais e osteoporose. [39] 

 
3.3.2 O níquel 

O níquel é um metal duro, de cor prata-esbranquiçada, seu estado de 

oxidação mais comum é +2, e a cor verde das soluções dos sais de níquel em água 

deve-se à presença de íons [Ni(H2O)6]2+. [41] 

Quando uma base forte é adicionada a uma solução de Ni2+, precipita o 

hidróxido niqueloso, verde, Ni(OH)2. O Ni(OH)2 não é anfótero, mas se dissolverá em 

amônia para formar aminocomplexos, tal como o [Ni(NH3)6]2+. O Ni(II) forma 

complexos aniônicos, neutros e catiônicos. As geometrias incluem octaedro, 

tetraedro, quadrado-planar, e mesmo bipirâmide tetragonal. [36] 

Em soluções aquosas de cloreto de níquel(II) têm-se cristais verdes 

hexahidratados. A estrutura do cristal [42] de NiCl2.6H2O contém unidades trans-

[NiCl2(H2O)4], comprimento das ligações Ni-Cl e Ni-O  são 2,38 e 2,10 Å 

respectivamente. O complexo hexahidratado obedece a lei de Curie-Weiss sobre 6 K 

com θ ~ 10 K. Evaporação de soluções aquosas de cloreto de níquel (II) em torno de 

40 ºC obtém cristais tetrahidratado NiCl2.4H2O; este é também obtido quando 

soluções aquosas saturadas são tratadas com cloreto de hidrogênio. O complexo 

dihidratado NiCl2.2H2O é preparado facilmente por evaporação de uma solução de 



CAPÍTULO 3 – Revisão Bibliográfica 36

cloreto de níquel (II) a 75ºC. Ele tem uma estrutura bastante complicada consistente 

de cadeias poliméricas em que átomos de níquel são cercados por quatro cloretos 

em um plano quadrado distorcido e duas moléculas de água; as cadeias poliméricas 

são ligadas por ligações de hidrogênio. [42,43] Na FIG 3.5 apresenta-se as espécies de 

níquel em função do pH. 

 

 
FIGURA 3.5 – Curvas de distribuição das espécies em função do pH para o sistema, 

contendo 0,1 mmol de ácido fítico e 0,1 mmol de Ni(II), μ=0,100 mol/L 
a 36 ºC. [44] 

 
3.3.2.1 Ocorrência 

O níquel ocorre numa estimativa de 0,016 % a 10 milhas (1,609 Km) de 

profundidade da crosta terrestre, classificado em vigésimo quarto na ordem de 

abundância dos elementos na crosta. A quantidade total de níquel é maior que a de 

cobre, zinco e chumbo combinados. Mas há relativamente poucos depósitos de 

níquel conhecidos que são capazes de serem economicamente usados. Minérios de 

níquel estão distribuídas em 3 classe – sulfetos, óxidos e silicatos, e arsenatos. [45] 

Baseando-se em evidências geofísicas e análises de meteoritos é suposto 

que o níquel na forma de metal ocorra em abundância no núcleo terrestre, formando 

ligas metálicas com o ferro (kamacita e taenita). O níquel e o vanádio são os 

elementos-traço mais comuns encontrados na composição química do petróleo, em 

geral estando mais enriquecidos nos óleos pesados. Em combinação com outros 
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elementos é encontrado em diversos minerais como garnierita, millerita, pentlandita e 

pirrotina. [46] 

 

3.3.2.2 Aplicações 
O Ni é usado principalmente na produção de aço inoxidável e em liga com 

o cobre para produzir os cuproníqueis, que são usadas em moedas (cuja 

composição é de cerca de 25% de níquel e 75% de cobre). A coloração amarelada 

dos cuproníqueis é removida por adição de pequenas quantidades de cobalto. O 

níquel também é usado nas baterias de níquel-cádmio e como catalisador, 

especialmente na adição de hidrogênio a compostos orgânicos. Um exemplo é a 

fabricação de gorduras sólidas comestíveis por hidrogenação de óleos vegetais. [41] 

 

3.3.2.3 Toxicidade 
A exposição ao metal níquel e seus compostos solúveis não deve superar 

aos 0,05 mg/cm³, medidos em níveis de níquel equivalente para uma exposição labor 

de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Os vapores e o pó de sulfeto de níquel 

suspeita-se que sejam carcinogênicos. 

O (Ni(CO)4), gerado durante o processo de obtenção do metal, é um gás 

extremamente tóxico. 

As pessoas sensíveis podem manifestar alergias ao níquel sendo que a 

quantidade de níquel admissível em produtos que podem entrar em contato com a 

pele está regulamentada na União Européia. [45] 

 

3.4 Pilhas e baterias 
As baterias recarregáveis possuem uma grande demanda devido à suas 

inúmeras aplicações, seja em uso doméstico em aparelhos eletrônicos portáteis, 

como por exemplo, celulares, computadores, telefones sem fio, filmadoras, câmeras 

fotográficas etc, quanto em uso industrial, podendo-se destacar sua utilização em 

veículos elétricos, equipamentos médicos de emergência e em aviação. [46] 

As baterias Ni–Cd eram as mais usadas há alguns anos atrás, porém, 

como apresentam problemas ambientais devido à presença do cádmio outros tipos 
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de baterias recarregáveis portáteis começaram a ser desenvolvidas e vêm 

substituindo estas baterias, são elas as baterias de NiMH e mais atualmente, as 

baterias de lítio. Tendo em vista as milhares de toneladas que foram produzidas de 

bateria Ni–Cd sem a completa reciclagem, além de muitos aparelhos antigos ainda 

no mercado, requerendo este tipo de bateria, elas continuam sendo uma ameaça ao 

meio ambiente e à saúde humana. Pode-se destacar também a reciclagem das 

novas baterias de Ni–MH, visto seu alto custo de produção e o alto valor agregado 

devido à presença de níquel, cobalto e terras raras. [47] 
Baterias são dispositivos que utilizam uma reação química para produzir 

uma corrente elétrica e dependendo do tipo de elementos químicos envolvidos 

definem-se algumas características. O tipo de reação define inclusive a diferença de 

potencial em sua célula, isto é, a tensão elétrica fornecida. As baterias podem ser 

divididas em dois tipos: baterias primárias e baterias secundárias. Baterias primárias 

quando não são recarregáveis e baterias secundárias se são recarregáveis. 

 Usa-se a bateria primária em equipamentos que não podem sofrer 

manutenção, ou em que a mesma seria muito difícil, como sondas submarinas ou em 

alguns satélites. Em outros satélites e sondas espaciais pode-se ainda usar células 

foto-voltaicas para gerar energia a partir da luz solar e recarregar suas baterias. As 

baterias primárias mais conhecidas são as de Carbono-Zinco, as Alcalinas de 

Manganês e as de Lítio. 

As secundárias são mais usadas para casos em que as primárias 

necessitem ser trocadas muitas vezes. Apesar das primárias serem muito mais 

baratas, em médio prazo as secundarias podem ser reaproveitadas e são preferíveis, 

se o fator custo for o único envolvido. As secundárias mais usadas são as de 

Chumbo-ácido (como em automóveis), Níquel-Cádmio (Ni–Cd) e Níquel Metal 

Hidreto (Ni–MH), e mais recentemente, Li+ (íon de Li). [48] 

Entre as pilhas recarregáveis os dois principais tipos utilizados são as de 

níquel-cádmio e as de níquel-metal-hidreto. Enquanto as primeiras são constituídas 

basicamente de ferro, cádmio, níquel e cobalto, as segundas são formadas por uma 

mistura de níquel metálico e óxido de níquel, além de uma liga misch metal (liga de 

cério, lantânio e didímio). [49] 



CAPÍTULO 3 – Revisão Bibliográfica 39

3.4.1 Reciclagem de baterias 
Hoje em dia já existem algumas indústrias que recolhem suas pilhas e 

baterias usadas devido à pressões políticas e a novas legislações ambientais que 

regulamentam a destinação de pilhas e baterias  em diversos países do mundo. [50] O 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) em 30 de junho de 1999 baixou 

resoluções (257 e 263) sobre o assunto [51,52] regulamentando a fabricação, 

reciclagem e o descarte de pilhas e baterias. [39] 

Os processos de reciclagem de pilhas e baterias podem seguir três linhas 

distintas: a minerometalúrgica que envolve processos físicos como a trituração, 

peneiração e separação, a hidrometalúrgica, na qual predominam reações químicas; 

e a pirometalúrgica, sendo os metais submetidos a altas temperaturas. O custo é 

maior nesta última, pois a demanda de energia é maior do que nas demais. O 

processo minerometalúrgico é o mais barato. [53] Algumas vezes estes processos são 

específicos para reciclagem de pilhas, outras vezes as pilhas são recicladas 

juntamente com outros tipos de materiais. As baterias de Ni–Cd muitas vezes são 

recuperadas separadamente das outras devido a dois fatores importantes, um é a 

presença do cádmio, que promove algumas dificuldades na recuperação do mercúrio 

e do zinco por destilação; o outro é dificuldade de se separar o ferro e o níquel. [39] 

 

3.4.1.1 Reciclagem de baterias de Ni–Cd 
Para este tipo de bateria os dois métodos estudados são a rota 

pirometalúrgica e a rota hidrometalúrgica. Os processos de reciclagem atualmente 

empregados são baseados na rota pirometalúrgica de destilação do cádmio visto que 

até o momento não foi possível o desenvolvimento de um processo economicamente 

viável utilizando a rota hidrometalúrgica. [39] 

Em geral, os materiais produzidos na reciclagem dessas baterias são: 

cádmio com pureza superior à 99,95%, que é vendido para as empresas que 

produzem baterias e níquel e ferro utilizados na fabricação de aço inoxidável. [54,55] 

Tratando-se da separação de metais através de técnicas 

hidrometarlúgicas, os métodos que apresentam uma maior amplitude de aplicações 

são os processos de troca-iônica e extração por solvente. A troca-iônica é indicada 
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para tratamento de soluções diluídas, uma vez que o agente orgânico é totalmente 

insolúvel em fase aquosa. Por outro lado, apesar de apresentar perdas apreciáveis 

em soluções diluídas, a extração por solventes aplica-se, universalmente, a sistemas 

mais concentrados, devido à sua alta seletividade, produzindo soluções 

concentradas que permitem a obtenção do metal com elevada pureza. [56] 

 

3.4.2 Baterias Ni–Cd: química e composição 
Baterias de Ni–Cd usam uma reação eletroquímica reversível entre 

eletrodos de cádmio e níquel em um eletrólito alcalino (hidróxido de potássio ou 

hidróxido de lítio). Os materiais ativos são insolúveis no eletrólito, que age somente 

como um transportador de carga e não participa da reação eletroquímica de carga e 

descarga. [57] 

No eletrodo de cádmio (o catodo) durante a descarga, o cádmio é oxidado 

combinando com dois íons hidróxila formando hidróxido de cádmio [Cd(OH)2] 

liberando dois elétrons. Durante a carga o inverso acontece. Óxido de níquel 

hidratado é reduzido a hidróxido de níquel (II) no anodo. A equação de carga-

descarga é: 

 

                                                       carga 

2 Ni(OH)2 (s)+ Cd(OH)2 (s) ↔ 2 NiOOH (s)+ Cd (s)+ 2H2O (l) 

                                                     descarga 

(3.4)

 

A principal diferença entre os vários tipos de baterias Ni–Cd é a natureza 

dos eletrodos. Os três principais tipos de eletrodos positivos (catodos) usados são 

placa pocket, placa sinterizada, e placa filamento. O óxido de níquel hidratado no 

anodo encantra-se normalmente em forma de pó e é retido em uma placa pocket ou 

suspenso em um gel ou pasta em eletrodos tipo pó sinterizado ou filamento. 

O eletrodo negativo (catodo) usa placa pocket, pó sinterizado, placa de 

filamento, espuma ou suporte plástico para suportar o hidróxido de cádmio. Grafite 

ou óxido de ferro é normalmente adicionado para melhorar a condutividade dos dois 

hidróxidos de níquel e cádmio. Já que as células individuais são pré-recicladas antes 
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da montagem das baterias, não é relevante, entretanto os catodos serem 

impregnados originalmente com Cd(OH)2 (o produto da reação de descarga) ou Cd 

(o produto da reação de carga). 

O efeito memória normalmente associado às baterias de Ni–Cd ocorre 

devido à formação de um composto níquel-cádmio, Ni5Cd21, que faz a atividade do 

material ser inviável. Uma possível solução para este problema é a minimização ou 

eliminação do hidróxido de níquel no eletrodo de cádmio. 

O cobalto, embora em pequena porcentagem na fração mássica da bateria 

Ni–Cd, é importante porque é um metal valioso. Em baterias à base de níquel, o pó 

de cobalto, ou outra forma de cobalto, é usado para revestir externamente as 

partículas de hidróxido de níquel, para aumentar a diferença de potencial entre a 

reação de oxidação do hidróxido de níquel e a saída da descarga indesejada do 

oxigênio na estrutura polarizada anodicamente. A adição de cobalto é necessária 

para prevenir o início da perda de oxigênio causada pela condutividade limite da 

massa ativa. 

 
3.5 Adsorção 

Adsorção é o processo no qual moléculas de um fluido acumulam-se sobre 

uma superfície sólida.  Tem-se a transferência de um ou mais constituintes 

(adsorbatos) de uma fase fluida (adsortivo) ou gasosa para a superfície de uma fase 

sólida (adsorvente) (FIG 3.6). [58] 

 

 

Adsortivo

Adsorbato

Adsorvente (substrato sólido)

 

FIGURA 3.6 – Representação do processo de adsorção. [59] 
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As possíveis etapas do processo de adsorção de um adsorbato por um 

adsorvente são: 1)difusão do adsorbato até a superfície; 2)difusão do adsorbato para 

dentro dos poros; 3) adsorção do adsorbato sobre a superfície; 4) rearranjo ou 

reação química na camada adsorvida; 5)dessorção do adsorbato; 6)difusão do 

adsorbato para fora dos poros; 7)difusão do adsorbato para dentro da corrente do 

fluido. [60] 
Vários fatores afetam a adsorção, tais como a estrutura molecular ou 

natureza do adsorvente, a solubilidade do soluto, o pH do meio e a temperatura. A 

estrutura molecular ou a natureza do adsorvente é particularmente importante na 

coordenação do grau de adsorção que pode ocorrer, enquanto que o tipo e a 

localização dos grupos funcionais responsáveis pela adsorção afeta sua 

adsorbabilidade. Além desses fatores, o diâmetro molecular do adsorbato também 

afeta a adsorção. Compostos com diâmetros moleculares menores têm mais 

facilidade em difundir-se para o interior do sólido e conseqüentemente a adsorção é 

maior. [61] 

 

3.5.1 Tipos de adsorção 
No processo de adsorção as moléculas presentes na fase fluida são 

atraídas para a zona interfacial devido à existência de forças atrativas. Dependendo 

da força das ligações entre as moléculas que estão sendo adsorvidas e o 

adsorvente, a adsorção pode ser física ou química. 

Na TAB. 3.1 estão resumidas as principais diferenças entre a adsorção 

física e química. 
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TABELA 3.1 – Principais diferenças entre a adsorção física e a adsorção química. 

Características Adsorção Física Adsorção Química 

Classificação Fisiossorção/ Imobilização. Quimiossorção/ 
Organofuncionalização. 

Tipo de interação 
Interações reversíveis causadas 
por forças de Van der Waals, 
possibilitando a dessorção. 

Ligações químicas 
(geralmente covalentes). 

Sítios ativos 

Não apresenta sítios ativos 
específicos de adsorção. As 
moléculas adsorvidas estão livres 
para cobrir a superfície toda do 
sólido. 

As moléculas estão fixadas 
em sítios específicos, não se 
encontram livres para migrar 
em torno da superfície. 

Calor de adsorção 2 a 6 Kcal mol-1. 10 a 200 Kcal mol-1. 

Formação de 
camadas 

Pode ocorrer formação de mono 
ou multicamadas. 

Somente há formação de 
monocamadas. 

Cinética de 
adsorção lenta ou rápida. lenta. 

Adsorvente quase não é afetado. altamente modificado. 

 

No processo de adsorção há uma diminuição da energia livre superficial do 

sistema sendo, portanto, um processo espontâneo, isto é, o ΔG é menor do que 

zero. Entretanto, há uma diminuição do número de graus de liberdade do sistema, 

pois as moléculas do adsorbato só podem se deslocar sobre a superfície do 

adsorvente, isto é, o ΔS é menor do que zero. Como ΔG=ΔH-TΔS, o ΔH será 

negativo, mostrando que a adsorção é também um processo exotérmico. [62] 

A quantidade de substância adsorvida na superfície decresce com o 

aumento da temperatura, já que todos os processos de adsorção são exotérmicos. A 

uma temperatura constante a quantidade adsorvida aumenta com a concentração do 

adsorbato (em solução ou na fase gasosa), e a relação entre a quantidade adsorvida 

(x) e a concentração (c) é conhecida como a isoterma de adsorção. [63] 
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3.5.2 Isotermas de adsorção 
A distribuição do adsorbato entre a fase fluida e a fase adsorvida envolve 

um equilíbrio de fases. As isotermas de adsorção são os registros destes dados de 

equilíbrio e são representadas por equações matemáticas, sendo modelos que 

descrevem as relações, no equilíbrio, entre a quantidade do elemento adsorvido por 

uma matriz sólida e a quantidade remanescente na solução, numa dada  

temperatura. [64,65] 

A construção de uma isoterma de adsorção é de fundamental importância, 

quando o objetivo do estudo do fenômeno de adsorção é obter informações sobre a 

área específica e a estrutura porosa de um sólido, [66] pois a forma da isoterma revela 

muitos detalhes sobre as características do material. 

