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Resumo 

 

O metal níquel é obtido através da exploração dos minérios sulfetados e lateríticos. Possui 

larga utilização na produção de aços inoxidáveis, juntamente com o cromo e o molibdênio, e 

na produção de ligas especiais, dentre outras aplicações. O crescimento na demanda mundial 

dos últimos anos por metais de alta pureza, assim como legislações ambientais mais restritivas 

têm feito aumentar a busca por procedimentos industriais de baixos custos operacionais, 

economicamente viáveis. Além disso, deve-se considerar também a contínua redução na 

disponibilidade de minérios contendo elevados teores do metal. Isto tem estimulado o 

desenvolvimento de processos cada vez mais seletivos para a obtenção de metais, como é o 

caso das resinas de troca iônica. Utilizou-se, neste trabalho, a resina PUROLITE S-930 como 

um processo alternativo para a remoção de níquel e cobalto a partir de licores de lixiviação. A 

resina foi inicialmente tratada, ou seja, convertida para a forma ácida, condição necessária à 

adsorção de metais em soluções com pH igual a 4 (pH dos ensaios realizados). Experimentos 

de adsorção com diferentes razões [Ni]/[Co] foram realizados e os resultados mostraram uma 

maior seleção da resina em soluções mais ricas em níquel. O efeito da temperatura na 

formação de complexos metal-resina foi analisado e as curvas de carregamento mostraram um 

aumento na capacidade de adsorção da resina em temperaturas mais elevadas (qmax 0,28mol/L, 

70oC, para ensaios de níquel e qmax 0,18mol/L, 60oC para cobalto. O estudo da cinética de 

carregamento da resina também foi realizado, uma vez que este é importante parâmetro na 

definição do tamanho das unidades de adsorção/dessorção, numa possível aplicação 

industrial. O modelo HSDM foi utilizado para modelar a cinética de adsorção dos metais em 

coluna de leito fixo e os resultados mostram um bom ajuste ao modelo, com coeficiente de 

transferência de massa (kf = 5,2x10
-6m/s) e coeficiente de difusão superficial (DS = 4,5x10

-

12m2/s) indicando que o carregamento da resina baseia-se em difusão na camada limite 

(difusão externa) e difusão nos poros das resina (difusão interna). 
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Abstract 

 

Nickel is commonly extracted from laterite and sulphide ores. It has widespread use in the 

production of stainless steel. Moreover, some special alloys can be made by using nickel in 

combination with chromium and molybdenum. In the last years, the world’s demand for high 

purity metals has increased and at the same time the environmental laws have been stricter. 

This phenomenon has pushed the industries to develop new procedures able to process ores 

with lower mineral contents. Since the availability of ores containing high levels of metal has 

decreased, the development of more selective processes, as ion exchange resin, appears as a 

necessity to overcome this problem. The aim of this project is to study the use of resin 

PUROLITE S-930 to remove nickel and cobalt from leach liquors. The resin utilized in this 

work was initially treated (converted to the acid form), which is the suitable form to the 

adsorption of the metal under the experimental conditions (pH=4). The influence of nickel 

and cobalt concentrations was studied, and the results have shown better selection of the 

resins for solutions rich in nickel (Ni 600mg/L). In addition, the effect of the temperature on 

the formation of the complex resin-metal was also evaluated and the loading curves have 

shown an increase on the resin adsorption capacity at higher temperatures (qmax 0.28mol/L at 

70°C for nickel essays, and qmax 0.18mol/L at 60°C for cobalt. The kinetic study of resin 

load was also undertaken, since it is an important parameter to define the size of 

adsorption/desorption unities if any future industrial application is considered. The model 

HSDM (Homogeneous Surface Diffusion Model) was chosen for modeling the adsorption 

kinetics of metals in fixed-bed column. The results showed good agreement with the model. 

Both, the mass transfer coefficient (kf = 5.2x10
-6m/s) and superficial diffusion coefficient   

(DS = 4.5x10
-12m2/s) indicated that the resin loading is based on transport through the 

boundary layer (external diffusion) and porous diffusion in the resin (internal diffusion).
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Capítulo 1: Introdução 

 

O níquel é um elemento químico metálico cuja concentração na superfície terrestre é da 

ordem de 0,008%. Tem uma cor branca-prateada e suas características como ductibilidade, 

maleabilidade, elevado ponto de fusão (1453 ºC) grande resistência à corrosão e à oxidação, 

atribui-lhe uma diversidade de usos. É utilizado tanto puro, como em ligas, em 

aproximadamente 300 mil produtos para consumo, em diversos segmentos da indústria, sendo 

o principal segmento, a siderurgia (DNPM, 2001). É encontrado associado ao cobalto em 

diferentes minérios oxidados (lateríticos) e/ ou sulfetados.  

 

O Cobalto é um metal de transição, duro, ferromagnético, de coloração branca-azulada e  

apresenta estados de oxidação baixos. Pouco comuns são os compostos nos quais o cobalto 

possui um estado de oxidação +4.  O estado de oxidação +2 é muito frequente, assim como o 

+3. Também existem complexos importantes com o cobalto apresentando estado de oxidação 

+1. É utilizado para a produção de superligas usadas em turbinas à gás de aviões, ligas 

resistentes a corrosão, carbetos e ferramentas de diamante. O cobalto não é encontrado no 

estado nativo, mas em diversos minerais, razão pela qual é extraido, normalmente, junto com 

outros produtos, especialmente como subproduto do níquel e do cobre. 

 

Os minérios de níquel podem ser classificados em dois tipos principais segundo sua 

composição: o laterítico (também conhecido como oxidado) e o sulfetado. Em relação ao 

minério laterítico, sua ocorrência se dá em uma região mais superficial da crosta terrestre, 

mais especificamente a saprolítica. Seus depósitos estão situados principalmente no Brasil, 

Cuba, Austrália, Indonésia, Nova Caledônia e Filipinas. Possuem teores médios de níquel em 

torno de 1,9% e teores de óxido de ferro acima de 24%, além da presença de cobalto e 

magnésio (BNDES, 2001). Os minérios sulfetados, além do níquel, possuem em sua 

composição cobre, cobalto e ferro, assim como alguns metais valiosos (platina, prata e ouro). 

São originados em camadas subterrâneas, abaixo da região saprolítica. Os depósitos de 

minério sulfetado correspondem atualmente à cerca de 20% das reservas de níquel do 

ocidente, sendo encontrados principalmente na Austrália, Canadá, China, África do Sul e 
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Zimbábue; cerca de 60% da produção total de níquel é oriunda dos minérios sulfetados 

(BNDES, 2001). 

 

Segundo estatísticas fornecidas em 1995, o minério sulfetado era o mais utilizado para a 

produção de níquel (65% do minério sulfetado contra 35% do minério laterítico). A crescente 

preocupação com a oferta de minério e a redução dos custos de extração tem motivado, 

entretanto, uma tendência de maior utilização do minério de níquel de origem laterítica. 

 

Diante de um cenário mundial de forte demanda de consumo por níquel e cotação recorde de 

seu preço na Bolsa de Metais de Londres, a partir de 1998, a produção deste metal foi um dos 

principais focos de investimentos privados no segmento de commodities minerais, até 2008. 

Identificou-se a necessidade de redução de custos de produção do níquel e a busca por 

processos alternativos para o tratamento de minérios com baixo teor do metal e também de 

resíduos industriais gerados durante os processos de concentração e extração (SEPLAN, 

2007). Esta necessidade permanece, atualmente, em virtude da compressão dos preços 

ocorrida a partir da crise financeira que se instalou, a nível mundial, em 2008, levando a uma 

diminuição geral e profunda de demanda e preços de vários commodities, entres eles, o 

níquel. 

 

A obtenção de níquel a partir da lixiviação ácida de seus minérios é, normalmente, conduzida 

com ácido sulfúrico em tanques agitados, na temperatura entre 25 e 250oC.  Esta rota é 

utilizada para minérios com elevados teores do metal (produz licores com, aproximadamente, 

8,0g/L Ni – Mendes et al., 2005). O desenvolvimento de projetos hidrometalúrgicos de 

lixiviação em pilhas (química ou biolixiviação) permite a extração de níquel de minérios de 

baixo teor (lateríticos) que representam cerca de 2/3 das reservas mundiais de níquel 

(Ciminelli et al., 2006). Porém, as concentrações do metal nas soluções resultantes da 

lixiviação são baixas, aproximadamente 1,0g/L e os teores de ferro variáveis 0,002g/L a 

20g/L (Agatzini e Dimaki, 2000) exigindo uma etapa de enriquecimento e purificação desta 

solução. E assim, faz-se necessário avaliar a tecnologia de resinas de troca-iônica (IX, do 

inglês Ion Exchange) aplicada a estes licores, após remoção do ferro. 
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O processo de troca catiônica usualmente utiliza resina polimérica, fortemente ácida, 

contendo função ácido sulfônico, ou fracamente ácidas, contendo função ácido carboxílico 

(Outola et al., 2001). Resinas quelantes têm sido desenvolvidas para remoção seletiva de 

metais de transição de soluções, através da formação de quelatos (Sengupta et al., 1991). A 

maioria das resinas quelantes típicas, contendo os grupos aminodiacetato e aminofosfônico, 

são fracamente ácidas e, assim, não são utilizadas como trocadores de cátions em soluções 

muito ácidas. 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a remoção de níquel e cobalto de soluções 

sulfúricas, utilizando-se a resina de troca de íons com o grupo quelante ácido aminodiacético 

(PUROLITE S-930). Curvas de carregamento foram construídas, uma vez que estas fornecem 

informações importantes sobre o mecanismo de adsorção, mostrando a relação de equilíbrio 

entre a concentração do metal na fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes, em 

uma determinada temperatura. O projeto de sistemas industriais de adsorção requer a 

deteminação de equações que represente a cinética de adsorção de íons em solução, nos 

diferentes adsorventes sólidos. Neste trabalho estudou-se, do ponto de vista do modelamento  

cinético, resistências associadas ao processo de adsorção: a difusão na camada limite (difusão 

externa) e a difusão nos poros das resinas (difusão interna), inseridas no Homogeneous 

Surface Diffusion Model (HSDM). 
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Capítulo 2: Revisão da Literatura 

 

2.1 Recuperação de níquel e cobalto de licores de lixiviação 

 

O tratamento do licor produzido em processos de lixiviação visa a purificação da solução, 

através da separação de elementos provenientes da dissolução da ganga e que podem afetar a 

etapa posterior de recuperação do metal, e a concentração da solução contendo o metal 

dissolvido (Ciminelli et al., 2006). Este tratamento envolve operações tais como: precipitação, 

adsorção em carvão ativado ou em resinas poliméricas de troca iônica e extração por 

solventes - SX. (Ciminelli et al., 2006). O carvão ativado é mais utilizado para a remoção de 

solutos orgânicos de soluções, apresentando uma menor eficiência na remoção de metais 

quando comparado com as resinas de troca iônica (Coetzee e Rejaldien, 2001). 

 

A precipitação é um processo físico-químico no qual metais em solução (na forma de íons) 

são separados da mesma por meio da formação de precipitados, obtidos pela adição de 

agentes químicos específicos (Oustadakis et al., 2006). Oxi-hidróxidos metálicos são 

formados a partir da elevação do pH, enquanto os ânions são precipitados na forma de sais. 

Além de agentes floculantes poliméricos, para auxiliar a separação sólido/líquido, também 

são utilizados sais inorgânicos (coagulantes). A despeito de sua ampla aplicação, a 

precipitação (sais ou hidróxidos) apresenta do ponto de vista técnico, limitações que podem 

comprometer a eficiência da separação (Ciminelli et al., 2006). 

 

Um processo alternativo para recuperação de níquel e cobalto de um licor de lixiviação 

sulfúrica é a sua precipitação como hidróxidos que podem ser tratados em refinarias ou em 

plantas pirometalúrgicas de níquel (Oustadakis et al., 2006). 

 

Sist e Demopoulos (2003) exemplificam a diminuição do níquel solúvel, utilizando hidróxido 

de cálcio como agente de precipitação:  

Ni2+ +  Ca(OH)2 (s)                        Ca
2+  +  Ni(OH)2  (s) . 



 5 

Oustadakis et al. (2006) estudaram a precipitação de níquel e cobalto de licor de lixiviação de 

um minério oxidado de níquel, utilizando polpa de óxido de magnésio (MgO) como agente 

neutralizante. O licor inicial continha ferro, alumínio e crômio, que foram praticamente 

eliminados da solução por precipitação química em elevadas temperaturas e pressão 

atmosférica, além de 0,16g/L Co2+; 3,77g/L Ni2+; 0,76g/L Mn2+ and 21,0g/L Mg2+, pH 

próximo de 4,5. O trabalho determinou as condições necessárias para a separação destes 

metais (Ni e Co) do licor de lixiviação ácida (ácido sulfúrico) à pressão atmosférica: pH de 

equilíbrio = 9,0 e adição de semente do material = 20,0g/L. Em pH 9, o níquel e o cobalto 

foram precipitados como hidróxidos (99,9% de remoção do níquel e 99% de remoção do 

cobalto) e o manganês contido no licor de lixiviação também foi precipitado, com uma 

concentração de aproximadamente 3% na mistura final de precipitados, podendo ser 

facilmente filtrados. A adição de semente do material teve um efeito positivo na eficiência da 

precipitação. A composição da mistura final, em condições ótimas, foi determinada: 25% Ni, 

1,5% Co, 3% Mn e 26% Mg e a caracterização desta mistura foi realizada através de difração 

de raios-X, análises termogravimétricas (TG - DTA), microscopia ótica e microscopia 

eletrônica de varredura. As principais fases mineralógicas no precipitado foram teofrastita 

(Ni(OH)2) e brucita (Mg(OH)2). A observação microscópica revelou que a presença da brucita 

foi devida, principalmente, à polpa de MgO não reagida durante o processo de precipitação. 

Uma vez que se comportou como semente para a precipitação do níquel, a brucita apresentou 

considerável importância durante este processo.  

 

Agatzini e Dimaki (2000) reportam a composição de um licor de lixiviação sulfúrica em pilha 

de minérios lateríticos: concentração de Ni2+ = 5,0g/L, Co2+ = 0,6g/L, Fe3+ = 22,0g/L, Al3+ = 

6,0g/L, Cr3+ = 1,0g/L, Mn2+ = 0,8g/L e Mg2+= 5,0g/L. Após a remoção do ferro, cromo e 

alumínio por precipitação química (Agatzini et al., 1999), o licor de lixiviação ainda contém 

níquel, cobalto, magnésio e manganês, os quais podem ser separados e recuperados por 

extração por solventes e eletrólise do níquel e cobalto (Tsakiridis e Agatzini, 2004).   

 

A extração por solventes - SX é um processo plenamente consolidado, seja para o tratamento 

de soluções complexas, seja para operações em larga escala, quando o objetivo é concentrar 

uma espécie dissolvida - metal ou impureza – (Ciminelli et al., 2006). O processo de SX foi 

adaptado para tratar licores provenientes da lixiviação sob pressão de concentrados de cobre 
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sendo também utilizado na separação de Co-Ni, na separação de terras-raras (Morais e 

Ciminelli, 2004) e em muitas outras. Novas possibilidades de separação Ni/Co foram criadas 

com os extratantes CYANEX 301 (ácido ditiofosfínico) (Ciminelli, et al., 2006), CYANEX 

272 (ácido di(2,4,4-trimetilpentil) fosfínico), dentre outros. 

 

A extração de cobalto e níquel de soluções de sulfato, em presença de manganês, através de 

extratantes organofosforados tem sido investigada por muitos pesquisadores (Tsakiridis e 

Agatzini, 2004). 

 

Para a separação de metais através de técnicas hidrometalúrgicas, os métodos que apresentam 

uma maior amplitude de aplicação são os processos de troca-iônica e extração por solventes 

(Souza et al., 2005). A troca-iônica é indicada para o tratamento de soluções diluídas, uma 

vez que o agente orgânico seja 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 (Jackson, 1986; 

Souza et al., 2005). 