Existem fatores importantes que devem ser levados em consideração no 

estudo das isotermas tais como, natureza da interação entre o absorvente e o 

adsorbato, a velocidade de adsorção, a forma da isoterma e sua interpretação, 

extensão da adsorção (monocamada ou multicamada), interação do solvente com a 

superfície sólida e os efeitos da temperatura e pH. [60] 

Algumas formas mais comuns estão apresentadas na FIG.3.7. A isoterma 

linear passa pela origem e a quantidade adsorvida é proporcional à concentração do 

fluido. As isotermas convexas são favoráveis, pois grandes quantidades adsorvidas 

podem ser obtidas com baixas concentrações de soluto. [58] 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Irreversível 

Favorável 

Linear 

Não Favorável 

Extremamente
favorável 

c, ppm 

FIGURA 3.7 – Formas mais comuns de isotermas de adsorção. 
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Em geral, para a adsorção física numa superfície homogênea em 

concentrações suficientemente baixas, a isoterma deve se aproximar à forma linear, 

onde a inclinação limite na região de baixa concentração é chamada de constante da 

lei de Henry (K), ou constante de equilíbrio termodinâmico: 
  

                     ka 
A(s) + adsorvente               Aadsorvido 

                     kd (3.5 a)

kd
kaK =  (3.5 b)

 
onde: A(s) = adsorbato na solução 

Aadsorvido = adsorbato no interior do sólido adsorvente 

ka = constante de velocidade de adsorção 

kd = constante de velocidade de dessorção 

 

A lei de Henry corresponde fisicamente à situação em que a fase 

adsorvida está tão diluída que não existe competição por sítios adsortivos nem 

interações entre as moléculas adsorvidas. Em maiores concentrações ambos os 

efeitos tornam-se importantes, modificando a forma da isoterma. [61,62] 

 
3.5.3 Modelos de isotermas de adsorção 

 Neste trabalho são apresentados três modelos de isotermas, os 

modelos mais utilizados, Freundlich, [67] Langmuir [68] e um outro modelo 

relativamente mais recente (proposto em meados de 1946) de Dubinin-Radushkevich 

(D-R).  [69] Cada um dos quais dando determinadas informações sobre os sistemas. 

 

3.5.3.1 Modelo de Freundlich 
O modelo de Freundlich descreve uma adsorção reversível heterogênea, 

visto que não restringe a uma monocamada de cobertura do adsorvente. [70] Este 

modelo representa uma relação quantitativa, em que a adsorção do soluto aumenta 

indefinidamente com o aumento da concentração. 

A equação de Freundlich foi originalmente introduzida como uma 

correlação empírica de dados experimentais, sendo só muito mais tarde derivada 
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matematicamente por Appel em 1973, admitindo-se uma distribuição logarítmica de 

sítios ativos, que constitui um tratamento válido quando não existe interação 

apreciável entre as moléculas de adsorbato. [71] 

A isoterma é representada segundo a equação: 

 

Mads=KF .Ceq
1/n (3.6)

 

Mads: massa do adsorbato adsorvido por grama de adsorvente (g/g). 

Ceq: concentração do adsorbato em equilíbrio com o adsorvente (mol.L-1). 

1/n:indica a heterogeneidade energética dos sítios de adsorção. 

KF: constante de Freundlich. 

 

Os valores de KF e 1/n são úteis para comparar diversos sistemas que 

envolvem processo de adsorção, desde que estudados nas mesmas condições 

experimentais. O expoente 1/n indica se a isoterma é favorável ou desfavorável, 

sendo que valores de n no intervalo de 1 a 10 representam condições de adsorção 

favorável. [61] 

Linearizando-se a equação 3.6, obtém-se uma equação de reta, equação 

3.7. Ao construir o gráfico log Mads versus log Ceq, obtem-se uma reta cujo coeficiente 

linear é o parâmetro log KF e o coeficiente angular é 1/n da equação: 

 

log Mads = log KF + 1/n . log Ceq (3.7)

 

A desvantagem deste modelo empírico de isoterma é que ela não se reduz 

à Lei de Henry a concentrações próximas de zero [72] e sua aplicabilidade é restrita a 

um intervalo de concentração limitado. [61] 

 

3.5.3.2 Modelo de Langmuir 
O modelo de Langmuir, [68,69] um dos mais utilizados nos estudos de 

adsorção, onde se supõe que a superfície do adsorvente possua sítios energéticos 

idênticos e que cada molécula do adsorbato ocupe um único sítio, 
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conseqüentemente prevê a formação de uma monocamada de cobertura de 

adsorbato na superfície do adsorvente. [70,73,74] Em soluções iônicas sua validade de 

uso prende-se mais ao fato de constituir uma boa equação empírica do que atender 

às condições físicas pré-determinadas. [76] 
A principal vantagem deste modelo é permitir a quantificação da 

capacidade de adsorção de espécies em adsorventes e avaliar a constante 

relacionada ao equilíbrio de adsorção. [65] Este modelo não dá informações sobre o 

mecanismo de reação [60] e constitui-se num procedimento de ajuste de curvas, no 

qual os parâmetros obtidos são válidos apenas para as condições nas quais o 

experimento foi desenvolvido.  

Devido à heterogeneidade da superfície sob o ponto de vista físico e 

energético, a isoterma falha em muitos aspectos: [77] a) tipos diferentes de centros 

ativos apresentam diferentes capacidades de adsorção para um determinado 

composto; b) a adsorção ocorre apenas em centros puramente específicos; c) devido 

à estrutura cristalina do adsorvente, formado por microcristais, a energia da 

superfície das faces é diferente da energia dos sítios, acarretando diferentes 

potenciais energéticos e capacidades de adsorção. Mesmo com estas limitações, a 

equação de Langmuir se ajusta razoavelmente bem a muitos sistemas. Na adsorção 

de proteínas em resinas trocadoras de íons, por exemplo, as condições requeridas 

pelo modelo são satisfeitas.  

A equação de Langmuir está representada segundo equação 3.8 e 

apresenta uma relação entre a massa adsorvida de adsorbato por grama de 

adsorvente (eixo das ordenadas) e a concentração no equilíbrio (eixo das abscissas). 

 

eqL

eqLads
ads CK

CKM
M

.1
..max

+
=  (3.8)

 

Mads: massa de adsorbato adsorvida por grama de adsorvente (g/g); 
max
adsM :massa máxima de adsorbato adsorvida por grama de  

adsorvente (g/g); 
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KL: constante de Langmuir, relativa ao equilíbrio de adsorção (L .g-1); 

Ceq: concentração de equilíbrio (mol .L-1). 

 

Pode-se aplicar a forma linearizada desse modelo representada na 

equação: 

maxmax
1

..
11

adseqLadsads MCKMM
+=  (3.9)

                               

Construindo-se a curva (1/Mads) versus (1/Ceq) obtém-se uma reta cujo 

coeficiente linear fornece o parâmetro (1/ ) enquanto o coeficiente angular 

corresponde a [1/( .KL)]. Desta forma obtém-se os valores de  e KL, que 

são os parâmetros do modelo. 

max
adsM

max
adsM max

adsM

 

3.5.3.3 Modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R) 
Com o modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R) pode-se estimar a 

porosidade característica do adsorvente e a energia livre de adsorção. [78] Este 

modelo é de grande importância, pois, com a aplicação dos dados experimentais, 

pode-se distinguir entre a adsorção física e a química. [60] A isoterma de D-R é mais 

geral que a de Langmuir uma vez que ela não assume uma superfície homogênea ou 

um potencial de adsorção constante [77] e é representada segundo a equação: 

 

Cads = KDR . e(-Bxε ) 
2

(3.10)

 

Cads: concentração de adsorbato adsorvida por grama de  

adsorvente (mol. L-1/g adsorvente) 

KDR: constante de Dubinin-Radushkevich, relativa à massa máxima 

adsorvida de adsorbato por grama de adsorvente. 

ε: potencial de Polanyi; 

B: constante energética; relativa à energia de transferência do adsorbato 

para o adsorvente. 
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O potencial de Polanyi é um potencial de sorção, resultante da diferença 

entre a energia livre na fase adsorvida e na fase líquida e é dado segundo a 

equação: 

 

⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
+=

 Ceq
1

1lnRTε  (3.11)

  

Sendo que R é a constante dos gases (8,314 J. K-1) e T é a temperatura 

absoluta (Kelvin). [67] 

A constante B é calculada através da equação 3.12, onde E é considerado 

a variação da energia livre quando 1 mol de soluto é transferido da solução para a 

superfície do adsorvente. [60,78-81] 

 

B
E

2
1
−

=  (3.12)

  

Aplicando o logaritmo natural à equação 3.10, obtêm-se uma relação linear 

entre a massa adsorvida por grama de adsorvente e o potencial de Polanyi: 

lnCads= lnKDR – B x ε2 (3.13)

  

Construindo-se um gráfico de ln Cads versus ε2 encontra-se uma reta. O 

tratamento dos respectivos dados por regressão fornece os coeficientes linear e 

angular que correspondem respectivamente, aos valores de KDR e B. 

Esse modelo descreve o processo como um efeito de preenchimento de 

poros, relacionado à energia livre de adsorção, mais do que uma adsorção camada a 

camada, de forma que a exatidão da equação D-R varia para diferentes sistemas 

adsorvente-adsorbato e diferentes concentrações, ajustando-se apenas a 

concentrações baixas. [82] 

O valor da energia de adsorção média, E, calculado pelo modelo de 

isotermas de D-R indicará se a interação adsorvente/ adsorbato é física ou química. 

Para adsorção física, os valores de E variam de (8 a 25 kJ mol-1). [66] 
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3.6 Espectroscopia de luminescência 
Luminescência é o nome dado ao fenômeno relacionado à capacidade que 

algumas substâncias apresentam em converter certos tipos de energia em emissão 

de radiação eletromagnética, com um excesso de radiação térmica. A luminescência 

é observada para todas as fases da matéria, seja gasosa, líquida ou sólida, para 

ambos compostos orgânicos e inorgânicos. A radiação eletromagnética emitida por 

um material luminescente, ocorre usualmente na região do visível, mas esta pode 

ocorrer também em outras regiões do espectro eletromagnético, tais como 

ultravioleta ou infravermelho.  

O termo luminescência é utilizado como uma generalização do fenômeno. 

Há vários tipos de luminescência, que diferem entre si, na energia utilizada para a 

excitação. Por exemplo: a eletroluminescência é excitada por uma voltagem elétrica; 

a catodoluminescência por um feixe de elétrons de alta energia; a 

quimiluminescência pela energia de uma reação química; a termoluminescência não 

se refere à excitação térmica, mas sim à estimulação térmica de emissão 

luminescente a qual foi excitada por outro meio e a fotoluminescência é um resultado 

da absorção de fótons, utilizando-se uma radiação eletromagnética. 

A fotoluminescência inclui tanto a fluorescência como fosforescência. A 

fluorescência difere da fosforescência, no fato de que as transições de energia 

eletrônica responsáveis pela fluorescência não envolvem a mudança de spin 

eletrônico. Como conseqüência, a fluorescência tem tempo de vida curto, cessando 

quase que imediatamente (< 10-5 s). Em contraste, uma mudança de spin eletrônico, 

acompanha as emissões fosforescentes, a qual faz a radiação poder durar por um 

tempo facilmente detectável após o término da irradiação freqüente, vários segundos 

ou mais. [83] 

 
3.6.1 A Absorção na região do UV-VIS 

O processo de absorção de fótons por parte de um sistema qualquer que 

exige a presença do campo de radiação é sempre denominada absorção induzida. A 

intensidade da banda de absorção é proporcional ao coeficiente de absorção de 

Einstein para cada absorção induzida. 
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A transição eletrônica ocorre por absorção de fótons e em condições 

normais de temperatura (ambiente ou próxima dela) as moléculas estão no estado 

vibracional de menor energia do estado eletrônico fundamental. Deste modo, a 

absorção do fóton de radiação irá excitar as moléculas para um estado eletrônico de 

energia maior, e para os diversos níveis vibracionais e rotacionais deste estado 

eletrônico. Este espectro de absorção será, portanto, compostos por um conjunto de 

bandas associadas às diversas transições vibracionais e rotacionais possíveis dos 

dois estados eletrônicos envolvidos na transição e dependerá das regras de seleção 

espectroscópicas válidas para cada caso. [84,85] 

Como o espaçamento entre os estados rotacionais é muito pequeno, 

normalmente estas transições não aparecem na forma de bandas resolvidas. Por 

outro lado, as transições vibracionais já envolvem espaçamentos um pouco maiores 

entre os níveis de energia. Desta forma, se os espaçamentos são maiores do que a 

resolução dos espectros, as transições vibracionais podem ser observadas como 

picos finos nos espectros. [85] 

 
3.6.2 Estado eletrônico excitado singleto 

A denominação de estado eletrônico singleto está relacionada com a 

multiplicidade de spins eletrônicos, segundo a relação 2S + 1, sendo S o momento 

angular de spin total. No caso dos estado singleto, o valor da multiplicidade é igual a 

1, que é a situação mais comumente encontrada para moléculas orgânicas no estado 

eletrônico fundamental, para as quais todos os elétrons estão ocupando os estados 

de menor energia e os elétrons possuem spins emparelhados. [85] 

Estado tripleto é a denominação que se dá a um estado em que a 

multiplicidade de spins eletrônicos (2 S + 1) é igual a 3. Isto implica que os spins dos 

elétrons dos estados de maior energia são iguais. [86] 

 

3.6.3 Notação 
A designação dos estados utilizando-se letras e números tem o seguinte 

significado: ordena os estados em ordem crescente de energia e segundo a sua 

simetria [83,85] (letras A, B, T, E); o número superior a esquerda fornece a 
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multiplicidade do estado (1A, 3B, etc) (sendo 1 correspondente ao estado singleto, 3 

corresponde ao estado tripleto, etc); o número inferior a direita ordena a seqüência 

de estados com a mesma simetria (B1, B2, etc); a letra u ou g no lado inferior a direita 

fornece a paridade do estado (par = g, impar = u). Todas estas denominações 

dependem das propriedades da simetria das moléculas e das correspondentes 

funções de onda dos estados eletrônicos de acordo com a chamada teoria de 

grupos. [84,87] Ex: (1A1g e 1B2u). 

 

3.6.4 Análise de espectro 
Uma análise de espectro pode ser feita considerando-se os máximos das 

bandas vibracionais, as chamadas progressões vibracionais (conjunto de bandas 

finas que aparecem no espectro e que se repetem em intervalos aproximadamente 

constantes de energia). Para isto toma-se o valor do comprimento de onda da banda 

de absorção, em unidades de nanômetros (lembrar 1 nm = 10-9 m) e se faz à 

transformação para números de onda para cm-1. A diferença entre os números de 

ondas de cada uma das bandas é proporcional às diferenças de energias entre dois 

estados vibracionais correspondentes (equação de Planck 3.14): [87,88] 

 

                                       
(3.14)

  

Onde: = diferença de energia entre os dois estados envolvidos na 

transição, h = constante de Planck = 6,6256 10-27 erg. seg, c = velocidade da luz no 

vácuo = 2,997925 1010 cm s-1; ν= freqüência da radiação eletromagnética utilizada na 

excitação molecular; λ = comprimento de onda da radiação eletromagnética utilizada 

na excitação molecular (unidades em nanômetros) e ϖ= número de onda da radiação 

eletromagnética utilizada na excitação molecular (unidades em cm-1). Observe que 

apesar destas unidades não fazerem parte do Sistema Internacional de Unidades, 

elas são comumente empregadas nesta área e na maioria dos livros textos.  

Estes valores podem ser comparados com os números de onda das 

bandas vibracionais obtidas por espectroscopia vibracional e, deste modo, pode-se 
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identificar quais os movimentos vibracionais (ou modos normais de vibração) 

envolvidos com esta transição eletrônica.[85] 

 

3.6.5 Espectro de emissão 
Para se obter o espectro de emissão, em geral, costuma-se escolher como 

comprimento de onda para a excitação àquele coincidente com o máximo de 

absorção na banda de absorção. Esta energia irá excitar a espécie a um certo estado 

eletrônico. Posteriormente, a espécie vai dissipar parte desta energia até atingir o 

primeiro estado eletrônico excitado e a seguir a amostra poderá emitir em uma faixa 

de comprimentos de onda, que, como se mostra teoricamente para moléculas 

orgânicas, corresponde ao decaimento do primeiro estado eletrônico excitado.  

O espectro de emissão se constitui em um registro das intensidades de 

emissão nos diversos comprimentos de onda, em um comprimento de onda fixo de 

excitação. Este espectro vai mostrar, portanto, uma banda, que pode ou não ter 

estrutura vibracional, e que estará correlacionada com a desativação radiativa da 

molécula a partir do primeiro estado eletrônico excitado. Se este estado tiver a 

mesma multiplicidade de spins do estado eletrônico fundamental, a emissão será 

denominada fluorescência, caso contrário à emissão será denominada 

fosforescência. [88-90] 

Seguindo o esquema cinético proposto por Birks, [87,91] uma vez que uma 

molécula seja excitada a um estado eletrônico excitado, existem diversos 

mecanismos de desativação até que a mesma retorne ao estado eletrônico de menor 

energia, que se denomina estado eletrônico fundamental.  

A notação usada no diagrama da FIG.3.8 é característica da 

espectroscopia eletrônica de emissão, representando: as transições que resultam em 

emissão de radiação (radiativas) permitida por multiplicidade de spin ( ); transições 

radiativas proibidas por multiplicidade de spin (-- ); transições não radiativas (~~ 

), isto é, aquelas em que a desativação se dá através de processos de liberação de 

calor para o ambiente; processos de absorção de radiação eletromagnética 

produzindo estados eletrônicos e vibracionais excitados; processos de desativação 

molecular de estados eletrônicos e vibracionais excitados através de processos 
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radiativos ou não radiativos; e processos de relaxação vibracional, que ocorrem 

dentro da curva de energia potencial de um mesmo estado eletrônico e envolvem a 

desativação por liberação de calor através dos modos normais de vibração. 
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FIGURA 3.8 – Diagrama de Jablonski para o sistema de níveis de energia para a  

  molécula de benzeno. 
 