 

Mihaylov et al. (2000) estudaram a extração simultânea de Co (0,6g /L) e Ni (6g/L)  

de soluções de sulfato de manganês (3g/L) utilizando 15% de Cyanex 301, para uma relação 

fase aquosa/fase orgânica de 2,5. Os resultados mostraram que o cobalto e o níquel foram 

totalmente extraídos em pH abaixo de 2,0, enquanto o manganês permaneceu na solução 

aquosa. 

 

Tsakiridis e Agatzini (2004) estudaram a extração e separação de Co (II) e Ni (II) de solução 

de sulfato de manganês e sulfato de magnésio usando o extratante ácido ditiofosfínico 

CYANEX 301, diluído em Exxsol D-80. Utilizou-se uma solução inicial contendo 0,63g/L 

Co2+; 3,25 g/L Ni2+; 0,75g/L Mn2+ e 15,63g/L Mg2+. Os resultados mostraram uma melhor 

eficiência do CYANEX 301 para a remoção do Co (99,9%) e Ni (99,7%) em pH 2, 50oC, 

concentração do extratante 20% e relação da fase aquosa e fase orgânica 1/1. O Mn presente 

em solução foi extraído em pH acima de 2 e para a faixa de pH estudada (1 – 4) não foi 
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detectada a extração de Mg. A remoção do cobalto e níquel ligados ao Cyanex 301 também 

foi realizada utilizando uma solução de ácido clorídrico 5mol/L, 50oC e relação da fase 

orgânica e fase aquosa 2/1 (99,6% Co e 99,2% Ni).  

 

Souza et al. (2005) utilizaram a extração por solventes no estudo da recuperação de níquel, 

cádmio e cobalto presentes em licor de lixiviação de baterias recarregáveis. O licor resultante 

da lixiviação ácida continha cobalto (0,6g/L), níquel (22g/L), cádmio (38g/L) e ferro (8g/L). 

Segundo Souza et al. (2005), o ferro é um veneno no processo de extração utilizado e, 

portanto, a separação do Co, Ni e Cd foi estudada em soluções sintéticas com o objetivo de 

identificar os parâmetros principais para sua extração. A separação seletiva dos metais foi 

realizada a 25ºC e com uma relação fase aquosa/fase orgânica de 1/1. A influência do pH 

sobre a seletividade dos extratantes D2EHPA e CYANEX 272 na extração de cada metal em 

questão foi estudada. Verificou-se que em pH 2,5, trabalhando-se com o extratante D2EHPA, 

consegue-se extrair 90% de cádmio, 10% de cobalto e não há extração de níquel. Para o 

extratante CYANEX 272, em pH 5,5, conseguem-se extrações acima de 95% do cádmio e do 

cobalto e, aproximadamente, 5% de extração de níquel. Portanto, um esquema de separação 

envolveria o extratante D2EHPA para separar cádmio do níquel e do cobalto (pH entre 2,0 e 

3,0) e, em seguida, o extratante CYANEX 272 seria usado para separar níquel e cobalto (pH 

entre 4,5 e 6,0).  

 

Barandas et al. (2007) descrevem a recuperação de cobalto presente em baterias níquel metal-

hidreto (Ni-MH), por meio de extração por solvente. A literatura registra que numa bateria de 

Ni-MH, além do níquel, há a presença de alumínio, cério, cobalto, cromo, ferro, lantânio, 

manganês, titânio, vanádio, zinco, zircônio, potássio, neodímio e praseodímio (Rydh et al., 

2003; Barandas et al., 2007). Ferro, manganês e alumínio são encontrados no anodo, enquanto 

que cobalto e zinco no catodo (Zhang et al., 1998; Barandas et al., 2007). O eletrólito básico é 

composto por KOH (Yoshita et al., 1995; Barandas et al., 2007). Para este trabalho a 

concentração de Ni em solução (pH = 2) foi 15,8g/L e Co 1,3 g/L. Neste valor de pH houve a 

formação de precipitados (hidróxidos de Fe, Al, Y e lantanídeos). O Co foi extraído de uma 

solução em meio clorídrico com CYANEX 272 dissolvido em querosene e os melhores 

resultados foram obtidos quando o pH estava ligeiramente alcalino (7,2) e a concentração de 

CYANEX em querosene era 5% vol. A recuperação do cobalto atingiu 99% m/m. Foi também 
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possível recuperar um precipitado contendo lantanídios (La, Ce, Pr) e ítrio, que foi purificado 

pela dissolução em ácido clorídrico seguido de adição de oxalato de amônio. O níquel 

também foi isolado como um precipitado impuro após a recuperação do cobalto e dos 

lantanídios. Os residuos finais gerados ao longo do processo são principalmente soluções de 

cloreto de sódio, sem coloração, turbidez ou metais pesados em quantidades significativas. 

   

No contexto de tratamento de efluentes e licores de processo de lixiviação, os extratantes em 

fase sólida são preferencialmente utilizados aos extratantes em fase líquida, tendo em vista as 

maiores restrições aos sólidos em suspensão nos licores. E assim, a aplicação de resinas 

poliméricas de troca-iônica (IX) tem se ampliado (Diniz et al., 2002, Leão e Ciminelli, 2000).  

 

2.2 Processo de Adsorção 

 

2.2.1 Fundamentos 

 

A adsorção é o processo de transferência de um ou mais constituintes (adsorvatos) de uma 

fase fluida (adsortivo) para a superfície de uma fase sólida (adsorvente). No processo de 

adsorção as moléculas presentes na fase fluida são atraídas para a zona interfacial devido à 

existência de forças atrativas não compensadas na superfície do adsorvente (Arroyo et al., 

2000). 

 

A adsorção é um fenômeno espontâneo, ocorrendo, pois, com a diminuição da energia livre 

superficial, diminuição da desordem do sistema, isto é, as moléculas adsorvidas perdem graus 

de liberdade e, portanto, há uma diminuição de entropia. Os átomos da superfície apresentam 

uma força resultante para dentro que deve ser balanceada, ou seja, na direção normal à 

superfície; o campo de elementos da rede não está balanceado, assim as moléculas adsorvidas 

sobre uma superfície são mantidas por forças que provêm desta superfície. A tendência a 

neutralizar este tipo de ação gera uma energia superficial, a qual é responsável pelo fenômeno 

de adsorção (Ciola, 1981).  
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A temperatura tem efeito na taxa de adsorção e na concentração de equilíbrio. O efeito da 

temperatura está esquematizado na Figura 2.1 e é frequentemente negligenciado em 

experimentos realizados em laboratório (Masschelein, 1992). Normalmente, as reações de 

adsorção são exotérmicas: a adsorção de equilíbrio aumenta com o decréscimo da temperatura 

(Weber, 1972; Ruthven, 1984). Entretanto a velocidade de adsorção costuma ser maior quanto 

maior a temperatura; deste modo para tempos de contato curtos (muito menores que os de 

equilíbrio) existe uma aparente inversão, com maiores carregamentos em temperaturas 

maiores.  

 

 

Figura 2.1 - Esquema do efeito da temperatura na adsorção (Masschelein, 1992). 

 

 

A adsorção pode ocorrer em uma única camada de moléculas (adsorção unimolecular ou 

monomolecular), ou também pode ocorrer em diversas camadas (adsorção multimolecular) 

(Ciola, 1981), resultado dos diferentes processos: adsorção física ou adsorção química.  

 

O processo de adsorção é, muitas vezes, reversível, de modo que a modificação da 

temperatura, pressão, pH das soluções, pode provocar a fácil remoção do soluto adsorvido no 

sólido (Foust et al., 1982). 
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Dependendo da força de adsorção, isto é, da força das ligações que ocorrem entre as 

moléculas que estão sendo adsorvidas e o adsorvente, pode-se diferenciar dois tipos principais 

de adsorção: adsorção física e adsorção química (Ciola, 1981).  

 

Adsorção Física 

 

A adsorção física ocorre quando forças intermoleculares de atração das moléculas na fase 

fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas entre as moléculas do próprio 

fluido. As moléculas do fluido aderem à superfície do adsorvente sólido e fica estabelecido 

um equilíbrio entre o fluido adsorvido e a fase fluida restante (Foust et al., 1982; Ruthven, 

1997). As forças envolvidas na adsorção física incluem as forças de van der Waals (repulsão e 

dispersão) e interações eletrostáticas compreendendo as interações de polarização. As 

contribuições de van der Waals estão sempre presentes, enquanto as contribuições 

eletrostáticas são significativas apenas no caso de adsorventes que  possuem uma estrutura 

iônica (Ruthven, 1984). No interior do sólido, moléculas são completamente circundadas por 

moléculas similares e sujeitas às forças de equilíbrio. Por causa de essas forças residuais 

serem suficientemente fortes, elas podem aprisionar moléculas de soluto com o qual o sólido 

está em contato (Ramalho, 1983).  

 

O aumento da temperatura produz uma diminuição notável na quantidade adsorvida. Os dados 

de uma adsorção física podem ser expressos, muitas vezes, por meio de uma equação 

empírica. As equações mais comuns para as isotermas de adsorção incluem: Freundlich e 

Langmuir (Foust et al., 1982). 

 

Adsorção Química  

 

A adsorção química é aquela onde se formam ligações químicas entre o adsorvente e o 

adsorvato; envolve o rearranjo dos elétrons do fluido que interage com o sólido. O adsorvato 

sofre uma mudança química e é geralmente dissociado em fragmentos independentes, 

formando radicais e átomos ligados ao adsorvente (Ciola, 1981; Ruthven, 1997). Em muitos 

casos, a adsorção é irreversível e é difícil de separar o adsorvato do adsorvente (Foust et 
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al.,1982). As principais diferenças entre adsorção física e química estão apresentadas na 

tabela II.1. 

 

 

Tabela II.1: Principais diferenças entre a adsorção física e adsorção química. 

Adsorção Física Adsorção Química 

Causada por forças de van der Waals. Causada por forças eletrostáticas e ligações 

covalentes. 

Não há transferência de elétrons. Há transferência de elétrons. 

Calor de adsorção = 2 - 6 Kcal/mol. Calor de adsorção = 10-200 Kcal/mol. 

Fenômeno geral para qualquer espécie. Fenômeno específico e seletivo. 

A camada adsorvida pode ser removida por 

aplicação de vácuo à temperatura de 

adsorção. 

A camada adsorvida só é removida por 

aplicação de vácuo e aquecimento à 

temperatura acima da temperatura de 

adsorção. 

Formação de multicamada abaixo da 

temperatura crítica. 

Somente há formação de monocamadas. 

Acontece somente abaixo da temperatura 

crítica. 

Acontece também a altas temperaturas. 

Lenta ou rápida. Instantânea. 

Adsorvente quase não é afetado. Adsorvente altamente modificado na 

superfície. 

Fonte: Coutinho et al. (2001). 
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2.2.2 Termodinâmica de Adsorção 

 

O estudo de um processo de adsorção requer conhecer os dados de equilíbrio e a velocidade 

com que este se alcança. Os dados de equilíbrio permitem a construção de isotermas de 

adsorção que, por sua vez, fornecem informações de equilíbrio relacionadas à capacidade da 

resina em adsorver um determinado metal. 

 

As isotermas de adsorção em fase líquida são representadas por curvas de concentração do 

soluto na fase sólida (q), em função da concentração do soluto na fase fluida (C), em uma 

determinada temperatura. As isotermas são, sem dúvida, a maneira mais conveniente para se 

especificar o equilíbrio de adsorção e o seu tratamento teórico (Fernandes, 2005). 

 

A forma das isotermas também é a primeira ferramenta experimental para conhecer o tipo de 

interação entre o adsorvato e o adsorvente. Os estudos de adsorção em condições estáticas se 

complementam com estudos de cinética de adsorção para determinar a resistência à 

transferência de massa e o coeficiente efetivo da difusão, assim como estudos de adsorção em 

coluna (Castilla, 2004; Roostaei et al., 2004; Fernandes, 2005). 

 

Isotermas de Adsorção  

 

Vários modelos matemáticos têm sido propostos para descrever o equilíbrio em um processo 

de adsorção. 

 

Para a adsorção em monocamada e múltiplas camadas, modelos têm sido desenvolvidos para 

descrever situações em que o adsorvato ocorre em sítios específicos, ou é móvel sobre a 

superfície do adsorvente (Borba et al., 2006). Considerações também são feitas para casos em 

que as moléculas adsorvidas interagem não somente com a superfície, mas também entre si. 

As formas empregadas para correlacionar os dados de equilíbrio de sistemas de 

adsorção/troca iônica são as isotermas de adsorção, isotermas de troca iônica e lei da ação das 
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massas. Uma ênfase maior será dada às isotermas de adsorção, uma vez que estas foram as 

empregadas, no presente trabalho, para correlacionar os dados de equilíbrio.  

 

Em 1945 Brunauer classificou as isotermas de equilíbrio para adsorção de vapor em cinco 

formas principais (Hines e Maddox, 1985; Borba, 2006), como mostrado na Figura 2.2. 

 

 

 

Figura 2.2 – Classificação das isotermas. 

 

 

• A isoterma tipo I é classificada como isoterma de Langmuir e é caracterizada por uma 

aproximação monotônica para um limite na capacidade de adsorção que corresponde à 

formação de uma camada completa. Este tipo é encontrado em sistemas em que o 

adsorvato é quimissorvido. Tem sido observada para adsorventes microporosos em 

que os capilares têm uma largura de somente poucos diâmetros moleculares. 

• A isoterma tipo II é caracterizada pela formação de múltiplas camadas de moléculas 

do adsorvato na superfície do sólido. É conhecida como BET (Brunauer, Emmett e 

Teller) e tem sido encontrada em sistema com sólidos não porosos.  
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• A isoterma tipo III, assim como a isoterma tipo II, é observada para sólidos não 

porosos e é uma forma relativamente rara. Ambas indicam a formação de múltiplas 

camadas. 

• Finalmente, as isotermas dos tipos IV e V são encontradas em sistemas com sólidos 

porosos. 

 

Porém, os modelos mais comuns, usados para representar o equilíbrio nos processos de 

sorção, são as isotermas de Langmuir e Freundlich. A maior vantagem destes modelos é a 

simplicidade, entretanto, ambos falham em predizer os efeitos de diversos fatores importantes, 

tais como os de pH e força iônica. Quando os parâmetros dos modelos são obtidos baseados 

em um determinado experimento sob condições fixadas, os mesmos podem não fornecer uma 

predição exata para outras condições (Borba et al., 2006). Chen e Yiacoumi (1997) mostraram 

que a sorção dos íons metálicos aumenta drasticamente numa pequena faixa de pH. Portanto, 

os parâmetros das equações empíricas obtidos em experimentos num determinado pH não 

podem ser usados para calcular o equilíbrio de sorção em um pH diferente. Equações 

empíricas falham para predizer, exatamente, o equilíbrio de sorção sob forças iônicas 

variáveis. Adicionalmente, os modelos empíricos não podem dar um entendimento 

fundamental da sorção dos íons (Chen e Yiacoumi, 1997). 

 

A isoterma de Langmuir 

 

A teoria de Langmuir assume que as forças que atuam na adsorção são similares em natureza 

àquelas que envolvem combinação química. Considera-se implicitamente que: (i) o sistema é 

ideal; (ii) as moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em sítios definidos 

e localizados, com adsorção em monocamada em superfície homogênea; (iii) cada sítio pode 

acomodar uma, e somente uma, entidade adsorvida; (iv) a energia da entidade adsorvida é a 

mesma em todos os sítios da superfície e não depende da presença ou ausência de outras 

entidades adsorvidas nos sítios vizinhos, ou seja, apresenta interação desprezível entre as 

moléculas adsorvidas.  

 

Esta forma de isoterma é a mais freqüentemente utilizada e pode ser expressa como: 
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                                                              (2.1) 

Onde: qeq é a quantidade de metal adsorvido (em grama por litro de resina), Ceq é a 

concentração final do metal em solução (grama por litro), qmax é o carregamento máximo do 

metal (grama por litro de resina) e b é uma constante relacionada com a afinidade entre o 

metal e a resina. Quanto maior o valor de b, maior a afinidade entre a resina e o cátion 

adsorvido. 

 

A Equação 2.2 é a forma linear da isoterma de Langmuir: 

maxmax
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q

C

bqq

C eq

eq

eq +=                                                           (2.2) 

 

 

A isoterma de Freundlich  

 

A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de calores de adsorção. 

Este modelo pode ser expresso por: 

 

m
eqeq kCq =                                                                (2.5) 

Que pode ser linearizada como: 

 

eqeq Cmkq lnlnln +=                                                    (2.6) 

em que m<1, particularmente para adsorção de líquidos. qeq é a quantidade de metal adsorvido 

por grama de resina, Ceq é a concentração final do metal em solução (grama por litro), k e m 

são constantes que dependem de diversos fatores experimentais e se relacionam com a 

distribuição dos sítios ativos e a capacidade de adsorção do adsorvente (Ciola, 1981). 
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A equação de Freundlich foi originalmente introduzida como uma correlação empírica de 

dados experimentais, sendo derivada, matematicamente, por Appel, em 1973, admitindo-se 

uma distribuição logarítimica de sítios ativos, que constitui um tratamento válido quando não 

existe interação apreciável entre as moléculas de adsorvato (Rupp, 1996). 

 

Adsorção em leito fixo 

 

As primeiras observações relacionadas ao processo de adsorção foram feitas no século XVIII, 

contudo é recente o desenvolvimento de tecnologia para aplicação deste fenômeno em 

processos industriais, como purificação e separação de produtos. O desenvolvimento desta 

operação foi realizado tomando-se como base a utilização de leitos fixos e fluidizados, 

colocando-se um sólido adsorvente em contato com uma alimentação fluida (Homem, 2001).  

 

Um dos elementos mais importantes associados ao projeto de uma coluna de adsorção de leito 

fixo é pré-determinar quando esta coluna alcançará o ponto de saturação, para um dado 

conjunto de condições (Weber e Liu, 1980). O projeto de um equipamento de adsorção requer 

a seleção de um adsorvente e informações considerando a transferência de massa para a 

superfície do adsorvente e sua capacidade no equilíbrio.  

 

A descrição da taxa de transferência de massa para o adsorvente pode ser obtida a partir da 

curva de ruptura, passando-se o fluido que contém o adsorvato através da coluna empacotada 

com adsorvente e monitorando a concentração de saída (Hines e Maddox, 1985). Uma curva 

de ruptura típica é dada como a razão entre a concentração do efluente (C) pela concentração 

de influente (C0) versus o tempo. 

 

A análise da dinâmica de uma coluna de leito fixo é baseada no desenvolvimento da curva de 

ruptura que é dependente da geometria da coluna, das condições operacionais e dos dados 

cinéticos e de equilíbrio (Hines e Maddox, 1985). Como o fluxo do fluido é contínuo, o leito 

torna-se saturado em uma dada posição e a distribuição de concentração, ou zona de 

transferência de massa (ZTM), é estabelecida conforme mostrado na Figura 2.3. 

 



 17 

 

Figura 2.3 - Representação da dinâmica de adsorção em coluna de leito de fixo. 

 

 

Na adsorção em colunas de leito fixo, as concentrações na fase fluida e sólida variam com o 

tempo e também com a posição no interior do leito. Inicialmente, a maior parte da 

transferência de massa ocorre próxima a entrada do leito, onde o fluido entra em contato com 

o adsorvente. Caso a fase sólida esteja livre do adsorvato no início da operação, a 

concentração do mesmo na fase fluida decai exponencialmente com a distância, para um 

determinado instante de tempo. Decorrido um intervalo de tempo, o adsorvente próximo à 

entrada torna-se saturado e a maior parte da transferência de massa ocorre dentro do leito. Em 

geral, a posição da curva de ruptura, ao longo do eixo do tempo, depende da capacidade da 

coluna em relação à concentração de alimentação e a taxa de fluxo. 

 

A curva de ruptura, na condição ideal, pode ser considerada uma função degrau para 

separações favoráveis, isto é, há um salto instantâneo da concentração do efluente de zero 

para a concentração de alimentação no momento em que a capacidade da coluna é alcançada 

(Aksu e Gönen, 2003). A curva de ruptura apresenta a forma de um S. A região onde ocorre a 

mudança mais acentuada na concentração é denominada zona de transferência de massa e esta 
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desloca-se em direção ao final do leito com o decorrer do tempo, conforme ilustrado na 

Figura 2.3. 

 

Para calcular a capacidade máxima do metal adsorvido na coluna, define-se o tempo 

estequiométrico (tst) como o tempo equivalente para que um degrau de concentração na 

entrada da coluna apareça como um degrau da saída da mesma. O tempo estequiométrico é 

obtido experimentalmente através dos dados da curva de ruptura e calculado pela Equação 2.7 

(Soares, 2001): 

dt
C

C
t st 








−= ∫

∞

0
0

1             

                                                                                                                                 (2.7) 

Sendo, tst o tempo estequiométrico (min) e C a concentração do soluto remanescente na 

solução no equilíbrio na saída da coluna (mg/L). 

 

A partir do tempo estequiométrico, pode-se calcular o valor da capacidade de adsorção do 

leito fixo pela Equação 2.9, fazendo-se um balanço de massa (Fernandes, 2005): 

(moles adsorvidos no sólido) = (moles totais na coluna) – (moles na fase aquosa       dentro 

da coluna) 

                                                    VCtCQVq st ....)1.(. 00 Ε−=Ε−                                           (2.8) 

)1(

.

)1.(

.. 00

Ε−

Ε
−

Ε−
=

C

V

tCQ
q st  

                                                                                      (2.9) 

Onde: q é a capacidade de adsorção em leito fixo (mg/g); Q é a vazão da solução de níquel 

que alimenta a coluna (mL/min); C0 é a concentração inicial da solução de níquel (mg/L); Ε é 

a porosidade e V é o volume do leito (mL) e tst é o tempo estequiométrico. 

A forma da curva de ruptura é influenciada pela isoterma de equilíbrio e pelos efeitos de 

transferência de massa.  
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2.2.3 Cinética de Adsorção 

 

Para um melhor entendimento do processo de adsorção/dessorção, faz-se necessário o 

entendimento do equilíbrio e da cinética de adsorção. Os dados termodinâmicos fornecem 

apenas informações sobre o estado final do sistema, porém a cinética relaciona as mudanças 

nas propriedades químicas em função do tempo e concentra-se, principalmente, nas 

velocidades de tais mudanças (Azizian, 2004). 

 

Muitos modelos matemáticos têm sido desenvolvidos para descrever a cinética dos processos 

de troca de íons (Fernandez et al.,1995; Mijangos et  al., 2000; Yoshida et al.,1986). Estes 

modelos são, geralmente, complicados devido a um grande número de parâmetros que só 

podem ser obtidos através de soluções computacionais de equações complexas. 

 

A necessidade do desenvolvimento de novos modelos de utilidade prática para propósitos de 

projetos, em termos matemáticos simples, tem induzido a pesquisa de expressões empíricas 

que concordam com os resultados experimentais (Ozacar et al., 2005; Ho & Mckay, 1998-

1999; Nevskaia et al., 1999; Juang et al., 2000-2002). 

 

A cinética de adsorção descreve a velocidade de remoção do soluto, sendo dependente das 

características físicas e químicas do adsorvato, adsorvente e sistema experimental. Os 

parâmetros a serem avaliados incluem: pH, temperatura, concentração do adsorvato, tamanho 

dos poros do adsorvente, tipo de adsorvato e a natureza da etapa limitante de velocidade de 

adsorção (Zogorsky et al.,1976). 

 

A evolução cinética do processo adsortivo em sistema fechado pode ser descrita pelo balanço 

de massa referente a um adsorvato, assim escrito (apostila – Engenharia Química, 

Universidade Federal de Pernambuco): 

adsSF rm
dt

dC
V =−  

                                                             (2.10) 
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Ao se interpretar a cinética de adsorção segundo Langmuir, propõe-se a seguinte taxa de 

adsorção, definida por rads = dq/ dt: 

                                                     θθ dadads kCkr −−= )1(                                           (2.11) 

A inserção desta taxa na equação de balanço (Equação 2.11) fornece uma equação diferencial 

(Equação 2.12), cuja solução descreve o processo cinético de adsorção em um adsorvedor 

descontínuo.  

[ ]θθ dadSF kCkm
dt

dC
V −−=− )1(                                                    (2.12) 

Visto que maxqq=θ ; addeq kkK = ; ( ) SF mVCCq −=
0

reescreve-se a equação 2.12 

na seguinte forma, em termos da concentração do adsorvato na fase fluida (apostila – 

Engenharia Química, Universidade Federal de Pernambuco): 












−










−++=−

eqeqF

Sad

K

C
CC

KV

m
C

q

k

dt

dC
0

0
2

max

1
                                 (2.13) 

 

Note-se que esta expressão seria estritamente aplicável se o processo de adsorção se desse em 

monocamadas, característico de adsorção química. 

 

Choksi et al. (2007) estudaram a cinética de adsorção de níquel e alumínio de soluções 

aquosas utilizando adorventes naturais (goma de amido, carvão ativado, carvão vegetal e 

argila). Os ensaios de remoção dos íons Ni2+ e Al3+ de efluentes, utilizando adsorventes 

naturais, foram realizados em diferentes condições: avaliou-se a influência do pH (valores 

entre 2 e 10) e da concentração da biomassa na cinética de adsorção (valores entre 0,2g e 

1,0g). A cinética foi estudada para reação reversível de primeira ordem, pseudo-primeira 

ordem e reação de segunda ordem. Calculou-se também a constante de adsorção para todos os 

modelos cinéticos estudados. Como esta é uma adsorção física, foi feita uma tentativa de 

recuperação dos metais dos adsorventes. Visando obter maiores informações sobre o processo 

de adsorção, um parâmetro termodinâmico (energia livre de Gibbs, ∆G0) também foi 

calculado. Os resultados mostraram que em valores de pH entre 6 e 9 houve uma maior 

adsorção de níquel e em valores de pH entre 6 e 7,5 houve uma maior adsorção de alumínio, 

para os diferentes adsorventes naturais testados. Observaram também que um aumento na 

concentração de adsorvente não provocou mudanças significativas na quantidade de metal 
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adsorvido (aumento de, aproximadamente, 0,001g de metal adsorvido). Experimentos 

cinéticos mostraram uma reação de pseudo-primeira ordem para a adsorção dos metais em 

argila. Para os demais adsorventes, o modelo cinético de pseudo-segunda ordem foi o que 

melhor se ajustou. Valores negativos de ∆G0 confirmaram  a espontaneidade do processo de 

adsorção. 

 

Erneste Jr. et al. (1997) representaram o processo de adsorção em coluna de leito fixo para um 

sistema multicomponente através de um modelo que foi desenvolvido, originalmente, para o 

estudo do comportamento dinâmico de separações cromatográficas. Este modelo é muito 

versátil e pode ser aplicado em sistemas de leito fixo ou fluidizado/expandido. Principais 

considerações deste modelo quando aplicado a leito fixo:  

(i) a coluna é empacotada com partículas esféricas homogêneas com tamanho dos poros 

uniformes; 

(ii) a coluna tem distribuição de fluxo uniforme; 

(iii) todos os processos que ocorrem dentro da coluna são isotérmicos; 

(iv) o gradiente de concentração na direção radial da coluna e o gradiente de concentração na 

direção angular da partícula são negligenciados; 

(v) os coeficientes de transferência de massa são constantes e independentes de outros 

componentes. 

 

O modelo usado por Erneste Jr. et al. (1997) considerou como resistências a transferência de 

massa e a difusão nos micro e macroporos do adsorvente, e utilizou a lei da ação das massas 

para representar os dados de equilíbrio. Os resultados obtidos pelos autores indicaram que o 

modelo deve ser considerado não linear para sistemas com grandes tamanhos de partículas, 

isto é, deve-se considerar ambos os processos de difusão (microporos e macroporos). 

 

Segundo Furusawa e Smith (1973) três passos chave são geralmente considerados no processo 

de adsorção, para determinar a sua velocidade: 

• transferência externa de massa do soluto através da camada limite das partículas; 

• adsorção em um sítio específico da superfície; 
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• transferência interna de massa por HSDM e/ ou por PDM (modelo de difusão por 

poros). 

 

Desenvolvimento de equações para o HSDM – Homogeneous Surface Diffusion Model 

 

Segundo Baup et al. (2000), o HSDM tem sido muito utilizado para modelar a cinética de 

adsorção em carvão ativado e outros adsorventes. Este modelo baseia-se nas resistências 

associadas ao processo de adsorção: a difusão na camada limite (difusão externa) e a difusão 

nos poros das resinas (difusão interna). 

 

 

 

Figura 2.4: Representação esquemática do Modelo HSDM. 

 

A transferência de massa na camada limite é diretamente proporcional à diferença de 

concentração do soluto em solução e na superfície da partícula (Lee e McKay, 2004): 

( )Sf CCkVelocidade −=                                                            (2.14) 
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No modelo HSDM, a equação que descreve o fluxo superficial, para este tipo de adsorção, 

considerando uma partícula esférica, é definida (Masamune e Smith, 1964 – 1965; Lee e 

McKay, 2004) como: 

dr

dq
DJ i

spS ρ−=                                                                  (2.15) 

A equação para a transferência de massa na camada limite para a adsorção em um banho 

agitado é: 

       ( )
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=− ερ                                               (2.16) 

Rearranjando, tem-se: 
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−
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11000

3
                                                                  (2.17) 

Para representar o equilíbrio de adsorção, pode-se utilizar, por exemplo, a isoterma de 

Redlich-Peterson: 

                                                    β
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                                                                 (2.18) 

A concentração média do soluto na partícula (q) é encontrada pela média das concentrações 

nos pontos (qi) sobre o volume da partícula (Lee e McKay, 2004): 

∫=
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R

drrq
3q                                                                   (2.19) 

A concentração do soluto dentro de uma partícula esférica, a uma distância r do centro e em 

um tempo t é descrita por qi (r,t). Assume-se que a transferência de massa dentro da partícula 

acontece segundo o modelo HSDM, onde a variação de qi com a distância e com o tempo é 

governada pela equação de difusão (Crank, 1975; Lee e McKay, 2004). 
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com o coeficiente de difusão (DS) constante. 
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A massa de soluto transportada pela camada limite, por unidade de tempo é igual à velocidade 

de adsorção na partícula adsorvente (Lee e McKay, 2004): 

dt

dq
W

dt

dC
V =−                                                                   (2.21) 

Integrando entre dois pontos sucessivos de amostragem na escala de tempo, n e n+1, se tem: 
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onde n significa o enésimo ponto, em função do tempo. As equações podem ser simplificadas, 

introduzindo as variáveis adimensionais (Lee e McKay, 2004): 

2
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x =                                                               (2.24) 

e definindo uma nova variável: ixqu ≡                                                                                                                      (2.25) 

Assim, tem-se:  
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sujeita às condições de integração (Lee e McKay, 2004) 

0)0,(),0( == xuu τ      e     )(),1( ττ Squ =  

 Então se escreve (Lee e McKay, 2004): 
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q
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CC 







−= 0                                                                (2.29) 

A solução das equações (2.26) – (2.29) fornece o estudo cinético segundo o HSDM, para o 

caso de partículas esféricas dispersas em fluido, em um sistema fechado (Lee e McKay, 

2004): 

 

2.3 Adsorção de níquel em resinas quelantes 

 

Um processo de adsorção ou troca iônica é satisfatório quando apresenta facilidade em 

recuperar ou remover baixas concentrações de alguns íons metálicos na presença de um 

excesso de outros metais. Um processo adequado de troca iônica de níquel não deve empregar 

filtração para separação de resina e licor, deve ser seletivo ao níquel em relação a outros 

metais, deve apresentar baixo índice de perdas de reagentes, desvantagens comuns em alguns 

processos de extração por solventes (Mendes e Martins, 2006). 