Alguns termos são também muito utilizados: cruzamento intersistemas (do 

inglês, intersystem crossing - ISC), que representa transições não radiativas, 

isoenergéticas, envolvendo estados de multiplicidades de spin diferentes; conversão 

interna (do inglês, internal convertion - IC) que representa transições isoenergéticas 

envolvendo estados de mesma multiplicidade de spin. Os processos que envolvem 

estados eletrônicos com mesma multiplicidade de spins são sempre permitidos, 

mesmo aqueles que não são radiativos, enquanto que aqueles que envolvem 

estados com multiplicidades de spins diferentes são sempre proibidos. É por isso 

que, a menos de condições muito especiais, não se observa à absorção direta para 

estado tripleto. [92] 

 

3.6.6 Espectro de excitação 
Uma outra possível forma de registro de espectros utilizando-se um 

espectrofluorímetro consiste na variação da intensidade de emissão em um 
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comprimento de onda fixo, quando se varia o comprimento de onda de excitação, em 

toda a faixa do espectro de absorção da espécie.  

Variar o comprimento de onda de excitação implica em excitar a espécie 

em comprimentos de onda em que sua absorbância tenha valores diferentes. Neste 

caso, deve-se lembrar que a molécula somente irá emitir se puder absorver a 

radiação incidente, o que permitirá que a mesma seja excitada a algum de seus 

estados eletrônicos excitados. Além disto, irá emitir sinais mais intensos se o 

comprimento de onda de excitação corresponder a uma transição com alta 

probabilidade de ocorrência e, portanto, correspondentes a uma banda de absorção 

intensa.  

Sendo assim, em alguns casos, um espectro de excitação deve ser muito 

similar (a menos de fatores impostos pelos tipos de instrumentos que são diferentes) 

a um espectro de absorção, isto é, um espectro em que a intensidade de emissão 

seja proporcional à intensidade de absorção, atingindo o valor zero quando o 

comprimento de onda de excitação corresponder à absorbância zero e um valor 

máximo correspondente ao comprimento de onda de absorbância máxima. A este 

tipo de espectro se dá o nome de espectro de excitação e ele deve ser similar aos 

espectros de absorção.  

O registro de um espectro de excitação é normalmente feito selecionando-

se o comprimento de onda de emissão correspondente ao máximo desta banda. [93] 

 
3.6.7 Mecanismos de excitação e emissão 

Na FIG.3.9, estão ilustrados os processos de excitação e de emissão para 

um material hipotético, com a representação esquemática dos níveis de energia. E0 é 

o estado de energia fundamental e de E1 a E5 estão representados os estados de 

energia excitados. A baixas temperaturas e na ausência de uma energia de 

excitação só o nível E0 é ocupado. Após a excitação, elétrons são ativados para o 

nível E5. Os intervalos de energia entre os níveis adjacentes de E2 ao E5 são 

pequenos, enquanto que o intervalo entre E2 e E1 é grande. Se o intervalo entre um 

nível excitado e o mais próximo adjacente é pequeno, o material excitado tende a 

apresentar um decaimento não radiativo pela emissão de fóton, liberando energia na 
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forma de calor. A radiação eletromagnética que é resultante de um decaimento 

radiativo de um nível eletrônico superior para o estado fundamental, pela emissão de 

um fóton, só ocorre quando o intervalo para o nível adjacente mais baixo está acima 

de um valor crítico. Quando o material da FIG.3.9, é excitado para o nível E5, este 

perde energia na forma de cascata do nível 5 ao 2. Como o intervalo dos níveis 2 e 1 

estão acima do valor crítico, então o material decai radiativamente do nível 2, 

emitindo um fóton alcançando o nível 1 ou 0. Se o material decai radiativamente para 

o nível 1, este então decai não radiativamente através do pequeno intervalo para o 

estado fundamental. [83,] 
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FIGURA 3.9 – Processo de excitação e emissão para um material hipotético. 

 
3.6.8 Efeito das impurezas 

A luminescência na maioria dos sólidos inorgânicos envolve impurezas ou 

defeitos estruturais, que são denominados ativadores. Estas imperfeições são de 

diversos tipos, atômicas e moleculares, as quais as características dependem da 

natureza e estrutura da imperfeição e dos estados eletrônicos do sólido. Sólidos 

semicondutores são caracterizados por uma banda de valência e uma banda de 

condução, separada por um gap de energia. [41] A luminescência ocorre pela 

excitação de elétrons para a banda de condução vazia, deixando buracos na banda 

de valência completamente preenchida. A emissão ocorre pela recombinação do par 
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elétron-buraco. Esta recombinação se dá devido à proximidade ou à presença de 

defeitos na estrutura cristalina.  

As impurezas que ocasionam defeitos na estrutura cristalina de 

semicondutores podem ser divididas em três categorias: doadoras, aceptoras e 

isoeletrônicas. Doadoras são substâncias que podem doar um de seus elétrons para 

a banda de condução de um semicondutor. A energia necessária para esta transição 

eletrônica é denominada ED e está representada esquematicamente na FIG.3.10. Se 

as impurezas presentes são capazes de retirar um elétron da banda de valência de 

um semicondutor e deixar um buraco na mesma, são denominadas aceptoras. A 

energia necessária para a remoção deste elétron é denominada EA e está ilustrada 

na FIG.3.10. Impurezas isoeletrônicas são substâncias que não contribuem para a 

condutividade elétrica de um semicondutor, mas estas substâncias podem influenciar 

nas propriedades luminescentes do material atuando como centros de recombinação 

de elétrons excitados e buracos. [83] 
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FIGURA 3.10 – Representação   esquemática   dos   níveis  de  energia  gerados por  
 impurezas doadoras e aceptoras em um material semicondutor. Eg é  
 a energia da banda gap. 

 
3.7 Terras raras (TR) 

As Terras Raras (TR = Sc, Y, La - Lu) formam um grupo especial de 

elementos que incluem os lantanídeos, Ln, (Ce a Lu) caracterizados por conter uma 

camada 4f preenchida (com exceção do Lu). A história das TR se inicia em 1788, [94] 
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quando o capitão Arrhenius encontrou uma pedra preta próximo a Ytterby na Suécia. 

Em 1794, J. Gadolin isolou um óxido daquele mineral preto e o nomeou “Ytterbia”. 

Outro mineral foi encontrado por Klaproth em 1803 e foi chamado de “Ceria”. Mais 

tarde, descobriu-se que do mineral “Ceria”, poderiam ser extraídos lantânio, cério, 

didímio (mistura de Nd e Pr), samário, európio e gadolínio. [95] O didímio foi separado 

em praseodímio e neodímio. Do mineral “ítria” foram isolados os elementos ítrio, 

térbio, érbio, itérbio, escândio, hólmio, túlio, disprósio e lutécio. 

Passaram-se cerca de 150 anos para que todas as TR fossem isolados. A 

razão para justificar todo esse tempo é a similaridade nas suas propriedades 

químicas. Na série lantanídica (Ce – Lu), os íons diferem no número de elétrons na 

camada 4f. A blindagem imperfeita de um elétron 4f por um outro elétron 4f causa 

uma diminuição do raio em torno de 20% de La a Lu, usualmente chamada de 

“contração lantanídica”. 

O fato dos orbitais 4f estarem protegidos pelas camadas mais externas faz 

com que os íons lantanídeos apresentem propriedades ópticas únicas, por exemplo, 

espectros de linhas finas e têm sido estudados desde o início do século 20. No início 

de 1900 Bethe, Kramers e Bequerel [96-98] sugeriram que estes dados espectrais 

poderiam ser atribuídos às transições dentro da configuração 4fN. Após esses 

trabalhos pioneiros, várias aplicações na área de espectroscopia luminescente 

contendo íons TR3+ foram reportadas. [99, 100] Atualmente, estes íons são largamente 

aplicados em televisões coloridas, tubos fluorescentes e “fósforos” de raios-X, 

eletroluminescência, fluoroimunoensaio, sondas espectroscópicas, etc. 

Além das transições intraconfiguracionais 4fN↔4fN para os sistemas com 

íons terras rara também podem ser observadas transições interconfiguracionais  

4fN→4fN-15d e de transferência de carga (CT). [101, 102] Ao contrário das transições f-f, 

essas transições são permitidas por paridade, gerando absorções e emissões 

intensas apresentando bandas alargadas, da ordem de 2.000 cm-1 e para o estado 

de transferência de carga LMCT em torno de 4.000 cm-1. A dificuldade da 

investigação experimental sobre as transições 4fN→4fN-15d e de transferência de 

carga LMCT se deve ao fato dessas transições se localizarem nas regiões do UV e 

ultravioleta no vácuo (VUV). Além disso, devido a uma maior relaxação no estado 
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excitado 4fN→4fN-15d e LMCT, a maior parte da intensidade luminescente está nas 

bandas vibrônicas largas, tornando mais difícil a análise dos dados espectrais. 

 

3.7.1 Fundamentos sobre Espectroscopia de Terras Raras 
A espectroscopia óptica é uma ferramenta poderosa para estudar a 

estrutura eletrônica de um íon metálico opticamente ativo em uma fase condensada 

e, conseqüentemente, para estudar as interações entre um íon central e sua 

vizinhança química. Um estudo da análise sistemática das propriedades ópticas de 

íons TR3+ no estado sólido tem sido reportado na literatura. [103-113] 

A principal característica dos elementos lantanídeos é a pequena extensão 

radial da camada 4f (aberta) que contém os elétrons opticamente ativos. Esta 

particularidade está associada às transições intraconfiguracionais resultantes do 

preenchimento sucessivo da camada 4f ao longo da série lantanídica (de 4f1 a 4f13 

para os íons Ln3+). É observado que em sistemas químicos contendo esses 

elementos os elétrons 4f pertencentes à camada mais interna estão protegidos da 

interação dos ligantes pelas camadas externas (fechadas) 5s25p6. 

Conseqüentemente, os elétrons 4f interagem fracamente com os elétrons dos 

átomos vizinhos e suas propriedades eletrônicas são moderadamente afetadas pela 

circunvizinhança química. Em particular, os espectros no estado sólido dos íons 4f 

retêm mais ou menos seu caráter atômico, que é bastante significativo na 

interpretação de sua estrutura eletrônica. Esta pequena perturbação na estrutura dos 

níveis de energia é utilizada para investigar o ambiente químico em torno do íon terra 

rara, o qual pode atuar como sonda local. 

Em um cristal, o íon metálico perde a simetria esférica (íon livre) sob a 

influência do campo eletrostático não-homogêneo gerado pela distribuição de carga 

elétrica dos ligantes. A interação de campo cristalino remove a degenerescência dos 

estados 2S+1LJ do íon livre em um número de subníveis 2S+1LJ(MJ), que dependem da 

simetria do ambiente que o íon ocupa. O conhecimento da simetria do campo 

cristalino é muito útil na interpretação dos espectros ópticos. Através dos conceitos 

de teoria de grupos, baseados nas propriedades de simetria, os níveis do campo 

cristalino estão associados às representações irredutíveis. Em adição ao número de 
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degenerescência dos níveis do campo cristalino oriundo de cada nível J do íon livre, 

a teoria de grupos permite estabelecer as regras de seleção que governam estes 

níveis. Com respeito à polarização da luz e orientação do cristal, os espectros 

ópticos revelam a natureza e a multipolaridade das transições (transições de dipolo 

elétrico são as mais intensas a menos que exista um centro de inversão). 

A maioria das transições eletrônicas observadas para os íons TR3+ é de 

baixa intensidade. Isso é uma conseqüência da Regra de Laporte, que determina 

que transições de dipolo elétrico entre dois estados de mesma paridade são 

proibidas (Δl = ±1). Portanto, as transições de zero-fônon observadas em um sítio 

não centrossimétrico são transições de dipolo elétrico forçado, significando que as 

funções de onda 4f não são puras e contêm uma contribuição da configuração 

excitada de paridade oposta. Porém, essa mistura, encontrada através do termo 

ímpar do Hamiltoniano descrendo a interação do campo cristalino, é suficientemente 

pequena e preserva o caráter dos níveis 4f. 

Os espectros eletrônicos dos íons 4f no estado sólido, normalmente 

contêm muito mais linhas que as esperadas oriundas dos níveis 2S+1LJ do íon livre. A 

presença de linhas extras pode ser atribuída a impurezas e defeitos cristalinos que 

alteram o sítio de simetria ou a transições vibrônicas, que são geradas pelo 

acoplamento das transições eletrônicas com os modos vibracionais da rede 

cristalina. Estas transições de baixa intensidade são usualmente mais fracas e 

alargadas e obedecem às regras de seleções de acordo com a representação do 

grupo espacial. Experimentos à baixa temperatura são valiosos para revelar a 

natureza vibrônica destas transições, especialmente para simetria local em 

compostos centrossimétricos. 

A estrutura dos níveis de energia da configuração 4f pode ser entendida 

em termos dos níveis do íon livre com uma adicional perturbação devido à interação 

do campo cristalino. Os baricentros (centro de gravidade) dos subníveis 2S+1LJ(MJ) 

podem ser adaptados aos níveis 2S+1LJ degenerados do íon livre, que podem ser 

relacionados aos níveis de energia dos íons TR3+ no estado gasoso. 
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3.7.2 Transições Intraconfiguracionais 4fN↔4fN 

Nesta seção, serão priorizados exemplos com o íon európio trivalente 

devido à maior ênfase aos estudos espectroscópicos baseados nos dados espectrais 

(experimentais) de sistemas contendo este íon.  

As configurações eletrônicas dos íons Eu3+: [Xe]4f6 possui 295 níveis 2S+1LJ 

e sob a influência do campo cristalino apresenta uma degenerescência total de 3003 

componentes 2S+1LJ(MJ). No estado gasoso, as configurações do primeiro estado 

excitado 4f55d1 e 4f75d1 são aproximadamente 70.000 cm-1 acima do estado 

fundamental. [114] Nos compostos em que os íons Ln3+ estão quimicamente ligados, 

os estados de transferência de carga L-14f7 e L-14f9 podem estar situados a 40.000 

cm-1 acima do estado fundamental. A separação de energia entre as configurações 

do estado fundamental 4fN e as primeiras configurações do estado excitado é 

suficientemente grande para permitir a omissão das configurações excitadas na 

descrição das propriedades espectroscópicas, ao menos como primeira aproximação 

(FIG. 3.11).  Na TAB. 3.2 apresenta-se a luminescência característica das transições 
5D0,1→7FJ para complexos de Eu3+. 
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FIGURA 3.11 – Diagramas parciais de energia para os íons Eu3+ (4f6) mostrando a 

magnitude relativa das repulsões intereletrônicas, acoplamento spin-
órbita e efeitos do campo cristalino. 
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TABELA 3.2 –  Luminescência     característica     das    transições    5D0,1→7FJ   para  
complexos de Eu3+. 

 

J Di.a Faixa (nm) Ib Comentários 

Transições de 5D0→7FJ 

0 DE 577-581 (vw) Transição não-degenerada (proibida); ganha 
intensidade através da mistura de J’s nas 
simetrias Cs, Cn e Cnv 
 

1 DM 585-600 (s) Transição permitida; a intensidade é quase 
independente do meio 
 

2 DE 610-625 (s-vs) Transição hipersensível (ΔJ=2); ausente se o 
íon encontra-se em um centro de inversão 
 

3 DE 640-655 (vw) Transição proibida, normalmente muito fraca; 
a mistura de J’s adiciona um caráter de DM 
 

4 DE 680-710 (m-s) Transição sensível ao ambiente do Eu (ΔJ=4) 
 

5 DE 740-770 (vw) Transição proibida, raramente observada 
 

6 DE 810-840 (vw) Transição raramente registrada 

Transições de 5D1→7FJ  

0 DM 524-528 (vw)  
 

1 DE 530-540 (vw) Sensível ao ambiente do íon Eu 
 

2 DE 550-565 (vw)  
a Caráter dipolar principal:  DE = dipolo elétrico,  DM = dipolo magnético. 
b Intensidade:  vw = muito fraco,  m = médio,  s = forte,  vs = muito forte. 
 
3.7.3 Regras de seleção 

Considera-se que teoricamente para mudar um sistema do estado inicial ψi 

para um final ψf teoricamente é necessário um operador OP. Os dois operadores que 

mais contribuem para a transição são o operador dipolo elétrico (DE) e o dipolo  

magnético (DM).  
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3.7.3.1 Transições de dipolo elétrico (DE) 

As transições intraconfiguracionais (4f↔4f) são proibidas, em princípio, 

pela regra de Laporte. No entanto, Judd e Ofelt [115, 116] desenvolveram uma teoria 

onde esta regra pode ser relaxada e transições entre estados de mesma paridade 

passam a ser permitidas, chamadas de transições por dipolo elétrico forçado. [117] 

As regras de seleção para transições de dipolo elétrico são: 

Δl = ± 1 Isto significa que as perturbações da configuração f-f diferem somente por

uma unidade (exemplo, interação de configuração f-d ou f-g) 

ΔS = 0 Geralmente relaxada devido a interação spin-órbita 
 

ΔL ≤ 6 Válida desde que J seja um bom número quântico. 
 

ΔJ ≤ 6 No caso de J=0 →J’= 0  a transição é proibida. Para transições onde  ΔJ = 

2, 4, 6 se um nível J = 0 são permitidas, por exemplo, o íon Eu3+

apresentam as transições 5D0→7FJ’ 

 
3.7.3.2 Transições de dipolo magnético (DM) 

 As transições de dipolo magnético são permitidas entre estados de 

mesma paridade: 

Δl = 0  
 

ΔS = 0 
 
ΔL = 0 

 
       Válida desde que J seja um bom número quântico 
 

 
ΔJ = 0, ±1 

 
       Quando J=0 →J’= 0  a transição também é proibida.  