 

A troca de íons é um fenômeno natural que ocorre em sólidos minerais, plantas e tecido 

animal. Em 1944, resinas orgânicas de troca de íons, baseadas na copolimerização de estireno 

e do copolímero divinilbenzeno, foram desenvolvidas com sucesso. Desde então, muitas 

adaptações do processo e variações das propriedades dos produtos originais tem sido 

realizadas para diferentes aplicações destes materiais (Korkish, 1989; Walton e Rocklin, 

1990; Zaimawait Zainol, 2005).  

 

Atualmente, numerosas resinas de troca iônica estão disponíveis comercialmente e são 

amplamente usadas no tratamento de água, separação e purificação em hidrometalurgia, 

indústrias alimentícias, produtos farmacêuticos, entre outros (Zaimawait Zainol, 2005).  

 

As resinas quelantes, também conhecidas como resinas de íons específicos, são desenvolvidas 

para ter uma alta especificidade para um íon ou grupo de íons, uma vez que absorvem íons 

metálicos através da combinação de interações iônicas e coordenadas, ao invés das simples 
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interações eletrostáticas da troca iônica convencional (Harland, 1994; Zaimawait Zainol, 

2005). Assim, as resinas quelantes são mais seletivas se comparadas com outras resinas. 

 

Os quelatos (metal-resina) são formados durante a adsorção do metal e dependem não 

somente da natureza do grupo químico ativo, mas também das propriedades físicas da matriz 

polimérica e das condições de sorção (Myasoedova e Savvin, 1986; Zaimawait Zainol, 2005). 

Também é importante perceber que, devido à alta seletividade dos grupos químicos ativos, as 

resinas quelantes podem criar dificuldades no processo de recuperação, dependendo da força 

dos anéis quelantes formados com os íons metálicos presentes. A tabela II.2 apresenta dados 

técnicos e as principais características físicas e químicas da resina PUROLITE S-930, resina 

quelante utilizada neste estudo. 

 

 

Tabela II.2: Características físicas e químicas da resina PUROLITE S-930 

Estrutura da matriz polimérica Macroporos de poliestireno-divinilbenzeno 

Aparência Esferas bege opacas 

Grupo funcional Aminodiacético 

Forma iônica (fabricante) Na+ 

Tamanho das partículas + 1,0mm < 10%, - 0,30mm <1% 

Densidade da partícula  1,17g/mL 

Capacidade total de troca na forma H+ : 1,1eq/L 

Temperatura máxima de operação na forma H+ : 70oC 

pH de operação  na forma H+ : 2 – 6 

Fonte: Purolite Ion Exchange Resins – Technical Data 
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Rosato et al. (1984), Kononova et al. (2000), Mendes e Martins (2005) ressaltaram a 

importância das resinas de troca iônica na separação e extração de metais em processos 

hidrometalúrgicos. Isso é associado à vantagem em se utilizar resinas de troca de íons para 

recuperar metal de soluções diluídas e ao desenvolvimento de novas resinas quelantes para a 

recuperação seletiva de metais (Albollino et al., 1990; Ersoz et al., 1995; Deepatana et al., 

2006) a partir de complexos estáveis. 

 

Segundo Mendes e Martins (2005), níquel e cobalto podem ser recuperados de licores gerados 

no processo HPAL (High pressure acid leaching), no qual a lixiviação de um minério 

oxidado de níquel é conduzida em autoclaves, através da adsorção seletiva em resinas de 

troca-iônica. O licor utilizado nesse trabalho possui, além de Ni e Co, Al (0,3g/L – 2,3g/L), 

Cu (0,01g/L – 0,07g/L), Fe3+(0,7g/L – 2,0g/L), Fe2+(0,1g/L – 0,5g/L), Mg (2,4g/L – 14,4g/L) 

e Mn (0,2g/L – 1,8g/L). Experimentos foram realizados utilizando-se a resina AMBERLITE 

IRC 748, cujo grupo quelante é o ácido aminodiacético. A resina foi testada em experimentos 

em coluna e analisou-se a influência do pH das soluções (2, 3 e 4), da concentração de níquel 

na solução de alimentação da coluna (baixos valores 1,5 – 1,8g/L Ni e altos valores 7,3 – 

8,4g/L Ni) e da taxa de alimentação no carregamento metálico da resina. Durante o ajuste do 

pH das soluções, foi verificada a precipitação de alguns metais (hidróxidos), principalmente 

em pH = 4 (95% Fe, 87% Al, 96% Cu, 10% Ni e 7% Co). Os resultados demonstraram que 

valores de pH mais altos e maiores concentrações de níquel na solução de alimentação 

melhoram o processo de troca de íons e uma maior capacidade de carregamento de níquel foi 

obtida, uma vez que em pH = 2 e em baixas concentrações de Ni a resina foi mais seletiva 

para Cu e Fe. O aumento da concentração níquel na solução melhorou substancialmente a 

adsorção seletiva do mesmo.  A remoção dos metais da resina foi realizada com sucesso, 

utilizando soluções de HCl e H2SO4. Níquel foi eluído com uma concentração no eluato 20 

vezes maior que a concentração na solução de inicial; uma pequena quantidade de impurezas 

foi detectada. O estudo mostrou a aplicabilidade de resinas quelantes para a concentração e 

separação dos metais em licores gerados no processo HPAL. 

 

A recuperação de níquel em licores de biolixiviação de um minério laterítico de níquel foi 

estudada por Deepatana e Valix (2006). Para o trabalho, foi utilizada a resina de troca iônica 

PUROLITE S-950 que possui o grupo quelante aminofosfônico e os autores estudaram o 
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equilíbrio de adsorção como função das concentrações de níquel e cobalto (15 – 2000mg/L), 

do pH das soluções (0,01 e 0,1mol/L de ácidos orgânicos: ácido cítrico, ácido málico e ácido 

lático) e três agentes complexantes (citrato, malato e lactato). Os resultados demonstraram 

que a adsorção do Ni e do Co complexados com os ligantes citrato, malato e lactato foi 

geralmente baixa (16 – 18mg Ni/g resina e 5,4 – 9mg Co/ g resina) em comparação com a 

adsorção dos íons níquel do sulfato de níquel. Isso foi atribuído ao tamanho dos ligantes 

orgânicos os quais promoveram efeitos de agrupamento ou estéricos (obstáculos). A adsorção 

destes complexos foi dificultada também pela forte afinidade da resina pelo íon H+ em 

condições ácidas. Os dados obtidos nos procedimentos de adsorção foram ajustados aos 

modelos de Freundlich e Langmuir. O processo de eluição de níquel e cobalto da resina foi 

considerado eficiente (82 – 98%), independentemente do tipo de complexo metálico e sugere 

uma fraca interação entre o complexo metálico e a resina no processo de adsorção. 

 

Seggiani et al. (2005) estudaram a recuperação de níquel de poeira de Orimulsion (7,1% C; 

13,2% S; 9,6% V; 3,0% Ni; 0,5% Fe; 1,2% Al; 3,0% Ca; 9,1% Mg; 1,1% Na e 0,6% K), 

utilizando resinas quelantes com o grupo ácido aminodiacético. As resinas macroporosas 

AMBERLITE IRC–748, PUROLITE S-930 e LEWAIT TP-207 foram analisadas, em 

condições dinâmicas, para remoção de íons níquel de soluções de sulfato, em pH 4, vindas de 

uma lixiviação ácida preliminar da poeira do Orimulsion e subseqüente recuperação do 

vanádio e estágios de remoção de impurezas (precipitação de íons competidores como Fe3+ e 

Al3+). Foram investigadas as influências da temperatura (20 e 40oC) e do meio iônico no 

processo de adsorção de níquel (sulfato e nitrato). Os resultados mostraram uma maior 

capacidade da resina LEWAIT TP-207 para a adsorção de níquel em todas as condições 

experimentais examinadas, com uma capacidade de adsorção de 1,32mmol Ni/g, a 40oC, 

usando solução real do processo, em pH 4. A eluição do níquel adsorvido na resina foi obtida 

utilizando solução de ácido sulfúrico (H2SO4, 10% m/v). A solução de sulfato de níquel 

concentrada resultante continha, aproximadamente, 13g/L de níquel, quantidade suficiente 

para que o metal possa ser recuperado por eletrólise ou precipitação (Parija et al., 1998). 
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Capítulo 3: Objetivos 

 

 3.1 – Objetivos Gerais 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a viabilidade da utilização da resina de troca 

iônica PUROLITE S-930 para a recuperação de níquel e cobalto contidos em licores de 

lixiviação, através de um estudo cinético da adsorção destes íons. 

 

3.2 – Objetivos específicos 

 

� Obter isotermas de adsorção de níquel e cobalto com o intuito de definir a relação de 

equilíbrio entre a concentração do metal na fase fluida e a concentração nas partículas 

adsorventes. 

 

� Determinar a melhor faixa de temperatura para a realização do processo de adsorção. 

 

� Propor um modelo matemático para a cinética de adsorção dos íons Ni2+ e Co2+ nesta 

resina, visando prever o tamanho das unidades de adsorção/dessorção numa possível 

aplicação industrial. 
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Capítulo 4: Relevância do trabalho 

 

O crescimento industrial da China, bem como dos Estados Unidos, Japão e Europa, provocou 

um aumento na demanda global de níquel (Palmer e Johnson, 2005).  

 

A maior parte do níquel produzido (cerca de 70%) é consumida na fabricação de ligas 

ferrosas, uma vez que melhora a resistência do aço e sua capacidade de resistir aos ataques 

químicos. A produção restante é utilizada para a confecção de baterias, catalisadores e outras 

ligas. Portanto, as perspectivas do mercado de níquel são fortemente dependentes das 

estimativas de mercado do aço inoxidável (BNDES, 2001).  

 

Existem diversas formulações para o aço inoxidável (todas com alguma combinação de ferro, 

níquel, cromo, molibdênio e outras ligas), que podem ser organizadas em dois grandes 

grupos: os aços inoxidáveis austeníticos, com cerca de 8% de níquel contido, e os aços 

inoxidáveis ferríticos, com aproximadamente de 1% a 3% de níquel contido. O níquel ainda é 

utilizado em acumuladores de Ni/Fe, que têm a vantagem de poderem ser carregados 

rapidamente sem danos às placas da bateria. Pequenas quantidades de níquel finamente 

dividido são empregadas em muitos processos de redução. Entre os exemplos estão a 

fabricação de hexametilenodiamina, a obtenção de hidrogênio a partir de amônia, e a redução 

de antraquinona a antraquinol na fabricação de peróxido de hidrogênio. Em galvanoplastia, o 

níquel é utilizado em construção civil e eletroeletrônica, ou ainda em equipamentos onde a 

alta resistência a álcalis é necessária.  

 

Atualmente, devido à inexistência de novos depósitos de grande porte, a revisão de depósitos 

de níquel de baixo teor, que um dia foram considerados marginais, faz-se necessária (Revista  

Escola de Minas, 2004). 

 

A metalurgia do níquel laterítico necessita de tecnologia e de energia. As mineradoras sempre 

preferiram lavrar os depósitos de níquel sulfetados pelo fato do processo ser mais simples e 

associado a um menor consumo de energia. Porém, esses estão muito profundos e cada vez 

mais escassos. Uma solução para o impasse é a lavra dos depósitos de níquel laterítico 
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(Revista Escola de Minas, 2004). O processo HPAL, uma alternativa para extração de níquel 

de minérios lateríticos, é caro e exige mão-de-obra especializada, uma vez que a lixiviação é 

conduzida em autoclaves (Ciminelli et al.,2006). 

 

O desenvolvimento de projetos de lixiviação em pilhas (química ou biolixiviação) permite a 

lixiviação dos minérios de baixo teor (Ciminelli et al.,2006). Porém, as concentrações de 

níquel em solução são baixas e os teores de ferro elevados. 

 

Surge a necessidade de se avaliar a tecnologia de resinas de troca iônica para a adsorção 

destes metais dos licores, principalmente no aspecto custo, pois algumas resinas propostas na 

literatura são de custo extremamente elevado (Kotze et al., 2001; Mendes e Martins, 2005). 

 

A etapa de tratamento do licor produzido na lixiviação, utilizando o processo de 

adsorção/troca iônica em colunas de leito fixo, é um tanto complexo. Verifica-se, portanto, a 

importância dos modelos matemáticos no projeto desta técnica de separação, visto que 

reduzem os custos de implantação. A validação dos modelos pode ser realizada por meio de 

levantamento de dados experimentais em escala laboratorial. 

 

Assim, este trabalho teve como objetivo representar a dinâmica de remoção de níquel e 

cobalto em colunas de adsorção de leito fixo por meio de modelagem matemática. 
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Capítulo 5: Parte experimental 

 

Neste capítulo, é abordada a metodologia utilizada nos ensaios de adsorção de níquel e 

cobalto, contidos em licor de lixiviação química de um minério de níquel, utilizando-se resina 

de troca iônica. 

 

A resina de troca de íons PUROLITE S-930, utilizada no presente trabalho, é uma resina 

quelante, macroporosa, de poliestireno e com grupos aminodiacético designados para a 

remoção de cátions de metais pesados de efluentes industriais. A remoção pode ser realizada 

em soluções fracamente ácidas e fracamente básicas, dependendo do metal a ser removido. Os 

grupos funcionais aminodiacético formam quelatos com os metais pesados através da ligação 

com o ácido dicarboxílico e doação eletrônica do nitrogênio (Figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Princípio da reação de troca de íons utilizando-se grupos funcionais quelantes. 

 

 

A resina PUROLITE S-930 forma complexos quelantes com metais pesados de acordo com a 

seguinte ordem de seletividade: Cu>>Ni>Zn≥Co≥Cd>Fe(II)>Mn>Ca. A sua estrutura 

macroporosa assegura uma excelente difusão de íons, assim como dispõe de eficiente 

exaustão e regeneração (Purolite Ion Exchange Resins – Technical Data). 
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5.1 Pré-tratamento da resina 

 

A resina PUROLITE S-930 foi separada em faixas granulométricas, uma vez que o 

conhecimento do diâmetro da mesma é de suma importância para o estudo cinético do 

processo de adsorção. 

 

Inicialmente na forma sódica, a resina foi tratada com uma solução de ácido clorídrico         

1,0mol/L, por 24horas, a fim de remover impurezas (outros metais que possam estar ligados à 

mesma) e convertida para a forma ácida (resina-H+). Em seguida, foi lavada com água 

deionizada e então armazenada. 

 

5.1.1 Caracterização da resina 

 

As características de porosidade do suporte influenciam drasticamente a extensão das reações 

de modificação e a localização dos grupos funcionais; isso porque a reação de funcionalização 

de uma matriz sólida é controlada por um processo de difusão (Teixeira et al., 2004).  

 

A distribuição dos reagentes dentro e fora da matriz é diferente se essa matriz porosa tiver 

maior quantidade de microporos ou poros de elevado diâmetro. Como, normalmente, os 

processos de separação de íons metálicos acontecem em meio aquoso, apenas aqueles grupos 

complexantes localizados na superfície das resinas obtidas a partir de suportes do tipo gel 

estarão disponíveis para reagir. Porém, quando o suporte contém poros fixos, é possível a 

introdução de grupos funcionais, com posterior acessibilidade a estes grupos mesmo em meio 

aquoso. 

 

Sendo assim, determinou-se a área da superfície total da resina porosa PUROLITE S-930 pelo 

método BET. Este método foi criado em 1938, por Brunauer, Emmett e Teller e baseia-se na 

determinação do volume de nitrogênio adsorvido a diversas pressões na temperatura do 

nitrogênio líquido, empregando no cálculo uma equação por eles deduzida que permite, a 

partir de algumas experiências, determinar o volume de nitrogênio necessário para formar 
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uma camada monomolecular sobre o material adsorvido (Coutinho et al., 2001; Suzuki, 1990; 

Le Page et al., 1987).  

 

5.2 – Experimentos de adsorção 

 

A seletividade das resinas quelantes e a sua capacidade de carregamento dependem do pH da 

solução e da concentração dos metais presentes nas mesmas (Mendes e Martins, 2005). 

 

Alta acidez não é desejável para a adsorção de níquel e cobalto usando resinas quelantes 

(Griinstead, 1984). Em geral, os grupos de troca das resinas quelantes são ácidos fracos. O 

grupo funcional aminodiacetato é afetado pelo pH, devido à presença dos grupos ácidos, os 

quais podem se dissociar dependendo do pH. Em baixos valores de pH, somente uma pequena 

fração dos grupos funcionais, provavelmente, será dissociada, visto que cátions não podem 

ser removidos por grupos de troca protonados e a capacidade de carregamento de níquel da 

resina é reduzida. Segundo Seggiani et al. (2006), em pH 4 obtém-se elevado rendimento de 

precipitação de impurezas e baixa perda de níquel na precipitação, e ao mesmo tempo, este 

valor está incluído na faixa de pH de operação para adsorção de níquel, sugerido pelo 

fabricante da resina. 

 

Sendo assim, os testes de adsorção de níquel e cobalto de solução sintética foram feitos em 

pH inicial igual a 4, conduzidos em “shakers” com velocidade de agitação controlada e 

variando-se a concentração do metal em solução e a temperatura de adsorção.  

 

5.2.1 Determinação do tempo de equilíbrio (ou de estabilização) 

 

A primeira etapa num projeto de sistemas de remoção de íon consiste na seleção do material 

adsorvente cuja avaliação é realizada por meio dos dados experimentais ou relações de 

equilíbrio. 
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Tempo de equilíbrio é aqui definido como o tempo necessário para que a concentração do 

metal em solução (Ni2+ e/ ou Co2+) seja constante, ou seja, o tempo onde a velocidade de 

adsorção se iguala à velocidade de dessorção e, portanto, a velocidade global do processo é 

nula. 

 

Em um erlenmeyer de 250mL foram colocados 200mL de solução de sulfato de níquel 

(500mg/L Ni, pH inicial = 4) e 2mL de resina na forma ácida. A mistura solução/ resina foi 

colocada em um “shaker” sob constante agitação (165min-1), a 25°C e a 35°C, por um período 

de 24horas. Em intervalos de tempo regulares, recolheram-se alíquotas da solução para 

posterior análise da concentração do metal pelo método de espectrometria de emissão óptica 

com plasma acoplado indutivamente (ICP – OES). 

 

O mesmo procedimento foi adotado para ensaios conduzidos com solução de sulfato de 

cobalto, a fim de obter o tempo mínimo de equilíbrio. 

 

5.2.2 Curvas de carregamento 

 

Segundo Mendes e Martins (2005), o licor gerado no processo HPAL de um minério laterítico 

brasileiro apresenta concentrações de níquel de, aproximadamente, 1,5g/L e concentrações de 

cobalto variando entre 0,08 e 0,50g/L.  

 

Com base nestes valores e nos trabalhos realizados por Zaimawait Zainol (2005), foram 

preparadas, para este estudo de adsorção em resina, soluções de sulfato de níquel de 

concentrações 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1000mg/L Ni. Um volume de 

100mL das diferentes soluções foi colocado em erlenmeyers de 250mL e o pH inicial das 

mesmas ajustado para 4, adicionando-se NaOH (0,1mol/L) e H2SO4 (0,05mol/L) quando 

necessário. Aos erlenmeyers foi acrescentado 1mL de resina e estes colocados em “shakers” 

termostatizados, em diferentes temperaturas, a fim de se obter isotermas de adsorção (25oC, 

35oC, 55oC e 70oC). 
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A resina foi carregada com o cátion do metal (Ni2+) durante 6 horas (tempo superior ao tempo 

de equilíbrio). Em seguida, analisou-se a concentração de níquel na solução final dos 

diferentes erlenmeyers, através do método ICP - OES. Calculou-se o carregamento de cada 

amostra, ou seja, a quantidade de níquel adsorvida (mol) por L de resina e curvas de 

carregamento foram traçadas utilizando a quantidade de metal adsorvida em função da 

concentração final de níquel, em solução. 

 

O mesmo procedimento foi adotado para ensaios conduzidos com soluções de sulfato de 

cobalto (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 900 e 1000mg/L Co) e soluções 

mistas de níquel e cobalto (Ni 300mg/L – Co 550mg/L; Ni 550mg/L – Co 300mg/L; Ni 

550mg/L – Co 550mg/L; Ni 600mg/L – Co 800mg/L), pH inicial = 4; 1mL de resina e 

temperaturas de 25oC, 35oC e 60oC. Calculou-se o carregamento de cada amostra (mol metal/ 

L de resina) e em seguida foram traçadas as curvas de carregamento, utilizando-se o 

carregamento da resina em função da concentração final de níquel e cobalto, em solução.  

 

Os modelos de Langmuir e Freundlich foram utilizados para interpretar os dados de adsorção 

de Ni e Co na resina de troca iônica. 

 

5.3. Experimentos cinéticos utilizando-se coluna de leito fixo 

 

Os estudos cinéticos permitem um melhor entendimento dos mecanismos que controlam o 

processo de adsorção e troca de íon. 

 

As curvas de ruptura consistem em obter o comportamento da adsorção sobre o adsorvente 

em uma coluna de leito fixo, ao longo do tempo. Neste procedimento, são considerados os 

efeitos de dispersão e transferência de massa, até a total saturação (equilíbrio) da coluna. 

Existe também a possibilidade de se analisar a reversibilidade do processo, por curvas de 

dessorção da amostra já saturada (Soares, 2001). A dessorção não foi realizada nesta pesquisa, 

pois o objetivo principal foi avaliar a capacidade da resina PUROLITE S - 930 em adsorver 

seletivamente níquel e cobalto de soluções sulfúricas. 
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Os experimentos cinéticos foram conduzidos em uma coluna de vidro de 20cm de 

comprimento e 1,38cm de diâmetro interno que foi preenchida com 25mL da resina de troca 

iônica PUROLITE S-930. A coluna foi irrigada com solução sintética de sulfato de níquel e 

sulfato de cobalto (266mg/L Ni - 580mg/L Co; e 522mg/L Ni - 546mg/L Co) – pH inicial = 4, 

a vazões de 3mL/min e 6mL/min. Amostras das soluções que circularam pela coluna foram 

retiradas em intervalos de tempo crescentes para um tempo total de 6 horas. Os teores de 

níquel e cobalto foram determinados por ICP - OES. 

 

 

 

Figura 5.2: Representação esquemática dos experimentos de adsorção em colunas de leito 

fixo. 

 

 

Geralmente, a taxa de adsorção na troca de íon é controlada por: 

• Difusão na película (difusão através de um filme aquoso que envolve a partícula) - 

prevalece quando partículas muito pequenas da resina são colocadas em contato com 

soluções diluídas.  

• Difusão na partícula (difusão através da resina) - prevalece quando partículas maiores 

de resina são colocadas em contato com soluções mais concentradas. É possível, 

entretanto, que ambos os tipos de difusão afetem a taxa e a extensão de troca de íons. 

Neste caso, é esperado que o estágio inicial do processo de troca de íons seja 
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controlado pela difusão na película e estágios posteriores pela difusão na partícula 

(Slater, 1991). 

• Reações químicas nos sítios ativos da resina (Harland, 1994) têm sido sugeridas como 

sendo a etapa controladora das reações de troca iônica em resinas quelantes, porém, 

Harland (1994) afirma não haver evidências conclusivas. Muitos estudos cinéticos, 

envolvendo adsorção de íons metálicos em resinas quelantes do tipo aminodiacético, 

relatam que a taxa de adsorção é controlada pela difusão na película (Fernadez et 

al.,1995; Zaimawait Zainol, 2005).  

 

Segundo estas indicações, a cinética de adsorção do presente trabalho foi modelada segundo o 

HSDM. 

 

 

 

Figura 5.3: Imagem do experimento em coluna. 
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Capítulo 6: Resultado e discussões  

 

6.1 Caracterização da resina 

 

A principal característica dos polímeros reticulados porosos que os distingue dos polímeros 

do tipo gel, seus antecessores, é a presença de uma porosidade verdadeira ou permanente, que 

independente do ambiente no qual este suporte se encontra. São, portanto, muito mais úteis 

como suportes para fins de catálise e de retenção de metais (Cunha et al., 2007). 

 

A porosidade da resina, suporte da coluna de adsorção, e o tamanho do suporte são fatores 

críticos na separação de íons metálicos por resinas complexantes (Cunha et al., 2007). A 

capacidade máxima de adsorção é proporcional à área superficial dos poros acessíveis ao 

adsorvato. Um volume relativamente elevado de microporos corresponde a uma grande área 

superficial e uma alta capacidade de adsorção de moléculas pequenas. Um elevado volume de 

macroporos está diretamente relacionado com a capacidade de adsorção de moléculas 

grandes. Um volume de poros em uma faixa intermediária (mesoporos) é considerado 

importante para o transporte rápido de adsorvatos para os poros pequenos (Snoeyink, 1990). 

 

De acordo com a IUPAC, os poros podem ser classificados como macroporos quando 

possuem diâmetro superior a 500Å, mesoporos quando 20Å < diâmetro < 500Å e microporos 

quando o diâmetro dos poros for menor que 20Å. A partir do método BET, determinou-se as 

principais características da resina PUROLITE S-930 e os resultados estão apresentados na 

tabela VI. 1. 

 

Com base nos valores apresentados na tabela VI. 1, os poros da resina PUROLITE S-930, 

utilizada no presente trabalho, são classificados como mesoporos (tamanho médio igual a 

90,79Å). 
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TabelaVI.1: Características físicas da resina PUROLITE S-930 obtidas pelo BET. 

Densidade 

(g/cm3) 

Superfície 

Específica 

BET 

(m2/g) 

Volume de 

microporos 

(cm3/kg) 

Área de 

microporos 

(m2/g) 

Constante 

C 

Tamanho 

médio dos 

microporos 

(mn) 

Volume 

Total de 

poros 

(cm3/kg) 

Diâmetro 

Máximo 

dos 

Poros 

(Å) 

Diâmetro 

Médio 

dos 

Poros 

(Å) 

1,24 21,99 0,0102 28,84 127,70 5,131 0,0475 1322,60 90,79 

 

 

Utilizando peneiras de 20# (1,0 a 1,2mm), 24# (0,7 a 0,85mm) e 30# (0,6 a 0,7mm), a resina 

foi separada por tamisação. Utilizou-se, para este trabalho, resinas com diâmetro entre 0,7mm 

e 1,2mm, uma vez que, em leito fixo, o diâmetro da resina deve ser, aproximadamente, 20 

vezes menor que o diâmetro da coluna, a fim de se evitar o “efeito parede” e em função da 

disponibilidade do material. 

 

6.2 Adsorção de Níquel e Cobalto 

 

6.2.1 Determinação do tempo de equilíbrio 

 

Independentemente do modelo matemático proposto, uma condição necessária, mas não 

suficiente para a descrição adequada da dinâmica de sorção em colunas de leito fixo é que a 

relação matemática utilizada (isotermas de adsorção, isotermas de troca iônica, lei de ação das 

massas) represente apropriadamente os dados de equilíbrio entre as fases na coluna (Ernest et 

al., 1997; Silva et al., 2002; Borba et al., 2006).  

 

O estudo do equilíbrio de adsorção, que não corresponde à cinética de transferência de massa 

entre as fases, é usado para determinar a distribuição do adsorvato entre o seio da fase fluida e 

a fase adsorvida na superfície do sólido adsorvente. A distribuição de equilíbrio é geralmente 
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medida à temperatura e pH constantes e é referida como isoterma de equilíbrio (Hines e 

Maddox, 1985). 

 

Utilizando-se os dados obtidos durante os experimentos de equilíbrio, feitos em batelada, 

(200mL solução de sulfato de níquel ou sulfato de cobalto 500mg do metal/L, pH inicial 4; 

2mL de resina; 165min-1; 25oC e 35oC) traçou- se curvas que representam a concentração do 

metal  adsorvido na resina (Ni e Co) em função do tempo (Figura 6.1). O equilíbrio entre 

solução e resina se estabelece, na prática, após 120 minutos, para todos os experimentos 

realizados.  
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Figura 6.1: Curvas cinéticas de adsorção de Ni e Co em resina PUROLITE S-930, 25oC e 

35oC.  

 

Pode-se observar pela análise da Figura 6.1, que a elevação da temperatura (de 25oC para 

35oC) não afetou o carregamento de níquel na resina PUROLITE S-930 (qmax = 12,5g/L resina 

à 25oC e qmax = 12,4g/L resina à 35
oC), porém esta mesma variação na temperatura provocou 
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um aumento no carregamento de cobalto (qmax = 7,2g/L resina à 25
oC e qmax = 12,1g/L resina 

à 35oC). 

 

Os dados de carregamento encontrados podem ser comparados com a capacidade teórica da 

resina, informada pelo fabricante (32,3g/L), o que representou apenas 41% da sua capacidade 

e que pode ser justificado pelo aumento da concentração dos íons H+ das soluções com o 

progresso da reação de troca iônica, uma vez que os ensaios de adsorção foram realizados sem 

o controle do pH. Estes resultados também podem ser comparados com aqueles obtidos por 

Zaimawati Zainol (2005), o qual realizou experimentos de adsorção em polpa (com 

concentração inicial de níquel igual a 378mg/L e pH = 4) com resina PUROLITE S-930. 

Zaimawati Zainol (2005), sobre estas condições, encontrou um carregamento de níquel na 

resina igual a 38% de sua capacidade, após 4 horas de ensaio. Apesar de um controle no pH 

da polpa de lixiviação durante os ensaios realizados por Zaimawati Zainol (2005), a presença 

de outros metais na polpa (Co, Cr, Cu, Mn, Al, Fe) pode justificar o baixo carregamento de 

níquel nestes ensaios. 

 

Não foram adotadas medidas preventivas para a manutenção do valor de pH; desta forma, o 

pH das soluções (Ni2+ e Co2+) evoluiu naturalmente, em função do progresso da reação de 

troca, para valores próximos de 2,5 (em ensaios de carregamento de níquel) e valores 

próximos 2,8 (em ensaios de carregamento de cobalto), Figura 6.2. Esta diminuição nos 

valores do pH das soluções finais é esperada, uma vez que os íons H+ da função ácido 

carboxílico, da resina, são liberados para o meio à medida que os íons (Ni2+ e Co2+) das 

soluções são adsorvidos pela mesma. 
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Figura 6.2: Variação do pH em função do tempo para os ensaios de equilíbrio para Ni e Co. 

 

De modo geral, as figuras anteriores permitem concluir que são necessárias 2 horas para que a 

reação de troca entre os íons H+, da resina, e os cátions Ni2+ e Co2+, presentes nas soluções, 

seja completada: 

 

Figura 6.3: Reação simplificada para o comportamento do níquel e cobalto na resina quelante 

S-930, onde M2+ representa os íons Ni2+ e Co2+.  

 

 

RH2  +  M
2+   RM  +  2H+ 
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Segundo Aksu e Gönen (2003) e Borba (2006), o estudo do equilíbrio de adsorção informa 

sobre a capacidade do adsorvente ou quantidade requerida para remover uma unidade de 

massa do metal sob as condições do sistema.  

 

As curvas de equilíbrio também influenciam a natureza geral da inclinação ou da zona de 

transferência de massa da curva de ruptura em experimentos de adsorção em leito fixo. 