 
3.8 Materiais Luminescentes 

No início de 1896, Pupin propôs a utilização do CaWO4 como fósforo para 

absorver raios-X e converte-los eficientemente em luz, tendo sido utilizado por 75 

anos para esse propósito [118]. Até o início da década de 40, a fabricação de fósforos 

ocorreu em pequena escala, sendo confinada a materiais para tintas fosforescentes 

e telas de raios-X. Dois desenvolvimentos transformaram a indústria nessa época: 
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iluminação fluorescente fornecendo um maior avanço na eficiência de lâmpadas e o 

desenvolvimento da televisão doméstica. 

Descobriu-se que a preparação de fósforos requer materiais de partida de 

alto grau de pureza, com impurezas particulares ou dopantes adicionados em 

concentrações controladas. No caso de alguns fósforos, uma ou duas partes em 108 

de uma impureza pode dominar a luminescência. Outros materiais podem tolerar 100 

partes por milhão (ppm) de impurezas indesejáveis. 

As propriedades luminescentes características dos fósforos são obtidas 

pela dopagem do material hospedeiro com um íon ativador e/ou um íon 

sensibilizador [119]. O íon ativador é um centro que absorve a energia de excitação e 

a converte em radiação de diferente comprimento de onda (FIG. 3.12a). Enquanto 

que o sensibilizador é um íon incorporado em uma rede hospedeira capaz de 

transferir sua energia de excitação para o ativador em sua vizinhança, induzindo a 

luminescência. Quando um ativador, com emissão desejada, não apresenta 

absorção significante para uma determinada energia de excitação, usa-se um 

sensibilizador que absorva a energia de excitação e então transfira esta energia para 

o ativador. Conseqüentemente o íon ativador emite sua luminescência característica 

(FIG. 3.12b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

Excitação Excitação
EmissãoEmissão

H = hóspede 
A = ativador 
S = sensibilizador 

H = hóspede 
A = ativador

 
FIGURA 3.12 – Representação do processo de luminescência: a) um ativador (A) 

excitado diretamente em uma rede hospedeira (H); b)  emissão do 
ativador (A) excitado indiretamente pelo sensibilizador (S) em uma 
rede hospedeira (H). 
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A maior vantagem no uso de íon TR3+ como ativadores é que seus 

compostos geralmente possuem luminescência intensa na região do visível e seus 

espectros de emissão são caracterizados por apresentarem bandas extremamente 

finas, quando comparados com compostos de transição d. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 
 

Neste trabalho a parte experimental esta dividida em quatro itens distintos 

que são: a síntese dos trocadores iônicos inorgânicos, suas caracterizações, 

avaliação das propriedades espectroscópicas do trocador dopado com európio e 

avaliação do comportamento destes trocadores na retenção de íons. 

 

4.1 Reagentes 
As substâncias utilizadas neste trabalho foram empregadas sem 

tratamento prévio (exceto a resina XAD-7). Na TAB 4.1 encontra-se a relação das 

substâncias usadas e suas procedências. 

 

TABELA 4.1 – Lista de reagentes utilizados nas etapas do trabalho. 

SUBSTÂNCIA FÓRMULA PROCÊDÊNCIA 

Estanho (granulado mesh 20) Sn Synth (PA) 
Ácido clorídrico HCl Caal (PA) 
Peróxido de hidrogênio H2O2 Synth (PA) 
Cloreto de titânio TiCl3 VETEC (PA) 
Hidróxido de amônio NH4OH Caal (PA) 
Óxido de európio Eu2O3 SIGMA (PA) 
Nitrato de prata AgNO3 Merck (PA) 
Resina Amberlit XAD-7 Poliacrilato Aldrich (PA) 
Metanol CH3OH Merck (PA) 
Óxido de cádmio CdO Caal (PA) 
Ácido nítrico HNO3 Merck  (PA) 
Ácido acético CH3COOH Merck (PA) 
Acetato de amônio CH3COONH4 EGIBRA (PA) 
Acetato de sódio CH3COONa Backer (PA) 
Hidróxido de sódio NaOH Reagen (PA) 
Ditizona C13H12N4S Merck (PA) 
Clorofórmio CHCl3 Caal (grau espec.) 
Tartarato de sódio e potássio COOK(CHOH)2COONa.4H2O Carlo Erba (PA) 
Cloreto de níquel(II) NiCl2. 6H2O Merck (PA) 
Dimetilglioxima CH3C(NOH)C(NOH)CH3 Merck (PA) 
Etanol C2H5OH Caal (grau espec.) 
Persulfato de potássio K2S2O8 Caal (PA) 
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4.2 Sínteses 
 

4.2.1 Síntese dos trocadores iônicos inorgânicos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+  
O óxido composto de SnO2/TiO2 foi preparado dissolvendo-se, 

primeiramente, o estanho metálico com ácido clorídrico e oxidando-o à Sn4+ com 

peróxido de hidrogênio. A esta solução acrescentou-se TiCl3 e hidróxido de amônio 

foi adicionado à solução até neutralização, pH 7. As partículas foram deixadas 

envelhecer na solução licor por 48h. O precipitado obtido era muito fino, desta 

maneira, para a lavagem do mesmo optou-se pela migração de íons cloreto (diálise) 

utilizando-se membranas de celofane onde o gradiente para separação utilizado foi a 

diferença de concentração dos íons Cl- em solução. Para controle analítico dos íons 

cloreto optou-se pelo teste com AgNO3. Após eliminação dos íons cloreto, secou-se o 

material a 110ºC. 

O óxido composto de SnO2/TiO2 dopado com európio foi preparado via 

mesma rota de síntese acrescentando-se à solução inicial de TiCl3 o EuCl3.6H2O 

obtido a partir da reação do óxido de európio com ácido clorídrico. 

A composição molar da solução contendo os metais foi de 0,25 mol Sn, 

0,03 mol Ti e 3,85X10-4 mol Eu (FIG 4.1). 

 

4.2.2 Síntese dos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ 

Para a síntese dos compósitos dos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e 

SnO2/TiO2:Eu3+, a matriz polimérica utilizada, Amberlite XAD-7 foi previamente 

tratada para remoção de monômeros não reacionais e de agentes de estabilização, 

com água e metanol sendo posteriormente secas a 40 ºC até peso constante. 

Após secagem pesou-se 50 g deste e adicionou-se uma solução de Sn4+ e 

TiCl3 já previamente preparada. Deixou-se em solução por aproximadamente 24 h e 

neutralizou-se com hidróxido de amônio até ph 7, deixando as partículas na solução 

licor em repouso por 48 h. Para o polímero dopado com európio seguiu-se a mesma 

rota de síntese acrescentando o cloreto de európio à solução de Sn4+/TiCl3. 

Lavagens do trocador com acido e base foi método de condicionamento da resina 

para estocagem (FIG 4.2). 
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FIGURA 4.1– Fluxograma  de  síntese  dos trocadores SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ e   
 foto da lavagem do precipitado com membrana de celofane. 
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FIGURA 4.2– Fluxograma de síntese dos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e 
SnO2/TiO2:Eu3+. 
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4.3 Caracterização 
A caracterização dos trocadores iônicos inorgânicos SnO2/TiO2 e 

SnO2/TiO2:Eu3+ foi realizada através de: espectroscopia de infravermelho, difração 

de raios-X, análise térmica, microscopia eletrônica de varredura. Na caracterização 

dos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ utilizaram-se as técnicas de 

análise térmica e microscopia eletrônica de varredura. 

 

4.3.1 Espectroscopia de infravermelho 
Os espectros de Infravermelho foram obtidos num espectrômetro de 

absorção na região do infravermelho com FTIR BOMEN 102 utilizando-se pastilhas 

de KBr. 

 

4.3.2 Difração de raios-X 
Utilizou-se um Difratômetro de raios X Bruker-AXS modelo D8 Advance, 

com fonte de radiação CuKα  As amostras foram dispersas em silicone em laminas 

de quartzo. 

 

4.3.3 Análise Térmica 
As curvas TGA foram obtidas em uma termobalança SDTA-822 (Mettler 

Toledo) usando amostras de aproximadamente 10 mg em cadinho de alumina, sob 

atmosfera dinâmica de nitrogênio, com vazão de 50 mL.min-1 e razão de 

aquecimento de 10 oC.min-1. As curvas DTGA foram obtidas a partir da diferenciação 

eletrônica do sinal TGA. As curvas de DSC foram registradas no calorímetro 

diferencial DSC 822e (Mettler Toledo) suporte acoplado a um amostrador Robot TSO 

801RO, nas mesmas condições que as curvas TGA. 

 

4.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 
Para se analisar a morfologia das amostras utilizou-se um microscópio 

eletrônico de varredura marca Philips modelo XR-30. As amostras foram 

pulverizadas sobre um suporte metálico adequado e recobertas com ouro pela 

técnica de “spputering". Esta técnica consiste em recobrir uma amostra, carregada 
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positivamente em uma câmara de alto vácuo, através de elétrons ejetados que estão 

carregados negativamente. Por uma diferença de potencial aplicada, os elétrons 

aceleram para o eletrodo positivo, colidindo com uma molécula de gás, liberando 

íons e elétrons livres. Os íons positivos são então acelerados para o alvo, 

negativamente carregado, recobrindo assim a amostra. 

 

4.4 Estudo das variáveis de adsorção do Cd2+ e Ni2+ nos trocadores iônicos 
inorgânicos (TII) 

O desempenho dos trocadores SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ foi avaliado 

tendo-se como variáveis os seguintes fatores: 

 

 Influência do pH na adsorção do Cd2+ e do Ni2+ 

 Influência da concentração do Cd2+ e do Ni2+ na adsorção 

 Influência do tempo de contato na adsorção do Cd2+ e do Ni2+ 

 Influência do Cd2+, como interferente, na adsorção do Ni2+ 

 Estudo de dessorção do Cd2+ e do Ni2+ 

 
Todos os experimentos foram efetuados pelo sistema em batelada, com 

massa de trocador de aproximadamente 0,05 g e volume da fase aquosa de  

1,5 mL. As amostras foram colocadas em contato sob agitação por um tempo de  

10 min em agitador elétrico e após separação das fases foram retiradas alíquotas 

pré-determinadas, para serem analisadas. 
As amostras foram quantificados por método espectrofotométrico em 

espectrofotômetro modelo multispec 1501, marca SHIMADSU em cubetas de quartzo 

com caminho ótico de 1 cm. 

 

4.4.1 Soluções 
 

4.4.1.1 Análise de cádmio 
 Solução estoque de Cd2+ 1,1590 g.L-1 em ácido nítrico preparada a 

partir do óxido de cádmio estocada em pH 3 
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 Solução de tartarato de sódio potássio a 20% em água 

 Solução de hidróxido de sódio a 20% em água 

 Solução de hidróxido de sódio a 5% em água 

 Solução padrão estoque de ditizona a 0,01% em clorofórmio. A solução 

de trabalho de 0,0025% foi preparada a partir da diluição em 

clorofórmio. 

 

4.4.1.2 Análise de níquel 
 Solução estoque de Ni2+ 1,0 g.L-1 em ácido clorídrico preparada a partir 

do cloreto de níquel(II), estocada em pH 3 

 Solução de tartarato de sódio potássio a 20% em água 

 Solução de hidróxido de sódio a 20% em água 

 Solução de dimetilglioxima 1% em etanol 

 Solução de persulfato de potássio 4% em água 

 
4.4.2 Estudos de adsorção de cádmio pelos trocadores iônicos inorgânicos 

 

4.4.2.1 Estudo das variáveis 
O pH da solução de extração contendo o íon Cd2+ foi variado de 1 a 13, 

com solução tampão de ácido acético/acetato de amônio/hidróxido de amônio, sendo 

a concentração de Cd2+ de 0,01159 g.L-1 e o tempo de contato de 10 min. 

A concentração foi variada de 0,01159 a 0,4 g.L-1 de Cd2+ em pH 4 e pH 9, 

com tempo de contato fixado em 10 min. 

As análises de tempo de contactação foram feitas com os trocadores na 

matriz híbrida, visto a grande dificuldade de decantação do trocador em forma de pó, 

em concentração de 0,01159 g.L-1 nos pH 4 e 9. 

O estudo de dessorção do Cd2+ foi efetuado com os trocadores híbridos 

tendo o metal pré-adsorvido e colocou-se em contato essa fase trocadora com 

solução de ácido nítrico 1 mol.L-1. Os experimentos foram efetuados apenas com um 

contato. 
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4.4.2.2 Determinação espectrofotométrica do Cd2+ 

O método de determinação consiste na extração do cádmio da fase 

aquosa, em meio fortemente alcalino, para a fase orgânica com formação do 

complexo pela agitação com ditizona em clorofórmio. [1]  

Um volume pré-determinado (0,4 mL para CCd
2+ = 0,01159 g.L-1) da 

amostra contendo cádmio foi colocado em um frasco de 15 mL. Adicionou-se 

aproximadamente 0,4 mL de solução de tartarato de sódio e potássio a 20%, para 

evitar precipitação do metal na forma de hidróxido. Adicionou-se solução de hidróxido 

de sódio 20% até obter solução alcalina de concentração final de 5%. Extraiu-se o 

cádmio da fase aquosa com porções de 2 mL de ditizona em clorofórmio a 0,0025% 

agitando-se as fases durante 5 minutos. Lavou-se os extratos orgânicos com uma 

porção de 2 mL de hidróxido de sódio 0,5% para eliminação de excesso de ditizona. 

Transferiu-se o extrato orgânico para um balão volumétrico de 10 mL e completou-se 

o volume com clorofórmio. A absorbância foi medida contra a prova em branco, em 

comprimento de onda de 514 nm (comprimento escolhido pelo espectro de absorção 

do sistema cádimo-ditizona). 

O complexo ditizonato de cádmio foi caracterizado por meio de seu 

espectro de absorção molecular (FIG. 4.3). Utilizou-se uma solução de  

CCd
2+= 0,01159 g.L-1; pH ~4 em temperatura ambiente com volume analisado de  

0,4 mL e fez-se a varredura do comprimento de onda na faixa de 400 a 650 nm. 
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FIGURA 4.3 – Espectro de absorção do complexo ditizonato de cádmio.  
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A curva de calibração (FIG. 4.4) foi obtida retirando-se, com pipetas 

volumétricas, alíquotas de 0,3 a 1,5 mL da solução padrão de Cd2+ (concentração 

igual a 0,01159 g.L-1) e analisando-se a concentração do metal de acordo com o 

método descrito acima. A equação de regressão linear obtida foi: 

y=0,01098+0,59933x com coeficiente de correção de 0,99841. 
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FIGURA 4.4 – Curva de calibração do Cd2+. 

 
4.4.2.3 Determinação por espectrometria de fluorescência de raios-X (“EDXRF”) 

Utilizou-se um espectrômetro de fluorescência de raios-X para a 

determinação da concentração de cádmio, pelo método de ensaio direto de amostras 

não-destrutivo. O metal foi calculado por um software que permite a análise 

quantitativa das amostras utilizando uma biblioteca de dados de raios-X que 

identifica diferentes metais. O espectrômetro de fluorescência de raios-X por energia 

dispersiva é um RAINNY-EDX-900HS da Shimadzu. A tensão do equipamento é de 

50 kV e corrente de 1000 μA e com tubo de Rh. 

 
4.4.3 Estudos de adsorção de níquel pelos trocadores iônicos inorgânicos 

 

4.4.3.1 Estudo das variáveis 
O pH da solução de extração contendo o íon Ni2+ foi variado de 2 a 8, com 

solução tampão de ácido acético/acetato de sódio/hidróxido de sódio, sendo a 

concentração de Ni2+ de 0,3 g.L-1 e o tempo de contato de 10 min. 
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A concentração foi variada de 0,1 a 0,7 g.L-1 de Ni2+ em pH 7, com tempo 

de contato fixado em 10 min. 

As análises de tempo de contactação foram feitas com os trocadores na 

matriz híbrida, visto a grande dificuldade de decantação do trocador em forma de pó, 

em concentração de 0,3 g.L-1 nos pH 7. 

A influência do Cd2+, como íon interferente, na adsorção do Ni2+ foi 

estudada contactando-se soluções contendo os dois íons nas concentrações de  

0,3 g.L-1 de Ni2+ para 0,1 ; 0,3 e 0,5 g.L-1 de Cd2+ em pH 7. 

O estudo de dessorção do Ni2+ foi efetuado com os trocadores híbridos 

tendo o metal pré-adsorvido e colocou-se em contato essa fase trocadora com 

solução de ácido clorídrico 1 mol L-1. Os experimentos foram efetuados apenas com 

um contato. 

 
4.4.3.2 Determinação espectrofotométrica do Ni2+ 

O método de determinação do níquel é feito pela complexação do mesmo 

com dimetilglioxima em meio fortemente alcalino na presença do oxidante, persulfato 

de potássio. [2] 

Um volume pré-determinado (0,4 mL para CNi
2+ = 0,3 g.L-1) da amostra 

contendo níquel foi colocado em um balão volumétrico de 10 mL. Adicionou-se 

aproximadamente 0,4 mL de solução de tartarato de sódio e potássio a 20%, para 

evitar precipitação do metal na forma de hidróxido, 0,3 mL de hidróxido de sódio 

20%, 0,4 mL de dimetilglioxima 1% em etanol, 0,4 mL de persulfato de potássio 4% e 

1 mL de hidróxido de amônio concentrado nesta ordem. Completou-se o volume para 

10 mL com água bidestilada. Após 10 min a absorbância foi medida contra prova em 

branco, em comprimento de onda de 470nm (comprimento escolhido pelo espectro 

de absorção do sistema níquel-dimetilglioxima). 

O complexo dimetilglioximato de níquel foi caracterizado por meio de seu 

espectro de absorção molecular (FIG. 4.5). Utilizou-se uma solução de  

CNi
2+ = 0,3 g.L-1; pH ~4 em temperatura ambiente com volume analisado de  

0,4 mL e fez-se a varredura do comprimento de onda na faixa de 350 a 650 nm.  
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FIGURA 4.5 – Espectro de absorção do complexo dimetilglioximato de níquel. 

 
A curva de calibração (FIG. 4.6) foi obtida retirando-se alíquotas de 0,03 a 

0,08 mL da solução padrão de Ni2+ concentração igual a 1,0 g.L-1 com pipetas 

volumétricas e analisando-se a concentração do metal de acordo com o método 

descrito acima. A equação de regressão linear obtida foi: y= 0,05713 + 0,23888x com 

coeficiente de correção de 0,99939. 
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FIGURA 4.6 – Curva de calibração do Ni2+. 
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4.5 Espectroscopia de luminescência 
Os espectros de excitação e emissão à temperatura ambiente (298 K) e do 

nitrogênio líquido (77 K), das amostras dopadas com Eu3+, foram obtidos em um 

espectrofluorímetro SPEX FLUOROLOG 2 com monocromadores duplos 0.22 m do 

tipo SPEX 1680, utilizando-se lâmpada de xenônio contínua de 450W, como fonte de 

radiação. Todo este aparato é totalmente controlado por um sistema do tipo 

DM3000F. A curva de decaimento radiativo foi obtida usando-se um fosforimetro 

(SPEX 1934D) acoplado ao espectrofluorímetro à 298 K. 

 

 



CAPÍTULO 4 – Referências Bibliográficas 
 

89

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1] SANTOS, J. L. Trocadores iônicos inorgânicos à base de manganês e 
potássio para recuperação e remoção de metais poluentes de efluentes 
aquosos. 2001. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares, IPEN/CNEN-SP, São Paulo. 
 

[2] MARCZENKO, Z. Separation and spectrophotometric determination of 
elements. New York, N. Y.: Ellis Horwood, 1986. 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 90

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
5.1. Composto de SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ preparado pelo método sol-gel  

 

A produção de óxidos metálicos por reações de precipitação entre um sal 

metálico e uma base não é direta. [11,,22]] Acredita-se que ocorra um esquema de 

reações complexas onde os cátions metálicos inicialmente precipitem na forma de 

hidróxidos poliméricos (gel) e com o passar do tempo, estes hidróxidos sofrem 

desidratação para formar estruturas cristalinas de óxidos metálicos. O período de 

digestão é necessário para induzir a recristalização durante a coprecipitação. As 

duas reações que especificamente levam os sais metálicos para óxidos metálicos 

são a hidrólise e a desidratação. [3,4] 

 
M(Cl-)x   +   xH2O            M(OH)x   +   xHCl                                        (5.1) 

 

M(OH)x             MOx/2   +   ½xH2O                                                      (5.2) 

 
Nesse trabalho, como descrito no item 4.2 estes óxidos foram obtidos 

segundo reação de precipitação de soluções contendo os cloretos destes metais com 

hidróxido de amônio para formação dos óxidos misto. Na FIG. 5.1 tem-se o material 

obtido após secagem ao ar e temperatura de 110oC. 

 

 
FIGURA 5.1 – Foto do trocador SnO2/TiO2:Eu3+ sintetizado no formato pó.
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Já os materiais compósitos foram obtidos usando a resina amberlite XAD-7 

como suporte dos trocadores iônicos inorgânicos. Os óxidos mistos foram 

precipitados tendo como template a resina polimérica e os materiais obtidos são 

mostrados na FIG. 5.2. 

 

 
FIGURA 5.2 – Foto do trocador SnO2/TiO2 na matriz polimérica amberlite XAD-7. 

 
5.2. Caracterização dos óxidos mistos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ e dos 
compósitos TiO2/SnO2 e TiO2/SnO2:Eu3+  preparados pelo método sol-gel 
 
5.2.1. Espectroscopia de infravermelho 

A radiação de infravermelho refere-se, de modo geral, à parte do espectro 

eletromagnético que está compreendida entre regiões do visível e microondas. O 

espectro de infravermelho permite, por meio de determinadas freqüências, localizar a 

presença ou não de um certo grupo funcional.[5] Entretanto, alguns grupos absorvem 

na mesma freqüência, apresentando sobreposição de bandas, o que ocorre 

comumente em estruturas complexas. 

Os espectros de infravermelho dos óxidos mistos SnO2/TiO2 e 

SnO2/TiO2:Eu3+ , FIG. 5.3, apresentaram bandas largas na região de 3413-3190 cm-1 

de intensidade forte, atribuídas ao estiramento νOH da água e hidroxilas ligadas aos 

diferentes metais [6,7], Uma banda de intensidade media em ~1636 cm-1 foi atribuída à 

deformação angular δHOH em ambos os trocadores iônicos inorgânicos (TIIs). Na 

região de 1026 cm-1 as bandas foram atribuídas ao estiramento νSn-O e na região de 
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~662 e 564 cm-1estas foram relacionadas à deformação δSn-O-Sn [6] e ao 

estiramento νTi-O [7] respectivamente.  
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FIGURA 5.3 –  Espectros     de      infravermelho      dos     trocadores    SnO2/TiO2   e  

SnO2/TiO2:Eu3+. 
 

5.2.2. Difração de raios-X 
A difração de raios-X é uma técnica que estuda e identifica a estrutura 

cristalina dos materiais. Os raios-X são gerados quando uma partícula de alta 

energia cinética é rapidamente desacelerada. O método mais utilizado para produzir 

raios-X é fazer com que um elétron de alta energia (gerado no catodo do tubo 

catódico) colida com um alvo metálico (ânodo). [8,9] 

Os difratogramas de raios-X dos óxidos mistos SnO2/TiO2 e 

SnO2/TiO2:Eu3+, apresentados na FIG. 5.4, mostram picos largos o que sugere que 

embora os trocadores sejam cristalinos eles apresentam tamanhos de cristalitos 

nanométricos. O óxido misto (Ti,Sn)O2 apresenta fase majoritária de  estrutura 

Anastásia. [10] Neste trabalho observaram-se linhas de difração em 2θ: 27,25 (TiO2) 
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(JCPDS 34-0180), 52,35(Ti2O3) (JCPDS 12-0754) que estão de acordo com os 

dados de padrões ICDD [11] e 34,4(SnO2), 38,2(SnO2) (JCPDS 41–1445). [12-16] 

20 30 40 50 60 70 80

 
 SnO2/TiO2

 SnO2/TiO2:Eu3+

2θ

 
FIGURA 5.4 – Difratogramas de raios-X dos trocadores SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+. 

 

A medida do diâmetro do cristalito pode ser determinada a partir da medida 

da largura do pico a meia altura através da fórmula de Scherrer: [17] 

 

θθ
λ

cos)2(
94.0

Δ
=d  (5.3)

 

Onde: λ é o comprimento de onda da radiação em nm, Δ(2 θ) é a largura a 

meia altura da linha em radianos na escala 2 θ, θ é o ângulo de difração. 

Os difratogramas foram refinados pelo método dos mínimos quadrados e 

foi então calculado o diâmetro médio de ambos os trocadores observando-se o valor 

de d ~5 nm para os dois TII. 
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5.2.3. Análise Térmica 
A análise térmica é definida como um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física (variação de massa, temperatura, entalpia, etc) da substância 

(e/ou seus produtos de reação) é medida como função da temperatura, enquanto a 

substância é submetida a um programa controlado de temperatura. [18-20] As técnicas 

mais utilizadas são aquelas relacionadas às variações de massa em uma substância 

como a termogravimetria/termogravimetria derivada (TGA/DTGA), às variações de 

energia (entalpia) como a calorimetria exploratória diferencial (DSC) e a análise 

térmica diferencial (DTA). [18,19] 

Na FIG. 5.5 observam-se as curvas de TGA e DTGA dos trocadores 

SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+. Os dois trocadores apresentam boa estabilidade 

térmica com dois eventos de perda de massa que foram atribuídos à desidratação e 

a perda de água de cristalização juntamente com perdas de hidroxilas 

respectivamente. [20-23] Para o trocador sem európio estas perdas ocorrem no 

intervalo de 32 a 133ºC (6,12%) e 132 a 493oC (5,83%) e para o trocador dopado 

estas perdas ocorrem no intervalo de 33 a 133oC (8,82%) e 131 a 551ºC  

(5,96%). [10,24] 

Para os trocadores híbridos, observa-se na FIG. 5.6 que o evento de 

desidratação continua apesar de ocorrer perdas de massa menores comparadas aos 

trocadores fora da matriz. Para o trocador sem európio essa perda é de 5,1748 % 

(33 a 109ºC) e para o trocador dopado 4,96% (39 a 108ºC). Observam-se também 

dois eventos em 107 a 362ºC (26,19%) para o trocador não dopado e em 108 a 

361ºC (26,64%) para o trocador dopado atribuídos às perdas de OH e a 

decomposição da matriz polimérica em aproximadamente 400ºC para ambos os 

trocadores. 
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FIGURA 5.5 – Curvas TGA e DTGA dos trocadores estudados. 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 96

 

200 400 600 800 1000 1200
0

20

40

60

80

100

200 400 600 800 1000 1200
-0.40

-0.35

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

P
E

R
D

A
 D

E
 M

A
S

S
A

 (%
)

TEMPoC

TGA SnO2/TiO2 /XAD-7

 m
g.

m
in

-1

DTGA SnO2/TiO2 /XAD-7

 
 

200 400 600 800 1000 1200
0

20

40

60

80

100

200 400 600 800 1000 1200
-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

P
E

R
D

A
 D

E
 M

A
SS

A
 (%

)

TEMPoC

TGA SnO2/TiO2:Eu3+ /XAD-7

 m
g.

m
in

-1

DTGA SnO2/TiO2:Eu3+ /XAD-7

 
FIGURA 5.6 – Curvas TGA e DTGA dos trocadores híbridos. 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 97

 As curvas de DSC apresentadas na FIG. 5.7 mostram eventos em  

119oC (-1381,94 mJ) e em 283oC (-183,44 mJ) para o trocador sem európio e em 

126oC (-3422,04 mJ) e 294oC (-82,48mJ) para o trocador dopado. Eles mostram o 

caráter endotérmico do processo de perda de moléculas de H2O e rearranjo cristalino 

dos sistemas estudados. 
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FIGURA 5.7 – Curvas DSC dos trocadores estudados. 
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Nas endotermas dos trocadores híbridos, FIG. 5.8, pode-se observar um 

deslocamento dos eventos e uma redução na intensidade dos picos em comparação 

com os trocadores não híbridos. O trocador híbrido sem európio apresenta pico em 

97ºC (-510,77 mJ) e o trocador dopado apresenta pico em 140ºC  

(-1274,56 mJ). Os picos em 401ºC (-2269,90 mJ) e em 404ºC (-2846,92 mJ) para os 

trocadores sem dopagem e com dopagem respectivamente, representam o processo 

endotérmico de decomposição da matriz polimérica e evidenciam que a estabilidade 

térmica da matriz aumenta com a adição do Eu. 
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FIGURA 5.8 – Curvas DSC das matrizes suportadas com os trocadores estudados. 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 99

5.2.4. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é utilizada para observações 

de superfícies irregulares. Apresenta imagem tridimensional, resultado da grande 

profundidade de foco, 300 vezes melhor que do microscópio óptico. Através desta 

técnica pode-se obter informações da composição, topografia, cristalografia e outras 

propriedades. [25] 

As micrografias dos trocadores estudados, apresentadas na FIG. 5.9, 

indicam que estes se apresentam em forma de aglomerados com superfícies 

homogêneas. Os aglomerados cristalinos se distribuem de forma heterogênea e em 

sua maioria com diâmetros menores que 20 μm. [26,27] 

 

 

 

 

 A B

FIGURA 5.9 - MEVs dos trocadores SnO2/TiO2 (A) e SnO2/TiO2:Eu3+ (B). 

 

Na FIG. 5.10 estão representadas as micrografias dos trocadores na matriz 

polimérica. Pode-se observar que os trocadores na sua maioria aderiram as perolas 

da matriz polimérica e o excesso de trocador ficou em alguns pontos da superfície, 

principalmente para o trocador dopado com európio (B). Nas micrografias de 

aumento 2000X, (C) e (D), observa-se que os trocadores (parte clara) possuem 

partículas muito pequenas quando comparado a matriz polimérica (parte escura) e a 

distribuição dos mesmos na matriz ocorre de uma maneira não uniforme. 
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BA

C D

FIGURA 5.10 – MEVs   da   matriz   polimérica   suportada  com  os  trocadores  
 SnO2/TiO2 (A), (C) e SnO2/TiO2:Eu3+ (B), (D). 

 

5.3 Estudos de Adsorção 
Os estudos de adsorção foram projetados para se estudar a adsorção dos 

íons Cd2+ e Ni2+ nos trocadores iônicos inorgânicos e materiais híbridos, visando a 

utilização dos mesmos no tratamento de efluentes do processo de reciclagem de 

baterias, via hidrotermal. Os estudos mostram os resultados obtidos para a adsorção 

de Cd2+ e Ni2+ nos trocadores e o comportamento do trocador frente a soluções 

sintéticas de efluentes. 

 

5.3.1 Estudos de adsorção de Cd2+ pelos trocadores iônicos inorgânicos 
As análises de extração do cádmio foram feitas em batelada, com massa 

de trocador de aproximadamente 0,05 g contactadas, em agitador mecânico, com um 

volume de 1,5 mL de fase aquosa . 

Determinou-se o coeficiente de distribuição Kd ou razão de distribuição Dw 

do Cd2+ nos trocadores, segundo a equação: 
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Dw

C C
W
C
V

O S

S
=

−

 (5.4)

 

Onde Dw é a razão de distribuição em peso (mL/ gsuporte), C0 e CS são as 

concentrações (ou atividades ) dos metais antes e depois do equilíbrio, W é a massa 

da resina e V é o volume de solução contendo o metal utilizado na contactação. [28] 

Foram estudados os parâmetros: influência do pH, da concentração de 

íons Cd2+, do tempo de contactação e do tamanho da partícula. 

 

5.3.1.1 Influência do pH para Cd2+ 

O pH da solução contendo o íon Cd2+ foi variado de 1 a 13, com solução 

tampão de ácido acético/acetato de amônio/hidróxido de amônio, sendo a 

concentração de Cd2+ de 0,01159 g.L-1 e o tempo de contato de 10 min. 

Os gráficos representados na FIG. 5.11 mostram os perfis de adsorção dos 

trocadores para todas as faixas de pH tendo pequenas variações entre os dois 

trocadores estudados. Analisando-se o comportamento dos trocadores em termos de 

porcentagem de adsorção pode-se observar o excelente desempenho dos mesmos 

na remoção de cádmio de efluentes em uma ampla faixa de pH.  
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FIGURA 5.11– Variação do pH em função do log Dw e da % Adsorção para o Cd2+. 

 

5.3.1.2 Influência da concentração de íons Cd2+ 
A partir dos estudos de adsorção variando o pH escolheram-se e fixaram-

se dois pHs para os estudos de influência da concentração de íons Cd2+ na adsorção 

e variou-se a concentração do mesmo. Os pH escolhidos foram 4 e 9 que 
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apresentaram a melhor os resultados de adsorção para ambos os trocadores. A 

concentração de Cd2+ foi variada de 0,01159 a 0,4 g.L-1 de Cd2+ e o tempo de 

contato foi fixado em 10 min. 

Os gráficos mostrados na FIG. 5.12 indicam uma diminuição, dos valores 

de Dw com o aumento da concentração de Cd2+ e nenhuma alteração significativa da 

porcentagem de adsorção em pH 4. 
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FIGURA 5.12 – Variação da concentração de Cd2+ em função do log Dw e da % 

Adsorção em pH 4 para os trocadores não híbridos. 
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Na FIG. 5.13 observa-se que para o pH 9, as concentrações de 0,01159; 

0,2 e 0,4 g.L-1 de Cd2+ apresentam melhores valores de coeficiente de distribuição 

para o trocador SnO2/TiO2 já para o trocador dopado as concentrações de 0,1 e 0,2 

g.L-1 foram de valores de Dw máximos, o trocador dopado com Eu3+ é o que 

apresentou o maior valor de log Dw ~7,5. Do ponto de vista de porcentagem de 

adsorção, nenhuma alteração significativa foi registrada. 
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FIGURA 5.13 – Variação da concentração de Cd2+ em função do log Dw e da % 

Adsorção em pH 9 para os trocadores não híbridos. 
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5.3.1.3 Influência do tempo de contactação para Cd2+ 

As análises de tempo de contactação foram feitas com os trocadores na 

matriz híbrida, visto a grande dificuldade de decantação do trocador em forma de pó, 

e com concentração de Cd2+ igual a 0,01159 g.L-1. Na FIG. 5.14 estão representados 

os gráficos de variação de tempo de equilíbrio controlando a adsorção em meio pH 4. 