Porém, a forma do perfil de concentração do efluente de uma coluna pode ser 

significativamente modificada, por efeitos cinéticos (Ruthven, 1984). O processo de adsorção 

terá uma eficiência maior quanto mais inclinada for a curva de ruptura. 

 

6.2.2 Curvas de carregamento 

 

As curvas de carregamento em fase líquida são representadas por curvas de concentração do 

soluto na fase sólida, em função da concentração do soluto na fase fluida, em uma 

determinada temperatura. São, sem dúvida, a maneira mais conveniente para se especificar o 

equilíbrio de adsorção e o seu tratamento teórico. A forma das curvas de carregamento é a 

primeira ferramenta experimental para conhecer o tipo de interação entre o adsorvato e o 

adsorvente. 

 

A partir de soluções de sulfato de níquel (50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 

1000mg/L Ni, pH inicial = 4); 1mL de resina; a 25oC, 35oC, 55oC e 70oC e soluções de sulfato 

de cobalto (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 900 e 1000mg/L Co, pH inicial = 

4); 1mL de resina; a 25oC, 35oC, 60oC, calculou-se a quantidade máxima de metal adsorvida 

(g) por L de resina, através da equação: 

Vres

xVsolCC
q

)( 0 −= , 

(6.1) 

Onde q é o carregamento em gramas de metal por litro de resina, C0 e C as concentrações 

iniciais e finais do metal em solução (g/L), respectivamente. Vsol é o volume da solução (em 

L) e Vres (em L) é o volume da resina. 
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Utilizando os dados de carregamento da resina (q) e concentração final de níquel em solução 

(C), curvas de carregamento foram traçadas. 

 

Modelo de Langmuir 

 

O modelo de adsorção de Langmuir pode ser aplicado para adsorção química e física em 

sólidos. Este modelo considera que não existe interação entre as moléculas adsorvidas, apenas 

interações entre o adsorvato e o adsorvente. Além disso, assume que a interface sólido fluido 

é homogênea e que a adsorção acontece em monocamadas (Hiemenz, 1986).  

 

Em caso de resinas, supõe-se que a adsorção de íons acontece em seus sítios de troca 

específicos e homogêneos. Se um íon do metal ocupar um sítio, uma reação futura não 

ocorrerá neste sítio. 

 

Os dados dos experimentos de adsorção dos metais Ni e Co em resina PUROLITE S-930, 

ajustados ao modelo de Langmuir, permitiram calcular a capacidade máxima de adsorção 

(qmax) e a constante de afinidade metal – resina (b), segundo a equação (2.1): 

                                                      
bC

bCq
q

+
=

1
max                                                                   (2.1) 

Onde: q é a quantidade de metal adsorvido por litro de resina, C é a concentração final do 

metal em solução. 

 

Nas Figuras 6.4 e 6.5 têm-se os pontos experimentais ajustados ao modelo de Langmuir, para 

os ensaios da adsorção de Ni e Co, respectivamente. 
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Figura 6.4: Modelo de Langmuir para os ensaios realizados com solução de sulfato de níquel 

(50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, e 1000mg/L Ni, pH inicial = 4); 1mL de resina; 

165min-1; 25oC, 35oC, 55 oC e 70oC. 
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Figura 6.5: Modelo de Langmuir para os ensaios realizados com solução de sulfato de cobalto 

(50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, e 1000mg/L Co, pH inicial = 4); 1mL de 

resina; 165min-1; 25oC, 35oC e 60oC. 
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O carregamento máximo da resina (qmax), a constante de Langmuir (b) e o coeficiente de 

correlação (r2) obtidos a partir do ajuste dos pontos experimentais ao modelo de Langmuir, 

para os ensaios de adsorção dos metais (Ni e Co), estão apresentados na tabela VI.2.  

 

Zaimawait Zainol (2005), ao estudar o equilíbrio de adsorção de níquel, em diferentes resinas 

quelantes com o grupo ácido aminodiacético, concluiu que, para as condições estudadas (1L 

de polpa 378mg/L Ni; pH = 4,65; 15mL de resina na forma ácida) todas as resinas analisadas 

(IRC-748, TP-207, TP-208, S-930) demonstraram comportamento bastante similar quanto ao 

carregamento máximo. Sendo assim, os parâmetros de adsorção, segundo Langmuir e 

Freundlich do presente trabalho, foram comparados com os resultados apresentados por 

Zaimawait Zainol (2005), utilizando a resina TP-208. 

 

 

Tabela VI.2: Parâmetros do modelo de Langmuir para a adsorção dos metais (Ni e Co) em resina 

PUROLITE S-930. 

qmax (mol/L) b (L/mol) r2 Temperatura 

(oC) Ni Co Ni Co Ni Co 

25 0,2247 0,1538 980,4 1288,7 0,9763 0,9335 

35 0,1962 0,1557 2905,9 2789,4 0,9782 0,9436 

55 0,2420 - 3924,5 - 0,9575 - 

60  - 0,1816 - 3697,1 - 0,9309 

70 0,2839 - 4472,8 - 0,9895 - 

 

 

Os valores de carregamento máximo da resina (qmax 0,22mol/L para o Ni e qmax 0,15mol/L 

para o Co, a 25oC), assim como a constante de afinidade metal-resina (bNi = 980L/mol e       

bCo = 1288,7L/mol Co) podem ser comparados com os resultados obtidos por Zaimawait 

Zainol (2005): qmax 0,59mol/L para o Ni e qmax 0,52mol/L para o Co; bNi = 863,5L/mol e          
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bCo = 1292L/mol a 25oC, pH = 4. Esta diferença nos parâmetros de Langmuir pode ser 

justificada pela maior concentração das soluções iniciais (2,5g/L de metal - Ni, Co - ) e pelo 

controle do pH durante os ensaios de adsorção, com a adição de NaOH, no trabalho de 

Zaimawait Zainol. 

 

A figura 6.6 ilustra o pH final das soluções de sulfato de níquel e sulfato de cobalto após os 

ensaios de carregamento com a resina PUROLITE S-930, a 25oC. Pode-se observar diferenças 

na evolução do pH das soluções com 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 e 

1000mg/L do metal (Ni2+ e Co2+). Como esperado, para soluções mais ricas em Ni2+ e/ ou 

Co2+, há uma maior variação do pH (diminuição), uma vez que há uma maior troca catiônica: 

liberação dos íons H+ da resina para a solução e formação de quelatos com os cátions em 

solução. 
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Figura 6.6: pH final das soluções de sulfato de níquel e sulfato de cobalto após ensaio de 

adsorção em resina PUROLITE S-930, a 25oC. 
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 Modelo de Freundlich 

 

O modelo de Freundlich não prevê a saturação do adsorvente. Assim, o modelo permite a 

existência de uma cobertura superficial infinita (Reed e Matsumoto, 1993). 

 

As Figuras 6.7 e 6.8 apresentam os dados experimentais da adsorção de Ni e Co em resina 

PUROLITE S-930, a 25oC, 35oC, 55oC, 60oC e 70oC e ajustados ao modelo de Freundlich 

(equação 2.5): 

                                                                       mkCq =                                                         (2.5) 

Onde: q é a quantidade de metal adsorvido por litro de resina, C é a concentração final do 

metal em solução k e m são constantes da isoterma de Freundlich. 
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Figura 6.7: Modelo de Freundlich para os ensaios realizados com solução de sulfato de níquel 

(50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1000mg/L Ni, pH inicial = 4); 1mL de resina; 

165min-1; 25oC, 35oC, 55oC e 70oC. 
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Figura 6.8: Modelo de Freundlich para os ensaios realizados com solução de sulfato de 

cobalto (50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, e 1000mg/L Co, pH inicial = 4); 

1mL de resina; 165min-1; 25oC, 35oC e 60oC. 

 

 

Os parâmetros obtidos a partir do ajuste dos ensaios de adsorção de Ni e Co, em resina 

PUROLITE S-930, ao modelo de Freundlich, estão apresentados na tabela VI.3. Estes 

parâmetros de Freundlich podem ser comparados com as constantes encontradas por 

Zaimawait Zainol (2005): k = 1,64 e m = 0,31 para Ni; k = 1,10 e m = 0,19 para Co; 25oC;   

pH = 4; concentração inicial do metal (Ni, Co) = 2,5g/L. Os menores valores para as 

constantes (k e b), obtidos no presente trabalho, pode ser justificada pela baixa concentração 

inicial utilizada (0,5g/L – Ni, Co –) e não controle do pH neste trabalho. 
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Tabela VI.3: Constantes de Freundlich e o coeficiente de correlação (r2)  para a adsorção dos 

metais (Ni e Co) em resina PUROLITE S-930. 

K m r2 Temperatura 

(oC) Ni Co Ni Co Ni Co 

25 0,4229 0,5180 0,1596 0,2588 0,98322 0,9635 

35 0,4525 0,4329 0,1749 0,2048 0,97524 0,9729 

55 0,5257 - 0,1674 - 0,94096 - 

60   0,4680  0,1975  0,9858 

70 0,5951 - 0,1587 - 0,9400 - 

 

 

A partir da análise das tabelas VI.2 e VI.3, ambos os modelos (Langmuir e Freundlich) 

apresentaram um razoável ajuste (embora o modelo de Freundlich pareça mais adequado) 

para a adsorção de Ni e Co em resina PUROLITE S-930, sob as condições experimentais 

estudadas. Coeficientes de correlação de 0,98 para o Ni e para o Co foram obtidos segundo 

Freundlich. Estes valores de coeficiente de correlação indicam aplicabilidade das isotermas 

de adsorção segundo Langmuir e Freundlich para o sistema adsorvato (metal) /adsorvente 

(resina). 

 

Deepatana et al. (2006) ao encontrarem altos valores de coeficiente de correlação (r2 > 0,9) 

para os modelos de Langmuir e Freundlich, sugerem que a adsorção do complexo orgânico de 

níquel, em resina PUROLITE S-930, acontece através da combinação de mecanismos (em 

uma única camada e em múltiplas camadas). 

 

Observou-se também uma maior capacidade de adsorção dos metais pela resina em 

temperaturas mais elevadas (qmax 0,28mol Ni/L resina, a 70oC e qmax 0,18mol Co/L de resina, 

a 60oC), o que pode ser justificado pela maior mobilidade dos íons em temperaturas maiores e 
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por aumentar também as constantes de equilíbrio (em processos endotérmicos, de acordo com 

o princípio de Le Chatelier) das reações de troca de íons.  

 

Resinas quelantes com o grupo ácido aminodiacético são conhecidas por recuperar 

seletivamente níquel e cobalto de soluções de sulfato (Mendes e Martins, 2004). 

 

Visando estudar a seletividade da resina para soluções mistas Ni/ Co, ensaios de 

carregamento, em duplicata, foram conduzidos (Ni 300mg/L – Co 550mg/L; Ni 550mg/L – 

Co 300mg/L; Ni 550mg/L – Co 550mg/L; Ni 600mg/L – Co 800mg/L; pH inicial = 4; 1mL 

de resina; 165 min-1, a 25oC, 35oC, 60oC) e a quantidade dos metais adsorvida (molNi e 

molCo) por L de resina, calculada. A Figura 6.9 ilustra curvas de carregamento de Ni e Co de 

soluções mistas, em diferentes temperaturas. 

 

 

Figura 6.9: Adsorção conjunta de Ni e Co em resina PUROLITE S-930; 25oC, 35oC e 60oC. 
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Os resultados mostraram que, para soluções mistas de sulfato de níquel e sulfato de cobalto, a 

temperatura não apresentou um efeito significativo no processo de adsorção do metal Ni em 

resina PUROLITE S-930, mas provocou um pequeno aumento na capacidade da resina em 

adsorver Co: não houve adsorção de cobalto a 25oC, porém um pequeno carregamento          

(q = 0,07mol Co/L resina) foi encontrado a 60oC. Estes resultados diferem daqueles obtidos 

para soluções contendo apenas um dos metais (Figuras 6.7 e 6.8), onde uma elevação na 

temperatura provocou um aumento na capacidade da resina em adsorver níquel ou cobalto. 

 

A análise da Figura 6.9 também permite confirmar a maior afinidade da resina por íons Ni2+ 

em relação ao Co2+, para as condições dos ensaios realizados (soluções mistas de sulfato de 

níquel e cobalto: Ni 300mg/L – Co 550mg/L; Ni 550mg/L – Co 300mg/L; Ni 550mg/L –    

Co 550mg/L; Ni 600mg/L – Co 800mg/L; pH 4; 1mL de resina; 165min-1; 25oC, 35oC e 

60oC). Este comportamento é conseqüência da diferente afinidade dos íons metálicos pelos 

grupamentos presentes na matriz sólida da resina. O íon metálico (centro de adsorção) é 

imobilizado ao agente quelante, por ligações de coordenação formadas entre o íon Ni2+/ Co2+ 

e átomos de nitrogênio e oxigênio presentes na estrutura do agente quelante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10: Estrutura dos complexos de Ni e Co com a resina PUROLITE S-930 

 

De acordo com Porath (1989) a estabilidade dos quelatos formados entre IDA com alguns 

íons metálicos decresce na seguinte ordem: Cu2+ > Ni2+ > Zn2+ > Co2+  >> Ca
2+ ≈ Mg2+. 

  

Maiores carregamentos de níquel e menores de cobalto são obtidos em soluções mais 
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aumentada, a adsorção de cobalto diminui notadamente, indicando que existe uma competição 

entre os metais pelos mesmos grupos (qeq = 10,2gNi/L resina e qeq = 4,2gCo/L resina para 

soluções Ni 300mg/L – Co 550mg/L; qeq = 14,0gNi/L resina e qeq = 2,6gCo/L resina para 

soluções Ni 550mg/L – Co 550mg/L). Resultado semelhante também foi observado por 

Mendes e Martins (2004). 

 

Sendo assim, os testes de troca iônica indicaram um elevado poder de adsorção seletiva da 

resina. A quantidade de soluto adsorvido, a uma temperatura constante, aumenta com o 

aumento da concentração da solução.  

 

Utilizando o modelo de Langmuir para soluções mistas, pode-se escrever, para o equilíbrio de 

cada uma das esferas catiônicas (Ni2+ e Co2+), 

NidNiNiadNi kCk θθ =− )1(         (6.2)                                                     
maxq

qNi
Ni =θ                   (6.3) 

CodCoCoadCo kCk θθ =− )1(        (6.4)                                                     
maxq

qCo
Co =θ                  (6.5) 

Onde se admite um valor médio de qmax aplicável para ambos os metais, desde que o número 

de sítios ativos e valência sejam os mesmos. Logo: 

NiNi

dNi

adNi C
k

k
θθ =− )1(              (6.6)                                         CoCo

dCo

adCo C
k

k
θθ =− )1(             (6.7) 

θθθ =−+− )1()1( CoCoNiNi CKCK                                                                                        (6.8) 

[ ]CoCoNiNiCoCoNiNi CKCKCKCK ++=+ 1θ                                                                          (6.9) 

CoCoNiNi

CoCoNiNi

CKCK

CKCK

++

+
=
1

θ                                                                                                     (6.10) 

O que permite escrever, 

max1
1 q

CKCK

CKCK
C

k

k
q

CoCoNiNi

CoCoNiNi
Ni

dNi

adNi
Ni ×


















++

+
−=                                                            (6.11) 
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CoCoNiNi

NiNi
Ni

CKCK

CqK
q

++
=
1

max                                  (6.12)        

NiNiCoCo

CoCo
Co

CKCK

CqK
q

++
=
1

max                                                                                                  (6.13)                                        

 

Considerando, então, as equações 6.12 – 6.13, bem como os valores de maxq e b apresentados 

na Tabela VI.2, isotermas de adsorção conjunta de Ni e Co, ajustadas ao modelo de 

Langmuir, em diferentes temperaturas, foram traçadas a fim de se obter o carregamento 

máximo da resina para ambos os metais – Figura 6.11. 
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Figura 6.11: Adsorção conjunta de Ni e Co em resina PUROLITE S-930; 25oC, 35oC e 60oC, 

segundo o modelo de Langmuir. 