Observa-se que para ambos os trocadores o melhor tempo de contato é de 25 min 

com 99,6% adsorção. A redução da porcentagem de adsorção em relação aos outros 

estudos realizados anteriormente atribui-se a diminuição da área superficial de troca. 
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FIGURA 5.14 – Variação do tempo de contato em função do log Dw e da  

% Adsorção para o Cd2+ em pH 4 nos trocadores híbridos. 
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Para os trocadores em pH 9 (FIG. 5.15) a cinética de adsorção apresenta 

comportamentos diferentes, no trocador SnO2/TiO2 os tempos de maiores 

coeficientes de distribuição 5 e 15 min com aproximadamente 99,7% adsorção, já 

para o trocador dopado os tempos de 5 e 25 min mostram  porcentagem de adsorção  

da ordem de 99,8% e maiores valores de Dw. 
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FIGURA 5.15 – Variação do tempo de contato em função do log Dw e da  

% Adsorção para o Cd2+ em pH 9 nos trocadores híbridos. 
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5.3.1.4 Influência do tamanho de partícula para Cd2+ 
Nas FIG. 5.16 e 5.17 mostram-se os resultados obtidos do estudo sobre a 

influência do tamanho do trocador na adsorção de Cd2+. Este estudo foi executado 

para concentração de Cd2+ igual a 0,01159 g.L-1 e tempo de contato de 10 min em 

meio ácido (pH 4) e alcalino (pH 9). Os trocadores utilizados foram os óxidos mistos 

(forma de pó) e partículas destes óxidos suportadas no leito polimérico com dois 

tamanhos de diâmetro: d < 0,55 mm e 0,55 > d < 1,18 mm. Para ambos os 

trocadores SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ e pHs (4 e 9) observou-se uma diminuição 

das porcentagem de adsorção e de DwCd
2+ com o aumento do diâmetro das 

partículas. De acordo com os perfis das FIG. 5.16 e 5.17, e visando o uso dos 

trocares em coluna, pode-se estabelecer que granulometria média (< 0,55 mm) são 

as melhores condições para adsorção do Cd2+ nos dois trocares sendo que o 

trocador SnO2/TiO2:Eu3+ é mais favorável à adsorção nas condições de acidez e o 

trocador não dopado em condições de alcalinidade. 
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FIGURA 5.16 – Variação da granulometria em função da adsorção do Cd2+ em pH 4. 
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FIGURA 5.17 – Variação da granulometria em função da adsorção do Cd2+ em pH 9. 
 

5.3.2 Estudo da cinética de adsorção do Cd2+ 
O estudo cinético foi realiza com intuito de encontrar o tempo de agitação 

necessário para que ocorra a máxima adsorção do Cd2+ nos trocadores híbridos. A 

concentração de Cd2+ utilizada foi 0,01159 g.L-1. 
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Na FIG. 5.18 mostra-se a variação da massa de Cd2+ adsorvida por massa 

de resina em função do tempo nos pH 4 e 9. Pode-se verificar que a variação da 

quantidade (g) de Cd2+ adsorvida por grama de trocador em função do tempo não 

sofre alteração significativa em toda a variação de tempo estudada (5-30 min) 

estando em torno de 0,34. 10-3 gmetal /gtrocador para os dois pH estudados. Sendo 

assim, o tempo mínimo de contato da solução de Cd2+ com o trocador para que 

ocorra a máxima adsorção foi considerado como 5 min. 
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FIGURA 5.18 – Variação da massa de Cd2+ adsorvida por massa de trocador (g/g) 

em função do tempo. 
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Para determinação da massa adsorvida de Cd2+ nos trocadores, utilizou-se 

a concentração encontrada nos sobrenadantes após o tempo de contato subtraindo-

se este valor do valor inicial da concentração de Cd2+ colocada em contato com o 

trocador (C=0,01159 g.L-1), obtendo-se a concentração de Cd2+ adsorvida e com este 

dado calculou-se a massa adsorvida, sendo esta normalizada para 1 g de trocador 

híbrido. [29] 

 

5.3.2.1 Aplicação do modelo cinético de Pseudo-Primeira Ordem para Cd2+ 
O modelo de pseudo-primeira ordem, que pode ser escrito conforme a 

equação 5.5 ou por sua forma linearizada representada na equação 5.6 [30] ,assume 

que o adsorbato liga-se a um único sítio ativo da superfície do adsorvente. [31] 

 

)( max
1 tcalc

t qqk
dt
dq

−=  (5.5)

tkqqq calct 303,2
log)log( 1max

max −=−  (5.6)

 

qmax = valor experimental da massa máxima adsorvida por grama de trocador 

qt = massa adsorvida de metal por grama de trocador em cada tempo (t) 
max
calcq  = valor calculado da massa máxima adsorvida de metal por g trocador 

k1 =  constante de pseudo-primeira ordem 

 

Partindo da equação 5.6, utilizando os dados experimentais, e construindo 

uma curva de log (qmax-qt) versus t (FIG. 5.19 e 5.20) é possível calcular a massa 

máxima de Cd2+ que pode ser adsorvida por grama de trocador, , a constante 

cinética de primeira ordem k1 e verificar se os dados obtidos se ajustam ao modelo 

cinético. 

max
calcq

Nas FIG. 5.19 e 5.20 observa-se que a variação de log (qmax-qt) em função 

do tempo não segue um comportamento linear, desta forma pode-se concluir que os 

dados experimentais não se ajustam ao modelo de pseudo-primeira ordem. 
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FIGURA 5.19 – Modelo de pseudo-primeira ordem para o trocador  híbrido SnO2/TiO2  

 em pH 4 e pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
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FIGURA 5.20 –  Modelo    de    pseudo-primeira    ordem    para   o   trocador  híbrido  

  SnO2/TiO2:Eu3+ em pH 4 e pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
 

5.3.2.2 Aplicação do modelo cinético de Pseudo-Segunda Ordem para Cd2+ 

A equação 5.7 define o modelo de pseudo-segunda ordem e a equação 

5.8 apresenta sua forma linearizada. [30] Este modelo admite que no processo de 

adsorção o adsorbato liga-se a dois sítios ativos da superfície do adsorvente. [32] 

 

)( max
2 tcalc

t qqk
dt
dq

−=  (5.7)
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t
qqkq

t

calccalct
maxmax

2

1
.
1

2 +=  (5.8)

 

qt = massa adsorvida de metal por grama de trocador em cada tempo (t) 
max
calcq  = valor calculado da massa máxima adsorvida de metal por g trocador 

k2 = constante de pseudo-segunda ordem 

 

O modelo de pseudo-segunda ordem permite calcular a massa máxima de 

Cd2+ que pode ser adsorvida por grama de trocador, , a constante cinética de 

segunda ordem k2, bem como pode-se verificar se os dados obtidos se ajustam ao 

modelo cinético em questão. 

max
calcq

Utilizando a equação 5.8, construiu-se uma curva de (t/qt) versus t  

(FIG. 5.21 e 5.22) para o Cd2+ nos pH 4 e pH 9 referente aos trocadores híbridos 

SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+.  
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FIGURA 5.21 – Modelo de pseudo-segunda ordem para o trocador híbrido SnO2/TiO2  

 em pH 4 e pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
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FIGURA 5.22 –  Modelo   de    pseudo-segunda    ordem    para   o   trocador  híbrido  

  SnO2/TiO2:Eu3+ em pH 4 e pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
 

O tratamento dos dados por regressão linear para cada conjunto de dados 

forneceu os parâmetros da equação 5.8 e o respectivo coeficiente de correlação 

(TAB. 5.1). O coeficiente linear da curva é o termo (1/(k2. )) e o coeficiente 

angular (1/ ).  

max
calcq

max
calcq

 

TABELA 5.1 – Parâmetros da equação de pseudo-segunda ordem para os 
trocadores híbridos na adsorção do Cd2+. 

Trocador híbrido 
k2  

(min-1 gtroc/gmet)
)/(max ggqcalc  )/(max

exp ggq  R 

pH 4  2,61 X 10-10 3,42 X 10-4 3,39 X 10-4 0,99995 
SnO2/TiO2 

pH 9 -1,39 X 10-10 3,31 X 10-4 3,38 X 10-4 0,99976 

      
pH 4 -4,13 X 10-10 3,34 X 10-4 3,36 X 10-4 0,99936 

SnO2/TiO2:Eu3+ 
pH 9  4,07 X 10-10 3,41 X 10-4 3,38 X 10-4 0,99979 

 

Observando na TAB. 5.1 os coeficientes de correlação, R, calculados, 

pode-se concluir que os dados experimentais ajustaram-se perfeitamente ao modelo 

de pseudo-segunda ordem. Os valores das massas máximas de adsorbato adsorvido 
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por grama de adsorvente calculados, , a partir do modelo cinético, concordam 

com os valores determinados experimentalmente. 

max
calcq

A constante de pseudo-segunda ordem, k2, maior em pH 4 para o trocado 

não dopado e em pH 9 para o dopado. 

 O modelo de pseudo-segunda ordem admite que a adsorção do adsorbato 

no adsorvente ocorre por dois sítios ativos. Após a análise dos resultados pode-se 

dizer que a adsorção do Cd2+ pelos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+, 

ocorre segundo este modelo, via dois sítios conforme equação: 

 

2 Trocador (sólido) + Metal (aquoso)  (Trocador)2 Metal (fase adsorvida) (5.9)

     sítios ativos 

 

5.3.2.3 Aplicação do modelo cinético de Difusão intrapartícula para Cd2+ 

 

A difusão intrapartícula é um processo de adsorção no qual o adsorbato é 

transportado da solução em contato com o adsorvente para os poros no interior da 

superfície. [33] Este modelo possibilita a obtenção da constante de difusão kp, a partir 

da equação: [30,33] 

 

qt = kp t1/2 (5.10)

 

t = tempo de contato entre trocador e metal 

qt = massa adsorvida de metal por grama de trocador em cada tempo (t) 

kp = constante de difusão 

 

A partir da equação 5.10 construiu-se uma curva de qt versus t1/2 conforme 

FIG. 5.23. De acordo com este modelo o gráfico deve mostrar uma reta que passa 

pela origem para então poder assumir que o mecanismo de adsorção envolve a 

difusão do adsorbato e a inclinação da reta é a constante de velocidade do 

transporte intrapartícula (kp). 
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Na FIG. 5.23 observam-se que para todos os sistemas estudados, apesar 

de apresentarem linearidade, a reta não passa pela origem podendo-se concluir que 

não ocorre difusão intrapartícula para estes sistemas.  
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FIGURA 5.23 – Modelo de difusão intrapartícula para os trocadores híbridos em pH 4  

 e pH 9 para o Cd2+. 
 

5.3.3 Isotermas de adsorção do Cd2+ 
As isotermas derivadas teóricas ou empíricas podem, freqüentemente, ser 

representadas por equações simples (3.7; 3.9 e 3.13) que relacionam diretamente o 

volume/massa adsorvido em função da pressão e/ou concentração do adsorbato. 

O estudo das isotermas de adsorção foi realizado variando-se a 

concentração de Cd2+ de 0,01159 até 0,4 g.L-1. Os resultados mostraram que a 

adsorção do cádmio depende da concentração do mesmo na solução de 

alimentação. 

Os dados dos trocadores utilizados neste trabalho foram analisados 

segundo modelos de Feundlich, Langmuir e Dubinin-Radushkevich (DR) e as 

constantes obtidas para os mesmos estão nas TAB. 5.2, 5.3 e 5.4. 

 

 

 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 117

5.3.3.1 Isoterma de Freundlich (I-F) para Cd2+ 
O modelo de I-F foi aplicado aos dados experimentais. O modelo é definido 

pela equação 3.6 ou por sua forma linearizada equação 3.7, onde utilizando este 

modelo foi possível determinar os parâmetros KF e n para adsorção do Cd2+ nos 

trocadores. 

Nas FIG. 5.24 e 5.25 apresentam-se os perfis das isotermas de Freundlich 

para os dois trocadores em questão.  
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FIGURA 5.24– Isotermas de Freundlich  para  o  trocador  SnO2/TiO2 em pH 4 pH 9 

respectivamente para o Cd2+. 
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FIGURA 5.25– Isotermas de Freundlich para  o  trocador  SnO2/TiO2:Eu3+  em pH 4 e  
pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
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O parâmetro n indica como estão distribuídos os sítios de adsorção quanto 

à sua energia. Se o parâmetro n é maior que 1, tem-se a indicação de que estes 

sítios são heterogêneos do ponto de vista energético. Caso todos os sítios tenham a 

mesma energia (sistema homogêneo), obtém-se uma reta, pois todos os sítios estão 

ocupados da mesma forma. Das análises das isotermas de Freundlich nas FIG. 5.24 

e 5.25 foi possível observar que os materiais estudados apresentam superfície 

energeticamente heterogênea com valores de n maior ou aproximadamente iguais a 

1 (TAB. 5.2), e os dados podem ser ajustados ao modelo teórico, segundo  

Freundlich [34,35] com coeficientes de correlação igual ou maior que 0,90. 

 

TABELA 5.2 – Parâmetros  da   equação   de   Freundlich   para   os   trocadores   na  
adsorção do Cd2+. 
 

Trocador KF n R 
pH 4 0,79279 2,67544 0,99644 

SnO2/TiO2 
pH 9 698,232 1,37225 0,98099 

     
pH 4 0,99699 2,47868 0,99735 

SnO2/TiO2:Eu3+ 
pH 9 0,21993 5,11849 0,90519 

 

A constante de Freundlich (KF) está relacionada com a energia média de 

adsorção, ou seja, analisando os resultados apresentados na TAB. 5.2, o trocador 

SnO2/TiO2:Eu3+ em pH 4 é o que apresenta uma interação mais forte com o íon Cd2+ 

tendo em vista que o trocador SnO2/TiO2 em pH 9 apresentou um valor de constante 

muito diferente dos demais. 

 
5.3.3.2 Isoterma de Langmuir para Cd2+ 

Os dados experimentais obtidos na determinação das isotermas foram 

aplicados ao modelo de Langmuir; definido pela equação 3.8 ou pela sua forma 

linearizada equação 3.10. 

Nas FIG. 5.26 e 5.27 apresentam-se os perfis das isotermas de Langmuir 

para os dois trocadores estudados e em dois pHs 4 e 9. 
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FIGURA 5.26– Isotermas de Langmuir  para  o  trocador  SnO2/TiO2  em  pH  4 e  
pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
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FIGURA 5.27– Isotermas de Langmuir para  o  trocador  SnO2/TiO2:Eu3+  em  pH 4  e  
 

pH 9 respectivamente para o Cd2+. 
 

Na TAB. 5.3 apresentam-se os resultados das constantes deste modelo 

para os trocadores estudados. Com base no valor de KL, que está relacionado com a 

capacidade de adsorção, pode-se dizer que para um mesmo sistema a adsorção do 

Cd2+ em função do pH o trocador ácido tem maior capacidade de troca. 

Pelas constantes de Langmuir (KL) (FIG. 5.26 e 5.27) foi também possível 

calcular a variação de energia livre do sistema estudado e observou-se que a 

adsorção neste caso é um processo espontâneo, ΔGº < 0 (TAB. 5.3). Pode-se 
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observar também que quanto maior a constante de Langmuir, maior a massa 

máxima adsorvida. Para todos os sistemas, o ajuste dos dados experimentais ao 

modelo mostram coeficientes de correlação de ordem de 0,98. 

  

TABELA 5.3 – Parâmetros da equação de Langmuir para os trocadores na adsorção 
do Cd2+. 

 

(g/g) R ΔGº(KJ/mol)max
adsMTrocador KL 

pH 4 5,4 X106 0,00581 0,99736 -44,10680
SnO2/TiO2 

pH 9 10,2X106 0,01465 0,99536 -39,99220

   

pH 4 26,1 X106 0,005795 0,99706 -42,31270
SnO2/TiO2:Eu3+ 

pH 9 400,9 X106 0,011111 0,98109 -49,07880

 

5.3.3.3 Isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) para Cd2+ 

O modelo de Dubinin-Radushkevich (D-R), definido pela equação 3.10 ou 

pela sua forma linearizada 3.13, foi aplicado aos dados experimentais com o intuído 

de diferenciar uma possível adsorção química ou física para o sistema 

adsorvente/adsorbato. Nas FIG. 5.28 e 5.29 apresentam-se os perfis das isotermas 

de D-R para os dois trocadores estudados nos pHs 4 e 9. 

FIGURA 5.28– Isotermas de D-R para o trocador SnO2/TiO2 em pH 4 e pH 9 
respectivamente para o Cd2+. 
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FIGURA 5.29– Isotermas de D-R para o trocador  SnO2/TiO2:Eu3+  em  pH 4   e  pH 9  
respectivamente para o Cd2+. 

 

A constante KDR considerada relativa à massa máxima adsorvida de Cd2+ 

por grama de adsorvente, apresenta valores muito próximos com exceção do 

trocador SnO2/TiO2 em pH 9 (TAB. 5.4). 

 

TABELA 5.4 – Parâmetros da equação de Dubinin-Radushkevich  (D-R)  para  os  TII   
  na adsorção do Cd2+. 

 

Trocador KDR B E 
(kcal/mol) R 

pH 4 0,27718 -1,90X10-9 3,88 -0,99814 
SnO2/TiO2 

pH 9 6,92398 -3,35 X10-9 2,92 -0,98278 

      
pH 4 0,29143 -2,08 X10-9 3,71 -0,99331 

SnO2/TiO2:Eu3+ 
pH 9 0,23379 -8,88 X10-10 5,68 -0,91159 

 

Com relação ao parâmetro B, considerado uma constante energética, 

observa-se na TAB. 5.4 que os valores obtidos são bem diferentes. Estes valores 

foram utilizados para calcular a energia média de adsorção (E). Conforme 

estabelecido por Teixeira, [36] quando a energia de adsorção encontra-se na faixa 

aproximada de 2 a 6 Kcal mol-1, a adsorção é considerada física.  Para adsorção 

química os valores desta energia raramente são menores que 10 Kcal mol-1. Portanto 
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os resultados evidenciam que tipo de adsorção para todos os trocadores é adsorção 

física. [34] 

 

5.3.4 Estudo da dessorção do Cd2+ 
 O estudo de dessorção do metal cádmio foi feito em batelada, 

contactando-se durante 10 min uma solução de 0,2 g.L-1 de Cd2+ em pH 4 com 

massa de trocador de aproximadamente 0,05 g. Após o contato separou-se as fases. 