 

 



 56 

Nota-se que o modelo de Langmuir, adaptado para adsorção simultânea, não consegue 

descrever os resultados experimentais, Figura 6.9. A provável dificuldade conceitual é a 

adsorção em monocamadas, implícita neste modelo. Não obstante, o modelo poderá ser 

utilizado para estudos de adsorção de soluções simples; o mesmo não se aplica a 

experimentos onde há uma competição entre os íons presentes em solução.  

 

6.2.3 Parâmetros termodinâmicos do processo de adsorção 

 

Considerando a reação simplificada de troca de íons: 

                

 

sendo, RH2 a resina antes do processo de adsorção, M
2+  os íons Ni2+ e Co2+ em solução e RM 

o quelato metal-resina, escreve-se a constante aparente de equilíbrio para o processo de troca: 

)1]([

][
2

2

θ
θ
−

=
+

+

M

H
K eq  

(6.14) 

sendo θ a fração ocupada de sítios de adsorção,  

maxq

q
=θ                                                                   (6.15) 

tem-se, para o equilíbrio:  

)1]([

)(][

max

2

max

2

q

q
M

q

q
H

K eq

−
=

+

+

 

(6.16) 

Se [H+] for constante no equilíbrio, define-se k’eq = 2][ +H

K eq  e [M 2+] = C: 

RH2  +  M
2+      RM  +  2H+ 
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(6.17) 

Considerou-se, assim, a constante de equilíbrio de Langmuir kL = k’eq = keq/[H
+]2 = b, 

constante também considerada por Bayramoglu et al. (2009). 

 

Os valores da constante de equilíbrio de Langmuir (kL), obtidos a partir dos ensaios de 

adsorção de Ni e Co em diferentes temperaturas e apresentados na tabela VI.2, mostram que 

uma elevação da temperatura provocou um aumento no valor de kL para os ensaios de 

adsorção de ambos metais (980,4 a 25oC e 4472,8 a 70oC, para os ensaios de adsorção de Ni e  

1288,7 a 25oC e 3697,1 a 60oC, para os ensaios de adsorção de Co). Seggiane et al. (2006) 

também observaram um ligeiro aumento na capacidade de adsorção da resina PUROLITE    

S-930 em temperaturas maiores (44,4mgNi/ g resina a 20oC e 52,1mgNi/ g resina a 40oC).  

 

Para melhor avaliar os efeitos da temperatura no equilíbrio de adsorção dos íons Ni2+ e Co2+ 

na resina de troca iônica, parâmetros termodinâmicos como variação da entalpia (∆H) e 

variação da entropia (∆S) também foram obtidos utilizando a equação de van’t Hoff (6.18). 

Os resultados estão apresentados na Figura 6.12 e tabela VI.4: 
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Figura 6.12: Representação linear dos valores Ln kL versus 1000/T, obtidos dos ensaios de 

adsorção de Ni e Co em resina PUROLITE S-930. 
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Tabela VI.4: Valores da constante de Langmuir (kL), e dados termodinâmicos dos processos 

de adsorção de Ni e Co em resina de troca iônica - variação da entalpia (∆H), variação da 

entropia (∆S). 

kL (L/mol) ∆H (kJ/mol) ∆S (J/mol.K) r2 Temperatura 

(oC) Ni Co Ni Co Ni Co Ni Co 

25 980,4 1288,7 

35 2905,9 2789,4 

55 3924,5 - 

60  
- 3697,1 

70 4472,8  

 

 

+21,8 

 

 

 

 

+11,6 

 

 

 

+133,5 

 

 

 

+101,6 

 

 

 

0,8489 

 

 

0,4603 

 

 

A capacidade da resina em adsorver níquel e cobalto é aumentada com o aumento da 

temperatura. Segundo Gode e Pehlivan (2003), este fator pode ser atribuído ao efeito quelato 

que envolve uma mudança positiva na entropia do sistema de formação de um quelante 

complexo.  

 

A adsorção pode ser resultante da ligação química entre o sólido adsorvente e o adsorvato 

presente na fase fluida e o processo é denominado quimissorção. A ligação química ocorre 

pela troca ou compartilhamento de elétrons com elementos químicos ligados à superfície do 

material sólido. Este processo é exotérmico e ocorre somente como uma monocamada 

(Dabrowski, 2001; Zambon, 2003; Homem, 2001). No caso em que a adsorção envolve as 

forças de van der Waals o processo é chamado de fisissorção. Esta é acompanhada por um 

decréscimo de energia livre e entropia, tratando-se também de um processo exotérmico. 

Porém, não ocorre somente em uma monocamada e é facilmente reversível uma vez que a 

energia requerida para a dessorção é pequena (Dabrowski, 2001; Zambon, 2003; Homem, 

2001). 
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Embora a adsorção física e química sejam caracterizadas por diferentes efeitos térmicos, em 

muitos casos não tem sido fácil diferenciar entre as duas situações; por exemplo, em alguns 

estudos tem-se relatado que a quantidade de adsorvato quimissorvida na superfície aumenta 

com o aumento de temperatura (Hines e Maddox, 1985). 

 

Os valores baixos e positivos de entalpia de adsorção (∆H= +21,8kJ/mol Ni e ∆H= 

+11,6kJ/mol Co) sugerem uma fisissorção endotérmica para estes experimentos. Porém, deve-

se considerar os valores de coeficiente de correlação encontrados (r2 = 0,85 Ni e r2 = 0,46 

Co).Um efeito positivo, do aumento da temperatura em processos de adsorção, também foi 

observado por Bayramoglu et al. (2009) ao estudar a adsorção de Violeta de Metila e Fucsina 

Básica em resina de troca catiônica (∆H= +10,71,8kJ/mol e ∆H= +24,39kJ/mol, 

respectivamente). Juang et al. (2006), ao realizarem estudos de adsorção de Ni2+ em resina de 

troca iônica com o grupo ácido sulfônico, encontraram um valor de entalpia de adsorção igual 

+32,1kJ/mol em soluções de pH 4. Kilislioglu e Bilgin (2003), em trabalhos sobre a adsorção 

de urânio em resina catiônica, fortemente ácida, também encontraram valores de ∆H 

próximos aos encontrados no presente trabalho (∆H= +20,2kJ/mol a 0,01mol/L U(VI)  e ∆H= 

+12,9kJ/mol a 0,5mol/L U(VI)). 

 

A entropia positiva (∆S = +133,5J/mol.K Ni e ∆S = +101,6J/mol.K Co) corresponde a um 

aumento na desordem da interface sólido-líquido e pode ser atribuída, segundo Bayramoglu et 

al. (2009), à mudança da estrutura interna do adsorvente durante o processo de adsorção dos 

íons (Ni2+ e Co2+). Bayramoglu et al. (2009) encontraram um valor de entropia de adsorção 

igual a + 44,66J/mol.K e + 99,27J/mol.K para a adsorção de Violeta de Metila e Fucsina 

Básica, respectivamente. 

 

Nota-se, entretanto, que o valor de kL depende das unidades escolhidas para descrever a 

isoterma de adsorção e, logo, não se pode, por este modelo, determinar um valor absoluto de 

∆S.  
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6.2.4 Estudo cinético da adsorção de Níquel e Cobalto em coluna de leito fixo  

 

Os estudos de adsorção em condições estáticas se complementam com estudos de adsorção 

em coluna e estudos da cinética de adsorção, para determinar a resistência à transferência de 

massa e o coeficiente efetivo da difusão (Castilla, 2004; Roostaei et al., 2004).  

 

Através do estudo em leito fixo podem ser determinados parâmetros como: tamanho do sistema, 

tempo de contato e velocidade de adsorção, podendo-se projetar colunas de adsorção em escala 

industrial. 

 

Os experimentos em coluna foram realizados com soluções mistas de sulfato de níquel e 

sulfato de cobalto, pH inicial = 4, que alimentaram o leito com vazões de 3mL/min e 

6mL/min, à temperatura ambiente. Amostras das soluções que circularam pela coluna foram 

retiradas em intervalos de tempo crescentes, para um tempo total de 6 horas, e o teor de níquel 

e cobalto determinados por ICP - OES. 

 

A partir das concentrações de níquel e cobalto, após o processo de adsorção (C), curvas de 

ruptura foram obtidas plotando-se C/C0 versus tempo, sendo C0 a concentração inicial das 

soluções de níquel e cobalto, Figuras 6.13 e 6.14. A análise das curvas de ruptura permitiu 

obter o comportamento da adsorção de Ni e Co sobre a resina PUROLITE S-930, em coluna 

de leito fixo e ao longo do tempo, considerando-se os efeitos de dispersão e transferência de 

massa, até sua total saturação (equilíbrio).  
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Figura 6.13: Curvas de ruptura para os experimentos em coluna de leito fixo utilizando 

soluções mistas de sulfato de níquel (266mg/L Ni) e sulfato de cobalto (580mg/L Co); vazões 

de 3mL/min e 6mL/min; temperatura ambiente. 
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Figura 6.14: Curvas de ruptura para os experimentos em coluna de leito fixo utilizando 

soluções mistas de sulfato de níquel (522mg/L Ni) e sulfato de cobalto (546mg/L Co); vazões 

de 3mL/min e 6mL/min; temperatura ambiente. 

 

 

Através das Figuras 6.13 e 6.14, pode-se verificar uma longa faixa de transferência de massa 

para a resina PUROLITE S-930. A ruptura da coluna (breakthrough) ocorreu, para ambos os 

metais, em um tempo pequeno (tabela VI.5), porém o tempo para a sua completa saturação, 

que corresponde à ZTM, é relativamente grande (maior que 360 minutos para níquel e para 

cobalto). A ZTM é representada nas Figuras 6.13 e 6.14 pelo tempo no qual os metais 

aparecem na saída da coluna e se estende até a completa saturação do leito.  
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Tabela VI.5: Concentração das soluções de alimentação da coluna de leito fixo, vazão da 

alimentação e tempo de breakthrough para os diferentes ensaios realizados. 

  Concentração inicial (mg/L) Breakthrough (min) 

Experimento Vazão (mL/min) Ni Co Ni Co 

1 6 266 580 12 8 

2 3 522 546 36 18 

3 6 522 546 8 8 

4 3 266 580 36 18 

 

 

A análise das curvas (Figuras 6.12 e 6.13) e da tabela VI.5 indica que o cobalto foi 

rapidamente expelido da resina (ou do leito) em todos os experimentos: breakthrough após 

8min para os experimentos (1) e (3) e 18min para os experimentos (2) e (4) . Como esperado, 

a resina se mostrou mais seletiva para níquel. 

 

No experimento (2), onde se utilizou uma vazão da solução de alimentação igual a 3mL/min, 

observa-se um breakthrough para Ni em, aproximadamente, 36 minutos. Porém, ao se utilizar 

uma vazão maior (6mL/min), considerando uma mesma concentração inicial do metal 

(experimento 3), este retorna para  solução em um tempo menor: breakthrough para Ni após 8 

minutos. 

 

Comparando-se os experimentos (1) e (3) com concentrações de níquel igual 266mg/L e 

522mg/L, respectivamente, e os experimentos (2) e (4) com Ni - 522mg/L e Ni - 266mg/L, 

respectivamente, pode-se observar uma resistência interna da resina à adsorção do metal, a 

qual precisa de um determinado tempo para ser vencida; houve um aumento na concentração 

inicial de Ni2+ (maior quantidade de íons disponíveis), porém não foi observado um aumento 

no tempo de breakthrough: aproximadamente 12min (1), 8min (3) e para os experimentos (2) 

e (4), o tempo de breakthrough foi de, aproximadamente, 36 minutos. 
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A recuperação do cobalto tende a diminuir durante o tempo, em todos os ensaios realizados, 

mostrando que o cobalto inicialmente adsorvido pela resina é posteriormente deslocado por 

íons níquel. Segundo Masschelein (1992), devido à competição, substâncias presentes 

simultaneamente com o metal (composto) que se deseja remover podem mudar o equilíbrio da 

adsorção por interações mútuas, podendo existir, algumas vezes, até eluição de um dado 

composto adsorvido. 

 

É reportado por diversos autores que, em geral, a cinética de adsorção é rápida inicialmente, 

em virtude de a adsorção ocorrer principalmente na superfície externa, seguida por uma etapa 

lenta de adsorção na superfície interna do adsorvente. Se o adsorvente tem baixa 

microporosidade, não acessível às moléculas do soluto, a cinética de adsorção é mais rápida 

quando comparada com adsorventes com grande volume de microporos (Fernandes, 2005). 

 

Para representar a dinâmica de remoção de metais pesados em coluna de leito fixo, são 

desenvolvidos modelos matemáticos que representem a curva de ruptura. A forma da curva de 

ruptura é influenciada pela isoterma de equilíbrio e pelos efeitos de transferência de massa. 

 

6.2.5 Estudo cinético da adsorção de Níquel e Cobalto em coluna – Aplicação do modelo 

HSDM  

 

Em geral, a adsorção de íons em resina pode ser descrita em uma série de etapas: transferência 

de massa da fase fluida para a superfície da partícula, atravessando a camada limite; difusão 

dentro da partícula porosa e adsorção na superfície. O modelo matemático utilizado neste 

trabalho baseia-se nas leis de conservação de massa e considera que há resistências à 

transferência de massa em ambas as fases, fase fluida e na fase sólida. Este modelo consiste 

em um sistema de Equações Diferenciais Parciais que foi reduzido através da técnica de 

Diferenças Finitas a um sistema de Equações Algébricas e resolvido através de código 

numérico especialmente construído em linguagem FORTRAN (anexos). O ajuste da curva foi 

obtido por tentativa e erro.  
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É importante notar que a transferência de massa dentro da partícula envolve dois diferentes 

fenômenos: difusão nos poros (o adsorvato primeiro difunde no líquido, preenchendo os 

poros, e então é adsorvido) e a difusão superficial (o adsorvato é primeiramente adsorvido e 

então difunde até um outro sítio) – Figura 6.15 e tabela VI.6. 

 

 

 

Figura 6.15: Representação esquemática do processo de adsorção (Baup et al., 2000). 

 

 

Tabela VI.6: Etapas de um processo de adsorção: 

Posição Fenômeno Coeficiente 

Seio da Solução 1 – Difusão/Convecção Rápido 

Camada Limite 2 – Transferência Externa de Massa  kf 

 3 a – Difusão nos Poros 

3 b – Difusão Superficial 

DP 

DS 

 4 – Adsorção Instantânea 
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As Figuras 6.16 a 6.19 apresentam as curvas de ruptura para os ensaios de adsorção de Ni e 

Co, em resina PUROLITE S-930, modeladas segundo o HSDM. 
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Figura 6.16: Modelamento, segundo o HSDM, das curvas de ruptura para os experimentos em 

coluna de leito fixo utilizando soluções mistas de sulfato de níquel (266mg/L Ni) e sulfato de 

cobalto (580mg/L Co); 6mL/min; kf = 5,2x10
-6m/s, e DS = 4,5x10

-12m2/s. 
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Figura 6.17: Modelamento, segundo o HSDM, das curvas de ruptura para os experimentos em 

coluna de leito fixo utilizando soluções mistas de sulfato de níquel (522mg/L Ni) e sulfato de 

cobalto (546mg/L Co); 3mL/min; kf = 5,2x10
-6m/s, e DS = 4,5x10

-12m2/s. 
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Figura 6.18: Modelamento, segundo o HSDM, das curvas de ruptura para os experimentos em 

coluna de leito fixo utilizando soluções mistas de sulfato de níquel (522mg/L Ni) e sulfato de 

cobalto (546mg/L Co); 6mL/min; kf = 5,2x10
-6m/s, e DS = 4,5x10

-12m2/s. 