A fase aquosa foi analisada para determinação da quantidade de cádmio retido no 

trocador a ser usada no cálculo de dessorção. A fase sólida foi colocada em contato 

durante 24 horas com 2,5 mL de ácido nítrico 1mol.L-1. Após este período 

analisaram-se alíquotas da solução por fluorescência de raios-X para determinar a 

concentração do metal na fase aquosa e assim determinar a porcentagem de 

dessorção do Cd2+ nos trocadores. Os resultados estão apresentados na TAB. 5.5 e 

pode-se observar uma boa dessorção do metal para os dois trocadores. 

 

TABELA 5.5 – Dessorção do Cd2+. 

TROCADOR DESSORÇÃO (%) 
SnO2/TiO2 89,80 

SnO2/TiO2:Eu3+ 99,99 

 

5.3.5 Estudos de adsorção de Ni2+ pelos trocadores iônicos inorgânicos 
As análises de extração do níquel também foram feitas em batelada, com 

massa de trocador de aproximadamente 0,05 g contactadas, em agitador mecânico, 

com um volume de 1,5 mL de fase aquosa. Determinou-se o coeficiente de 

distribuição Kd ou razão de distribuição Dw e a porcentagem de adsorção. As 

variáveis estudadas para se estabelecer os parâmetros de adsorção foram às 

mesmas para o Cd2+. 

 

5.3.5.1 Influencia do pH para Ni2+ 
No estudo da variação do pH da solução contendo o íon Ni2+ foi variado de 

2 a 8, com solução tampão de ácido acético/acetato de sódio/hidróxido de sódio, 
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sendo a concentração de Ni2+ foi de 0,3 g.L-1 e o tempo de contato para equilíbrio de 

10 min. 

Os gráficos representados na FIG. 5.30 mostram os perfis de adsorção dos 

trocadores para essa faixa de pH. Pode-se observar que os resultados de extração 

apresentam uma grande semelhança, tanto para os valores de log Dw, como para 

porcentagem de adsorção, sendo o pH 7 o de melhor resposta de adsorção, 99,94% 

e 99,96% para os TII sem e com európio respectivamente o que demonstra o 

excelente desempenho dos mesmos na remoção de níquel de efluentes aquosos. 
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FIGURA 5.30 – Variação de pH em função do log Dw e da % Adsorção para o Ni2+. 
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5.3.5.2 Influência da concentração de íons Ni2+ 
Para os estudos de influencia da concentração de íons Ni2+, variou-se a 

concentração do mesmo de 0,1 a 0,7 g.L-1, utilizando-se o pH que apresentou a 

melhor porcentagem de adsorção, pH7 e tempo de contato de 10 min. 

Analisando-se os perfis da FIG. 5.31 observa-se uma diminuição dos 

valores de Dw para o níquel quando a concentração do mesmo aumenta. De acordo 

com os dados de porcentagem de adsorção, observa-se uma saturação dos 

trocadores com o aumento da concentração de Ni2+. 
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FIGURA 5.31 – Variação da concentração em função do log Dw e da % Adsorção em  

 pH 7 para os trocadores estudados para o Ni2+. 
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5.3.5.3 Influência do tempo de contactação para Ni2+ 

Como para os experimentos com o Cd2+, as análises de tempo de 

contactação, FIG. 5.32, foram feitas com os trocadores na matriz híbrida, visto a 

grande dificuldade de decantação do trocador em forma de pó, e com concentração 

de Ni2+ 0,3 g.L-1 em pH 7. Observa-se que para ambos os trocadores, a variação de 

tempo não teve influência significativa, ficando a porcentagem de adsorção em torno 

de 97%. A redução da porcentagem de adsorção em relação aos outros estudos 

realizados anteriormente atribui-se à diminuição da área superficial de troca. O  

log Dw também não mostrou variação significativa, ficando em torno de 3. 
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FIGURA 5.32– Variação do tempo de contato em função do log Dw e da % Adsorção 

em pH 7 para os trocadores estudados para o Ni2+. 
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5.3.5.4 Influência do tamanho de partícula para Ni2+ 
Na FIG. 5.33 apresentam-se os resultados do estudo sobre a influência do 

tamanho das partículas do trocador na adsorção do Ni2+. Estes experimentos foram 

feitos nas condições descritas a seguir: concentração de Ni2+ igual a 0,3 g.L-1 e 

tempo de contactação de 10 min. Para ambos os trocadores observa-se uma 

diminuição da porcentagem de adsorção com o aumento do diâmetro dos trocadores, 

isso se explica pelo fato da área superficial de troca diminuir com o aumento do 

mesmo, pode-se considerar o diâmetro médio (<0,55 mm) para utilização em coluna, 

com porcentagem de adsorção em torno de 97% para ambos TII. 
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FIGURA 5.33 – Variação da granulometria em função da adsorção em pH 7. 
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5.3.6 Estudo da cinética de adsorção do Ni2+ 
Na FIG. 5.34 mostra-se a variação da massa de Ni2+ adsorvida por massa 

de resina em função do tempo em pH 7 e concentração de 0,3 g.L-1. Pode-se 

verificar que a variação da quantidade (g) de Ni2+ adsorvida por grama de trocador 

em função do tempo não sofre alteração significativa em toda a variação de tempo 

estudada (5-30 min) estando em torno de 0,34. 10-3 gmetal /gtrocador. Sendo assim, o 

tempo mínimo de contato da solução de Ni2+ com o trocador para que ocorra a 

máxima adsorção foi considerado como 5 min. 
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FIGURA 5.34 – Variação da massa de Ni2+ adsorvida por massa de trocador (g/g) em 

função do tempo. 
 

Para determinação da massa adsorvida de Ni2+ nos trocadores, fez-se o 

mesmo calculo feito na determinação para o Cd2+ utilizando-se a concentração inicial 

de Ni2+ igual a 0,3 g.L-1. 

 

5.3.6.1 Aplicação do modelo cinético de Pseudo-Primeira Ordem para Ni2+ 
Partindo da equação 5.6, utilizando os dados experimentais, e construindo 

uma curva de log (qmax-qt) versus t (FIG. 5.34) é possível calcular a massa máxima 

de Ni2+ que pode ser adsorvida por grama de trocador, , a constante cinética de 

primeira ordem k1 e verificar se os dados obtidos se ajustam ao modelo cinético. 
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Na FIG. 5.35 observa-se que a variação de log (qmax-qt) em função do 

tempo não segue um comportamento linear, desta forma pode-se concluir que os 

dados experimentais não se ajustam ao modelo de pseudo-primeira ordem. 
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FIGURA 5.35 – Modelo  de  pseudo-primeira  ordem   para   os   trocadores   híbridos  
 SnO2/TiO2 e  SnO2/TiO2:Eu3+  respectivamente em pH 7 para o Ni2+. 

 

5.3.6.2 Aplicação do modelo cinético de Pseudo-Segunda Ordem para Ni2+ 

Utilizando a equação 5.8, construiu-se uma curva de (t/qt) versus t  

(FIG. 5.36) para o Ni2+ no pH 7 referente aos trocadores híbridos SnO2/TiO2 e 

SnO2/TiO2:Eu3+.  
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FIGURA 5.36 –  Modelo  de  pseudo-segunda ordem   para   os  trocadores   híbridos  

SnO2/TiO2 e  SnO2/TiO2:Eu3+  respectivamente em pH 7 para o Ni2+. 
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O tratamento dos dados por regressão linear para cada conjunto de dados 

forneceu os parâmetros da equação 5.8 e o respectivo coeficiente de correlação 

(TAB. 5.6).  

 

TABELA 5.6 – Parâmetros da equação de pseudo-segunda ordem para os 
trocadores na adsorção do Ni2+. 

Trocador híbrido 
k2  

(min-1 gtroc/gmet)
)/(max ggqcalc )/(max

exp ggq  R 

SnO2/TiO2 pH 7  -1,6 X 10-5 8,56 X 10-3 8,59 X 10-3 0,99989 
      

SnO2/TiO2:Eu3+ pH 7 2,58 X 10-5 8,55 X 10-3 8,54X 10-3 0,99982 

 

Observando na TAB. 5.6 os coeficientes de correlação, R. calculados, 

pode-se concluir que os dados experimentais ajustaram-se perfeitamente ao modelo 

de pseudo-segunda ordem. Os valores das massas máximas de adsorbato adsorvido 

por grama de adsorvente calculados, , a partir do modelo cinético, concordam 

com os valores determinados experimentalmente. A constante de pseudo-segunda 

ordem, k2, é maior para o trocado dopado. 

max
calcq

 Após a análise dos resultados pode-se dizer que a adsorção do Ni2+ pelos 

trocadores híbridos SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+, ocorre segundo este modelo de 

pseudo-segunda ordem, portanto, via dois sítios ativos. 

 

5.3.6.3 Aplicação do modelo cinético de Difusão Intrapartícula para Ni2+ 

A partir da equação 5.10 construiu-se uma curva de qt versus t1/2 conforme 

FIG. 5.37 onde observam-se que para todos os sistemas estudados, apesar de 

apresentarem linearidade, a reta não passa pela origem podendo-se concluir que 

não ocorre difusão intrapartícula para estes sistemas.  
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FIGURA 5.37 – Modelo de difusão intrapartícula para os trocadores híbridos em pH 7  

 para o Ni2+. 
 
5.3.7 Isotermas de adsorção do Ni2+ 

Para o estudo da influência da concentração do Ni2+ no processo de 

adsorção nos trocadores, variou-se à concentração do metal no intervalo de 0,3 a  

0,7 g.L-1 em pH 7. Os resultados mostraram que a adsorção do níquel depende da 

concentração do mesmo na solução de alimentação. 

As isotermas calculadas para a adsorção do níquel estão representadas 

nas FIG. 5.37, 5.38, 5.39, e foram também analisadas segundo modelos de 

Feundlich, Langmuir e Dubinin-Radushkevich (DR). 

 

5.3.7.1 Isoterma de Freundlich (I-F) para Ni2+ 
Das análises das isotermas de Freundlich na FIG. 5.38 foi possível 

observar que os dados experimentais ajustam-se ao modelo teórico, segundo 

Freundlich.  O coeficiente de correlação foi maior que 0,99 para os dois trocadores 

estudados. A partir dos dados experimentais foi possível fazer a parametrização do 

modelo e efetuar a obtenção dos parâmetros KF e n a partir dos coeficientes 

angulares e lineares.  
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FIGURA 5.38 – Isotermas de Freundlich para os trocadores SnO2/TiO2 e  
SnO2/TiO2:Eu3+ respectivamente, em pH 7 para Ni2+. 

 

Analisando os resultados obtidos e apresentados na TAB. 5.7 observa-se 

que o parâmetro n é maior que 1 indicando que os sítios são energeticamente 

heterogêneos, [34] concordando com os dados obtidos para o cádmio. A constante de 

Freundlich (KF) apesar de apresentar valores próximos para os trocadores, é maior 

para o trocador dopado, indicando que neste sistema a interação metal-trocador é 

mais forte que no trocador sem Eu3+. Este comportamento também foi observado 

para a adsorção de Cd2+ em pH 4. 

 

 TABELA 5.7 – Parâmetros  da   equação  de   Freundlich   para   os   trocadores  na  
adsorção do Ni2+. 

 

Trocador KF n R 
SnO2/TiO2 pH 7 0,14846 4,55001 0,99577

    
SnO2/TiO2:Eu3+ pH 7 0,156031 4,694395 0,99895

 

5.3.7.2 Isoterma de Langmuir para Ni2+ 
O modelo Langmuir é definido pela equação 3.8 ou sua forma linearizada 

(equação 3.9) podendo-se determinar a constante KL e a energia livre de Gibbs (ΔGº) 

para os dados experimentais de adsorção do Ni2+ nos trocadores. 
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FIGURA 5.39 – Isotermas de Langmuir para os trocadores SnO2/TiO2 e 
SnO2/TiO2:Eu3+ respectivamente, em pH 7 para Ni2+. 

 

Na TAB. 5.8 apresentam-se os parâmetros de Langmuir calculados a partir 

das retas representadas na FIG. 5.39. O coeficiente de correlação, para ambos os 

trocadores estudados foi igual a 0,98. As constantes de Langmuir (KL) mostram-se 

com valores próximos evidenciando uma massa máxima de adsorção do Ni2+ muito 

semelhante para os dois trocadores. Através da constante KL também foi possível 

obter a energia livre do sistema e os resultados indicaram que a adsorção do Ni2+ 

também é um processo espontâneo, ΔGº < 0. 

 

TABELA 5.8 – Parâmetros da equação de Langmuir para os trocadores na adsorção 
do Ni2+. 

 

Trocador KL max
adsM (g/g) R ΔGº(KJ/mol)

SnO2/TiO2 pH 7 1,8 X109 0,0126 0,9789 -52,794
   

SnO2/TiO2:Eu3+ pH 7 3,49 X109 0,0126 0,9789 -54,440

 

5.3.7.3 Isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) para Ni2+ 

Das análises das isotermas D-R na FIG. 5.40 foi possível observar que os 

dados experimentais ajustam-se ao modelo teórico.  
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FIGURA 5.40 – Isotermas de D-R para os trocadores SnO2/TiO2 e SnO2/TiO2:Eu3+ 
respectivamente, em pH 7. 

 

A constante KDR considerada relativa à massa máxima adsorvida de Ni2+ 

por grama de adsorvente, apresenta valores muito próximos para ambos os 

trocadores (TAB. 5.9). 

Com relação ao parâmetro B, considerado uma constante energética, 

observa-se na TAB. 5.9 que os valores obtidos também têm valores próximos e 

através destes, calculo-se a energia média de adsorção (E) que apresentou valores 

na faixa de 2 a 6 Kcal mol-1 evidenciando também para este sistema uma adsorção 

física. O coeficiente de correlação foi maior que 0,99 para os dois trocadores 

estudados. 

 

TABELA 5.9 – Parâmetros da  equação   de   Dubinin-Radushkevich  (D-R)   para  os  
trocadores na adsorção do Ni2+. 

 

Trocador KDR B E (kcal/mol) R 
SnO2/TiO2 pH 7 0,52254 -1,65X10-9 4,16 -0,99840 

      

SnO2/TiO2:Eu3+ pH 7 0,48729 -1,58 X10-9 4,26 -0,99508 

 

5.3.8 Estudo da dessorção do Ni2+ 
O estudo de dessorção do metal níquel foi feito em batelada, contactando-

se durante 10 min uma solução de 0,3 g.L-1 de Ni2+ em pH 7 com massa de trocador 
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de aproximadamente 0,05 g. Após o contato separaram-se as fases. A fase aquosa 

foi analisada para determinação da quantidade de níquel retido no trocador a ser 

usada no cálculo de dessorção. A fase sólida foi colocada em contato durante  

24 horas com 3 mL de ácido clorídrico 1 mol.L-1. Após este período analisaram-se 

alíquotas da solução para determinar a porcentagem de dessorção do Ni2+ nos 

trocadores e os resultados estão apresentados na TAB. 5.10. Pode-se observar uma 

baixa dessorção do metal para os dois trocadores. 

 

TABELA 5.10 – Dessorção do Ni2+ 

TROCADOR DESSORÇÃO (%)
SnO2/TiO2 1,77 

SnO2/TiO2:Eu3+ 2,44 

 

5.3.9 Influência do Cd2+, como interferente, na adsorção do Ni2+ 
O estudo da influência do Cd2+ como interferente na adsorção do Ni2+, foi 

feito em batelada, com soluções contendo os dois íons, fixando-se a concentração 

de Ni2+ em 0,3 g.L-1 e variando-se a concentração de Cd2+ e permanecendo em pH 7. 

Na FIG. 5.41 observam-se os perfis de evolução da adsorção do Ni2+ com 

o aumento da concentração de Cd2+ como um interferente no processo em ambos os 

trocadores. Tendo como base a porcentagem de adsorção, uma pequena variação 

na mesma foi observada, enquanto que os valores de log Dw mostram uma redução 

de 1,1 unidades para os dois trocadores. 
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FIGURA 5.41 – Estudo da influência da concentração de Cd2+ na adsorção de Ni2+. 

 

5.4 Espectros de luminescência 
 Os compostos contendo o íon Eu3+ (configuração [Xe]4f6) têm sido 

extensivamente estudados por apresentarem alta luminescência monocromática de 

cor vermelha. Sabe-se que a partir de seus espectros de emissão pode-se obter 

informações acerca do desdobramento do campo ligante, processos de transferência 
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de energia e eficiência quântica do estado emissor [37-40]. Os espectros exibidos pelos 

compostos de Eu3+ apresentam, principalmente, bandas oriundas das transições 

intraconfiguracionais 5D0→7FJ (onde J = 0-6), sendo que as transições 5D0→7F5 e 
5D0→7F6 apresentam intensidade muito baixa e dificilmente são observadas nos 

espectros. O principal nível emissor 5D0 é não degenerado e não desdobra para 

qualquer simetria em torno do íon metálico. [41] Assim sendo, o número máximo de 

bandas resultantes de uma transição 5D0→7FJ é dado pela regra de (2J+1)-

componentes. O número de bandas que está associado a cada transição depende 

da simetria pontual ao redor do íon TR3+ e pode ser determinada usando a teoria de 

grupos. [42] 

Quando um espectro apresenta número de picos maior do que da regra 

(2J+1)-componentes isto evidencia a presença de mais de um sítio de simetria para o 

íon metálico ou a impureza do mesmo. Por exemplo em sistemas dinucleares sem 

centro de inversão, ou mistura de isômeros, ou ainda o aparecimento de transições 

vibrônicas devido à interação dos níveis eletrônicos e estados de densidade fônons. 

Este último fenômeno resulta na presença de “bandas satélites” e é observado 

principalmente nas transições 5D0→7F2, considerando que o nível 7F2 encontra-se na 

região espectral correspondente as freqüências de estiramentos ν(C=O), ν(C=C) e 

ν(N=O) presentes nos ligantes orgânicos. [40] 

As transições 5D0→7F0,3,5 são proibidas pelas regras de seleção de dipolo-

elétrico forçado e dipolo-magnético. A primeira regra de seleção não obstante, pode 

ser relaxada pelo campo ligante conduzindo aos efeitos de misturas dos J’s e, 

conseqüentemente, apesar de pequeno, existe um momento de transição diferente 

de zero. A intensidade da transição 5D0→7F0 tem sido caracterizada como sendo, 

principalmente, devido à mistura do estado 7F2 dentro do estado 7F0, e essa mistura é 

expressa em termos do parâmetro R02, definido como a razão entre as intensidades 

das bandas oriundas das transições 5D0→7F0 e 5D0→7F2. Por outro lado, a transição 
5D0→7F1 é permitida somente por dipolo-magnético e sua intensidade é praticamente 

impassível ao ambiente químico nas vizinhanças do íon Eu3+, portanto, essa 

transição tem sido tomada como um padrão de referência interna. [43] 
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As transições 5D0→7F2,4 são permitidas por dipolo-elétrico forçado, sendo que 

a transição 5D0→7F2 (~612 nm), hipersensível ao ambiente químico ao redor do íon 

central, é geralmente dominante em compostos não-centrossimétricos. As transições 

fornecem informações se o grupo pontual em torno do íon Eu3+ apresenta centro de 

inversão, considerando que em compostos centrossimétricos as transições 5D0→7F2,4 

são estritamente proibidas por mecanismo de dipolo elétrico.  

Uma vez que as bandas de emissão do íon Eu3+ na região do visível são de 

fácil interpretação, devido à estrutura dos seus níveis de energia, este íon tem sido 

utilizado como sonda espectroscópica na obtenção de valiosas informações em 

sistemas bioinorgânicos, tais como: i) a determinação do número de ambientes 

químicos ao redor do íon Eu3+ através do número de bandas relativo à transição 
5D0→7F0; ii) Constante de ligação dos íons biomolécula-Eu3+, determinada por curvas 

de titulação e iii) distância doador-receptor (R), normalmente assumindo o 

mecanismo de acoplamento dipolo-dipolo fraco. [44] 

 
5.4.1 Espectros de excitação da matriz SnO2/TiO2:Eu3+ 

Os estudos fotoluminescentes do SnO2/TiO2:Eu3+, neste trabalho, foram feitos 

com base nos espectros de excitação e emissão registrados a temperatura ambiente 

(~298 K) e a 77 K. Os espectros de excitação foram registrados no intervalo de 250 a 

590 nm, com emissão monitorada na transição hipersensível 5D0→7F2 (~ 614 nm) 

(FIG. 5.42). Enquanto que os espectros de emissão foram obtidos com excitação no 

íon TR3+ (~ 393 nm) no intervalo de 420 a 720 nm, correspondente às transições 

intraconfiguracionais 5D0→7F0-4. É importante salientar, que houve diferenças 

significativas entre os espectros de excitação registrados a 298 e 77 K. Para o 

espectro à temperatura ambiente observou-se uma banda de baixa intensidade na 

região de 300 a 400 nm atribuída à transferência de carga LMCT do O Sn e 

O Eu3+ respectivamente. Estas bandas estão sobrepostas pelas bandas fixas em 

352; 360,5; 376 e 393 nm que correspondem às transições 7F0–5DJ, 5LJ, do íon Eu3+. 

Como pode-se observar, os espectros de excitação, a temperatura ambiente, 

apresentam ainda linhas consistentes com as transições 7F1
5LJ (J=0–3) do íon 

Eu3+. No espectro registrado a 77 K observou-se o surgimento de uma banda larga 



CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussões 138

centrada em 318,7nm que foi atribuída a banda de condução do SnO2. Comparando-

se os espectros a temperatura ambiente e 77K observa-se que no espectro a 77K 

desaparecem algumas bandas oriundas da configuração 4f-4f do íon európio como é 

o caso das linhas em 360,5; 414 e 525,5 que foram atribuídas à 7F1
5D4; 7F1

5D3 e 
7F1

5D0 respectivamente (TAB. 5.11) devido ao rearranjo estrutural.[45] 

Para confirmar se a banda presente em 310nm era realmente referente à 

transição da banda de condução um espectro de excitação do trocador sem európio 

foi tirado nas mesmas condições (FIG. 5.43) e comprovou a presença da mesma. 
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FIGURA 5.42 - Espectro de excitação com emissão monitorada em 614nm. 
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FIGURA 5.43 - Espectro de excitação com emissão  monitorada  em  614 nm  para  o  

trocador sem európio. 
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TABELA 5.11 –  Energias   de   transições   dos  microestados   5DJ ← 7FJ”  (em cm-1)  
observadas nos espectros de excitação. 

 

Temperatura ambiente 
Transição Energia (cm-1)

28409 7F0
5D4 27739 

26560 7F0
5L7 26247 

7F0
5L6 25445 

7F0
5D3 24155 

21552 
21164 7F0

5D2 
20597 

19030 
18727 7F0

5D1 
18100 

7F0
5D0 17376 

 

 

Temperatura 77K 
Transição Energia (cm-1)

7F0
5H3 31496 

7F0
5D4 27855 

7F0
5L6 26774 

7F0
5L8 25478 

7F0
5D1 21598 

7F0
5D3 19084 

7F0
5D0 17316 

 
5.4.2 Espectros de Emissão da matriz SnO2/TiO2:Eu3+ 

Na FIG. 5.44 apresentam-se os espectros de emissão a temperatura 

ambiente e 77 K para a matriz SnO2/TiO2:Eu3+. Estes espectros foram registrados 

com excitação monitorada na transição 7F0
5L6, na região do vermelho no intervalo 

de 420 a 750 nm e apresentam bandas provenientes dos níveis emissores 5DJ (J = 0 

e 1) sendo que o registrado a temperatura do N2 líquido apresenta uma melhor 

resolução. O perfil das bandas é característico de matrizes vítreas, dopadas com 

lantanídeos e a banda de condução do SnO2 desaparece comprovando a eficiência 

do processo de transferência de energia. 
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FIGURA 5.44 – Espectro de emissão com excitação monitorada em 393nm. 

 

Quatro grupos de linhas centradas em ~580, ~591, 614 e 692nm 

correspondendo às transições dentro da configuração 4f entre o estado 5D0 para os 

níveis de energia mais baixos 7FJ (J= 0, 1, 2, 4). As bandas em 591 nm são 

atribuídas à transição 5D0
7F1, (TAB. 5.12) que é permitida por dipolo magnético e o 

coeficiente de transição para esta transição não se altera com a modificação no sítio 

de simetria (a probabilidade de ocorrer transição 5D0
7F1 não é afetada pela simetria 

porque é permitida por regra de seleção de paridade). O pico em ~580nm é proibido 

por dipolo elétrico e magnético e está presente em simetrias do tipo Cnv, Cn e Cs 

devido a mistura dos estados eletrônicos J (J – mixing). 

A transição dominante em ~614nm responsável pela emissão no vermelho é 

atribuída a transição permitida por dipolo elétrico 5D0
7F2. A transição 5D0

7F2 

geralmente é muito mais intensa que a transição 5D0
7F0 quando a simetria em 

redor do íon Eu3+ não possui centro de inversão, é chamada transição hipersensível 

e sua intensidade pode variar por ordem de magnitude, dependendo da simetria 

local. A transição 5D0
7F4 centrada em 692 nm está relacionada aos parâmetros de 

intensidade de quarta ordem. Suas intensidades são menos afetadas por regra de 

seleção de simetria do que as transições 5D0
7F2. Nos espectros também são 
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observadas transições proveniente do primeiro nível excitado de emissão 5D1 para os 

níveis 7F1,2, com baixíssima intensidade,  nas regiões de 537nm e 558nm 

respectivamente. Estas bandas são suprimidas devido, provavelmente, aos 

processos de relaxação cruzada (5DJ
5D0) (7F0

7FJ). 

 
TABELA 5.12 – Energias de transições dos microestados 5DJ – 7FJ” (em cm-1) 

observadas nos espectros de emissão. 
 

 

Temperatura ambiente 
Transição Energia (cm-1) 

5D1
7F0 18968 

18664 
18615 5D1

7F1 
18505 

18012 
17986 
17928 
17883 

5D1
7F2 

17825 

5D0
7F0 17230 

16932 
16846 5D0

7F1 
16773 

16287 5D0
7F2 

16186 

5D0
7F3 15333 

14451 5D0
7F4 

14269 

 

Temperatura 77K 
Transição Energia (cm-1) 

5D1
7F0 18954 

18671 
18601 
18532 

5D1
7F1 

18505 

18005 
17973 5D1

7F2 
17921 

5D0
7F0 17224 

16932 
16835 5D0

7F1 
16762 

16292 
16181 5D0

7F2 
16124 

5D0
7F3 15291 

14447 
14273 5D0

7F4 
14261 

 

5.4.3 Parâmetros de intensidade experimentais do íon Eu3+ 

A intensidade de luminescência (I) das transições provenientes do nível 

emissor 5D0 para os níveis 7FJ, (J= 0, 1, 2, 3 e 4) do íon európio trivalente pode ser 

expressa pela equação: 
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0J0J0J0 NAI →→→ ω= h   (5.11)

Onde: A0→J é o coeficiente de emissão espontânea de Einstein 

                     N0 é a população do nível emissor (5D0).  

 

O coeficiente de emissão espontânea, associado a uma transição a partir 

do nível emissor J para J’ é dado pela equação: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
α+α+∑ ααΩ

+ω
=

λ

λ
λ

2
2

232)(
22

3

32

'JJ 'J'S2LJ
mc4

n'J'UJ
9

)1n(n
c3

e4A h

h
 (5.12)

 

onde ω é a freqüência angular da transição αJ→α’J’,  

         e é a carga do elétron,  

         c é a velocidade da luz,  

         os termos 2)( 'J'UJ∑ ααΩ
λ

λ
λ

 e 2'J'S2LJ α+α

λΩ

 representam as forças 

de dipolo elétrico e dipolo magnético para a transição; 

       são os parâmetros de intensidade que possuem contribuições dos 

mecanismos de dipolo elétrico forçado e acoplamento dinâmico. [39,46] 

Os coeficientes A0→2,4,6  apresentam uma relação direta com os elementos 

de matriz reduzidos 
0

5)(7 DUF λ
λ

 conseqüentemente os parâmetros de intensidade 

Ω2, Ω4 e Ω6 podem ser determinados a partir dos respectivos valores de emissão 

espontânea (A) de acordo com a seguinte equação:  

 

2

0
5)(73

0
32

DUFc3

Ae4

λ
λ

λ→
λ

χ

ω
=Ω

h

 
(5.13)

 

Onde χ é a correção de Lorentz para o campo local, o qual é dado por  

χ = n(n2+2)2 /9 e 2

0
5)(7 DUF λ

λ
são os quadrados dos elementos reduzidos cujos 
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valores são 0,0032, 0,0023 e 0,0002 para λ = 2, 4 e 6, respectivamente. [37] Neste 

trabalho, não será considerado o valor de Ω6, uma vez que a transição 5D0→7F6 não 

foi registrada. 

O tempo de vida e as taxas de decaimento não radiativos (Anrad) e radiativos (Arad) se 

relacionam através da equação apresentada abaixo: 

 

nradradtotal AAA +==
τ
1

J
J

rad AA 0

 (5.14)

 

Onde Arad é obtido pela somatória das taxas radiativas   

           A0J para cada transição 5D0  7FJ ( ∑= ). 

 A eficiência quântica do nível emissor 5D0 pode ser obtida através da equação 

apresentada abaixo: 

 

nradrad AA +
radA

=η  (5.15)

 

Com base nas equações 5.8 e 5.9 e nos dados espectrais, foram 

determinados os valores dos parâmetros de intensidade experimentais Ω2 e Ω4, Arad 

e Anrad, para o trocador SnO2/TiO2:Eu3+ comparando o mesmo a outros dois 

trocadores já estudados em trabalhos anteriores (TAB. 5.13). Como pode ser 

observado, os valores do parâmetro de intensidade Ω2 é menor do que para os 

outros trocadores estudados pelo grupo [47,48]. Esses dados indicam que o íon Eu3+ 

nessa matriz encontra-se em um ambiente químico menos polarizável. 

Os valores de Ω4 apresentam-se maiores do que Ω2 mostrando que as 

interações de quarta ordem são importantes no sistema utilizado. 

Os valores de eficiência quântica do estado emissor 5D0 (η) encontram-se 

na TAB. 5.10. O valor de η para o trocador SnO2/TiO2:Eu3+ é menor do que os valores 

de eficiência dos outros dois trocadores a base de estanho (SnO2/SiO2:Eu3+,e 

SnO2/Y2O3:Eu3+).  
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TABELA 5.13 – Parâmetros  de  intensidades  experimentais  e  tempos  de   vida  do  
 estado emissor 5D0 dos trocadores a base de estanho dopados com   
 Eu3+.  

 

TII 
Ω2  

(10-20 cm2)

Ω4  

(10-20 cm2)

τ 

(ms) 

Atotal 
(s-1) 

Arad  
(s-1) 

Anrad 
(s-1) 

η  

(%) 

SnO2/SiO2:Eu3+, 4,79 7,80 0,329 3031 322 2709 11 

SnO2/Y2O3:Eu3+, 5,64 9,29 0,285 3508 357 3151 10 

SnO2/TiO2:Eu3+, 5,46 8,89 0,263 3806 342 3464 9 
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6. CONCLUSÕES 
 

As sínteses dos trocadores SnO2/TiO2, SnO2/TiO2:Eu3+ e dos trocadores 

híbridos foram efetivas. A rota de síntese é simples e de baixo custo o que viabiliza o 

processo. 

Os trocadores SnO2/TiO2, SnO2/TiO2:Eu3+ mostraram-se cristalinos, com 

diâmetro de partícula de aproximadamente 5 nm, apresentando-se em forma de 

aglomerados de superfícies homogêneas. São principalmente formados com a 

estrutura anastásia e apresentam rearranjo cristalino no trocador dopado.  

 Nos trocadores híbridos houve a adesão das partículas de SnO2/TiO2, e 

SnO2/TiO2:Eu3+  à matriz polimérica e o excesso de trocador foi observado em alguns 

pontos da superfície segundo análise de MEV. 

Todos os trocadores estudados apresentaram decomposição térmica com 

caráter endotérmico e boa estabilidade térmica. A matriz polimérica se decompõe em 

aproximadamente 400 ºC. 

Os trocadores mostraram ter uma cinética rápida de troca para o Cd2+ e  o 

Ni2+ e foram efetivos na adsorção dos mesmos, apresentando porcentagem de 

adsorção elevada para todos os sistemas estudados (influência de pH, concentração 

e tempo de contato).  Nos trocadores híbridos a porcentagem de adsorção reduziu 

muito pouco, não sendo significativa. A adsorção dos metais pelos trocadores ocorre 

via dois sítios ativos e não ocorre a difusão do adsorbato intrapartícula. A dessorção 

dos íons Cd2+ e  Ni2+, nas condições estudadas, apresentou-se efetiva para o cádmio 

e não efetiva para o níquel. 

Os estudos de adsorção foram aplicados aos modelos de isoterma de 

Freundlich, Langmuir e Dubinin-Radushkevich (D-R). Os três modelos apresentaram 
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ajustes favoráveis para a faixa de concentração considerada nos dois metais (Cd e 

Ni). O modelo de Freundlich permitiu obter as constantes de Freundlich e o 

parâmetro n que apresentou valores maiores que 1 indicando heterogeneidade 

energética da superfície dos trocadores. 

O modelo de Langmuir além de permitir o cálculo das constantes indicou 

que a adsorção é espontânea para os dois sistemas estudados (Cd e Ni). 

O modelo D-R permitiu o cálculo dos parâmetros da isoterma e assim 

calcular os valores das energias médias de adsorção que apresentaram valores 

abaixo de 6 Kcal. mol-1 evidenciando uma adsorção física. 

Nas isotermas de adsorção do Cd2+ o sistema: SnO2/TiO2; pH9; 

apresentou para o modelo de Freundlich e D-R parâmetros muito diferente dos 

demais sistemas estudados, com valores de KF e E que sugerem uma adsorção 

química além de física. 

O espectro de excitação à temperatura ambiente evidenciou a banda de 

transferência de carga ligante metal LMCT (O Sn e O Eu3+). No espectro 

registrado a 77 K observou-se a banda de condução do SnO2. 

Os espectros de emissão do SnO2/TiO2:Eu3+ exibiram bandas finas oriunda 

das transições 5D0 7F0-4 (Eu3+), dominados pelas transições hipersensíveis  
5D0 7F2  (~612 nm). Os desdobramentos dessas transições, de um modo geral, 

estão concordantes com um ambiente químico de baixa simetria ao redor do íon 

TR3+. O SnO2/TiO2:Eu3+ emite na cor vermelha com pico máximo em ~614nm 

atribuído a transição permitida por dipolo elétrico 5D0
7F2 e apresenta 

comportamento não centrossimétrico caracterizado pela alta intensidade 

luminescente da transição hipersensível, que é proibida por dipolo elétrico em 

sistemas com centro de inversão. O perfil das bandas é característico de matrizes 

vítreas, dopadas com lantanídeos e a banda de condução do SnO2 desaparece 

comprovando a eficiência do processo de transferência de energia. 

O estudo deste trocador dopado indicou que o íon Eu3+ nessa matriz 

encontra-se em um ambiente químico mais polarizável quando comparada a outros 

trocadores e que o mesmo possui rendimento quântico satisfatório e poderá ser 

utilizado como material fotoluminescente. 



PESPECTIVAS FUTURAS 
 

 

 Estudar os trocadores em coluna de troca iônica partindo dos melhores 

parâmetros. 

 

 Partir dos metais Ni e Cd retirando-os diretamente das baterias Ni–Cd. 

 

 Desenvolver o estudo do trocador dopado utilizando-o como material 

fotoluminescente. 
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