. 
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Figura 6.19: Modelamento, segundo o HSDM, das curvas de ruptura para os experimentos em 

coluna de leito fixo utilizando soluções mistas de sulfato de níquel (266mg/L Ni) e sulfato de 

cobalto (580mg/L Co); 3mL/min; kf = 5,2x10
-6m/s, e DS = 4,5x10

-12m2/s. 

 

 

Os ensaios de adsorção de Ni2+ e Co2+ em resina PUROLITE S-930, feitos em batelada, 

mostraram a maior afinidade da mesma pelo Ni2+.  

 

Sendo assim, durante o carregamento da resina, em leito fixo, as camadas mais próximas da 

entrada da coluna adsorvem o Ni, enquanto as camadas mais afastadas adsorvem o Co. No 

decorrer do processo de carregamento, o Ni excedente (livre) desloca o Co, inicialmente 

adsorvido, para camadas mais próximas da saída da coluna. Como esperado, o breakthrough 

do Co acontece antes do breakthrough do Ni, em todos os ensaios realizados (Figuras 6.16 a 

6.19 e tabela VI.5). 

 

O HSDM descreve com sucesso a cinética de carregamento do Ni: prevê o tempo de 

breakthrough e o início da curva de carregamento; porém o modelo desenvolvido neste 

trabalho não discute a competição entre os íons (Ni2+ e Co2+), resultando em um adiantamento 

na saturação do sistema (C/C0=1). 
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Para o cobalto, utilizando-se o HSDM, curvas de ruptura com formato semelhante às obtidas 

experimentalmente foram encontradas, porém, como supracitado, o modelo não contempla a 

competição entre os íons, e, portanto, não descreve com mesma eficácia o seu breakthrough. 

 

A Figura 6.20 ilustra o diferente comportamento da resina durante o seu carregamento com os 

íons Ni2+ e/ ou Co2+ de soluções simples de sulfato de níquel ou sulfato de cobalto e soluções 

mistas de sulfato de níquel e sulfato de cobalto, utilizando os parâmetros de Langmuir obtidos 

em ensaios de batelada. 
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Figura 6.20: Carregamento da resina PUROLITE S-930 com os cátions Ni2+ e Co2+ presentes 

em soluções simples e em soluções mistas, de acordo com as isotermas de Langmuir 

estabelecidas neste trabalho. 

 

 

Pode-se observar que a curva de carregamento de Ni quase não sofre influência do Co, porém, 

o inverso não é verdadeiro: a curva de carregamento do Co, em presença de Ni, apresenta 

valores muito inferiores se comparada à curva de carregamento na ausência do mesmo      

(qmax Co = 0,037mol/L resina, em solução mista e qmax Co = 0,14mol/L resina, em solução 

simples). 
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Portanto, um estudo cinético do carregamento dos íons Ni2+ e Co2+, em resina PUROLITE    

S-930, foi realizado; este é um importante parâmetro na definição do tamanho das unidades 

de adsorção/dessorção numa possível aplicação industrial. O HSDM foi utilizado para 

modelar esta cinética de adsorção em coluna de leito fixo e os resultados mostram um bom 

ajuste ao modelo, com coeficiente de transferência de massa kf = 5,2x10
-6m/s, e coeficiente de 

difusão DS = 4,5x10
-12m2/s, indicando que carregamento da resina baseia-se em difusão na 

camada limite (difusão externa) e a difusão nos poros das resinas (difusão interna). 

 

Uma análise grosseira destes resultados permite comparar as magnitudes das velocidades de 

difusão intrapartícula e na camada limite ao redor da mesma (sob a mesma diferença de 

concentração): 

fk  (transporte na camada limite) vs RDS /  (transporte intrapartícula) 

5,2 x 10 -6 > >> 4,5 x 10-12 / 0,5 x 10-3, sugerindo um controle por difusão no interior da 

partícula. 

  

Estudos cinéticos utilizando o HSDM para resinas quelantes não foram encontrados na 

literatura, porém, estudos de adsorção de fenol em carvão ativado, realizados por Lee e 

McKay (2004), mostraram um coeficiente de transferência de massa kf = 51x10
-6m/s e 

coeficiente de difusão superficial DS = 1,38x10
-12m2/s. Falqi (2004) encontrou, para estudos 

cinéticos de adsorção de fosfato em alumina ativada, coeficiente de transferência de massa                         

kf = 4,85x10
-3cm/s e coeficiente de difusão DS = 2,4x10

-10cm2/s utilizando colunas de leito 

fixo; Chen e Wang (2004), através de estudos de adsorção em colunas de leito fixo, utilizando 

carvão ativado como adsorvente do Cu2+, encontraram valor de kf = 6.14x10
-5m/s e               

DS = 1,0x10
-10m2/s.  
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Capítulo 7: Conclusões  

 

Através deste trabalho, foi possível determinar o tempo de equilíbrio de adsorção de níquel e 

cobalto na resina PUROLIE S-930. Curvas de carregamento foram traçadas a fim de estudar a 

interação entre o adsorvato (Ni2+ e Co2+) e o adsorvente (resina) e os modelos de Langmuir e 

Freundlich foram utilizados para modelar o processo de adsorção. Os resultados mostraram 

um bom ajuste para ambos os modelos.  

 

O comportamento dos metais durante os ensaios de adsorção em soluções simples (solução 

sintética contendo apenas um dos metais - Ni ou Co) diferiu daqueles realizados com soluções 

mistas (soluções sintéticas contendo os dois metais – Ni e Co): o aumento da temperatura 

resultou em um aumento na capacidade de adsorção de níquel e cobalto pela resina para 

ensaios conduzidos com soluções simples, no intervalo de tempo estudado; resultado 

semelhante não foi observado para os ensaios com soluções mistas de níquel e cobalto. O 

aumento da temperatura não apresentou um efeito significativo na capacidade da resina em 

adsorver os metais quando estes se encontram em soluções mistas. 

 

Os experimentos cinéticos em leito fixo permitiram obter, a partir das curvas de ruptura, 

características cinéticas da adsorção de níquel e cobalto em resina PUROLITE S-930: a 

adsorção dos íons metálicos pode ser descrita segundo o HSDM, ou seja, o carregamento da 

resina baseia-se em difusão na camada limite (difusão externa) e difusão nos poros da resina 

(difusão interna). 
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Capítulo 8: Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com base nos resultados obtidos durante a realização deste projeto algumas propostas 

poderão ser avaliadas em projetos futuros: 

• Fazer um estudo do processo de dessorção dos íons Ni2+ e Co2+ da resina PUROLITE     

S-930 utilizando ácidos inorgânicos.  

• Realizar o estudo cinético de uma solução industrial contendo íons dos metais Ni e Co 

de modo a avaliar a influência de outros componentes no processo de adsorção. 

• Propor um modelo cinético que contemple a competição entre os íons Ni2+ e Co2+. 
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Anexos 

 

A Figura A.1 apresenta um esquema da discretização da resina, para fins de integração 

numérica referente ao processo de difusão superficial; observa-se também a camada limite ao 

redor da mesma. Como nota-se, a mesma se encontra dividida em np-1 cascas esféricas, e um 

núcleo.    

 

 

Figura A1: discretização do volume da resina. 
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A equação geral do balanço de conservação, relativa à casca esférica hachurada, situada entre 

os raios 1jR −  e jR , se escreve 

rrrrr dr
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isto é, 
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sendo que os vários termos desta equação podem ser avaliados como se segue. 

Definindo a espessura de cada casca como       np

R
r o=∆  

se tem: 

rjR j ∆=  

r)1j(R 1j ∆−=−  
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enquanto que os termos de difusão seriam 
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Assim, coletando e rearranjando os termos se escreve 
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onde os coeficientes da equação são  
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As equações anteriores são válidas apenas se     2j1np ≥≥− . 

 

Para a casca externa se exige uma adaptação do esquema numérico anterior, calculando-se a 

taxa de acumulação como   
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A discretização do modelo se escreve com duas condições de contorno. A primeira assume 

equilíbrio local na superfície da resina, entre o licor e o absorvente, ao mesmo tempo em que 
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assume regime de fluxo quase permanente na camada limite; isto é que “todo material 

transportado na camada limite é adsorvido na superfície externa da resina”. 

Então, 

0
)( Rrsf
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dq
DCCk =−=−  

r

qq
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sf ∆
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−=− 2)(  

Se o equilíbrio local puder ser descrito pela equação de Freundlich,  
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a discretização fornece, 
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A segunda condição de contorno diz respeito ao gradiente de composição, igual a zero no 

centro da partícula, em função da simetria do sistema,         1o qq =    

 

O desenvolvimento apresentado até aqui diz respeito a uma única partícula, isolada no seio do 

licor. Para avaliar o grau de carregamento do leito, o mesmo pode ser dividido em um número 

arbitrário de fatias, Figura A.2. O número de fatias deve ser tal que, para todos os efeitos, a 

concentração média do licor no seu interior seja uniforme; por outro lado, a espessura da fatia 

deve ser tal que, várias camadas de partículas de resina estejam presentes no interior da 

mesma. 

Uma vez definidas as variáveis: 

nF Número de fatias; iC  concentração do licor na i-ésima fatia ou de entrada na i-ésima fatia; 

1iC +  concentração do licor na saída da i-ésima fatia; ω porosidade do leito; DL  diâmetro do 

leito; LB altura do leito e QV vazão volumétrica,  
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pode-se escrever uma equação para taxa de variação da concentração do licor dentro de cada 

fatia 

( ) fatianapartículasastodasdeeriorintaofluxoCCQV 1ii =− +  

onde o “fluxo ao interior de todas as partículas na fatia” pode ser prontamente avaliado como 

nPFCCkR sfo )(4 2 −π   

onde nPF é o número de partículas por fatia. 

 

Este procedimento precisa ser repetido, para todas as fatias, iniciando-se com a inferior, para a 

qual se aplica a condição de contorno C= oC (constante). O passo de integração t∆  no tempo, 

para este esquema de integração, corresponde ao tempo de permanência (ou contato) do licor 

na fatia, isto é,              
QV

DL

nF

LB

t

ω
π

4
)(

2

=∆  
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Figura A.2: Divisão, esquemática, da coluna em fatias. 

 



 88 

Apêndice 

 

As tabelas X.1 a X.5 apresentam os resultados dos ensaios de adsorção em batelada para 

soluções mistas de Ni e Co, sendo Ci a concentração inicial dos metais (mg/L e g/L); Ceq a 

concentração dos metais na fase líquida, no equilíbrio (g/L) e qeq a quantidade dos metais 

adsorvida, no equilíbrio (g metal/L resina). 

 

Tabela X.1: Concentração inicial dos metais, concentração no equilíbrio na fase líquida e na 

fase sólida (resina) para os ensaios de adsorção à 25oC. 

25
o
C 

Ci Ni mg/L Ci Co mg/L Ceq Ni g/L  qeq gNi/L res Ceq Co g/L qeq gCo/L res 

307,25 552,00 0,217 9,005 0,556 0 

570,50 317,75 0,447 12,300 0,334 0 

587,25 787,75 0,444 14,295 0,795 0 

 

Tabela X.2: Concentração inicial dos metais, concentração no equilíbrio na fase líquida e na 

fase sólida (resina) para os ensaios de adsorção à 35oC. 

35
o
C – 1 

Ci Ni mg/L Ci Co mg/L Ceq Ni g/L  qeq gNi/L res Ceq Co g/L qeq gCo/L res 

288 582 0,197 9,100 0,548 3,40 

564 311 0,434 13,000 0,278 3,32 

551 567 0,421 13,000 0,543 2,40 
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Tabela X.3: Concentração inicial dos metais, concentração no equilíbrio na fase líquida e na 

fase sólida (resina) para os ensaios de adsorção à 35oC - duplicata. 

35
o
C – 2 

Ci Ni mg/L Ci Co mg/L Ceq Ni g/L  qeq gNi/L res Ceq Co g/L qeq gCo/L res 

288 582 0,186 10,200 0,540 4,200 

564 311 0,435 12,900 0,274 3,720 

551 567 0,412 13,900 0,541 2,600 

 

 

 

Tabela X.4: Concentração inicial dos metais, concentração no equilíbrio na fase líquida e na 

fase sólida (resina) para os ensaios de adsorção à 60oC. 

60 
o
C – 1 

Ci Ni mg/L Ci Co mg/L Ceq Ni g/L  qeq gNi/L res Ceq Co g/L  qeq gCo/L res 

510 593 0,401 10,950 0,562 3,100 

268 568 0,179 8,950 0,529 3,900 

533 275,1 0,408 12,530 0,256 1,870 
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Tabela X.5: Concentração inicial dos metais, concentração no equilíbrio na fase líquida e na 

fase sólida (resina) para os ensaios de adsorção à 60oC - duplicata. 

60
o
C – 2 

Ci Ni mg/L Ci Co mg/L Ceq Ni g/L  qeq gNi/L res Ceq Co g/L qeq gCo/L res 

507 254 0,376 13,125 0,242 1,275 

504 520 0,383 12,150 0,489 3,150 

259 509 0,164 9,500 0,466 4,350 

 

 

As Figuras 10.1 a 10.4 e tabelas X.6 a X.9 apresentam as concentrações dos metais (Ni e Co) 

e as curvas completas de breakthrough (considerando as 6horas de ensaio). 

 

Tabela X.6: Concentração de Ni e Co em ensaios de adsorção em leito fixo; concentração 

inicial 266mg/L Ni e 580mg/L Co; vazão 6mL/min. 

Tempo (min) Co (mg/L) Ni (mg/L) C/C0 Ni C/C0 Co 
0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

8 15,925 0 0 0,029327808 

10 56,375 0 0 0,103821363 

12 111,3 2,92 0,0110942 0,204972376 

18 300,25 24,975 0,0948898 0,552946593 

36 461,5 77,4 0,2940729 0,849907919 

72 474 122,925 0,4670403 0,872928177 

90 477,5 131 0,4977204 0,879373849 

118 479,75 145,25 0,5518617 0,883517495 

180 490 172,5 0,6553951 0,902394107 

240 491,25 189,25 0,719035 0,904696133 

300 525 226,25 0,8596125 0,966850829 

360 530 229,25 0,8710106 0,976058932 
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Ensaio 1: 580Co/ 266 Ni - 6mL/min
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Figura 10.1: Estudo cinético da adsorção de Ni e Co em coluna de leito fixo, utilizando resina 

PUROLITE S-930; 266mg/L Ni e 580mg/L Co; 6mL/min; 6h. 

 

 

Tabela X.7: Concentração de Ni e Co em ensaios de adsorção em leito fixo; concentração 

inicial 522mg/L Ni e 546mg/L Co; vazão 3mL/min. 

TEMPO (min) Co (mg/L)     Ni (mg/L)      C/C0 Ni  C/C0Co 
0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

18 35,65 0 0 0,06529304 

36 448,5 74,05 0,141858 0,821428571 

72 473,25 212,5 0,407088 0,866758242 

90 470 262,5 0,502874 0,860805861 

108 466,5 304,75 0,583812 0,854395604 

180 482,5 347,5 0,665709 0,883699634 

240 483,75 367 0,703065 0,885989011 

300 497,5 420 0,804598 0,911172161 

360 515 432,5 0,828544 0,943223443 
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Ensaio 2: 546Co/ 522 Ni
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Figura 10.2: Estudo cinético da adsorção de Ni e Co em coluna de leito fixo, utilizando resina 

PUROLITE S-930; 522mg/L Ni e 546mg/L Co; 3mL/min; 6h. 

 

 

Tabela X.8: Concentração de Ni e Co em ensaios de adsorção em leito fixo; concentração 

inicial 522mg/L Ni e 546mg/L Co; vazão 6mL/min. 

TEMPO (min) Co (mg/L)     Ni (mg/L)     C/C0 Ni   C/C0 Co 
0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

8 27,46 2,031 0,0038908 0,05029304 

10 47,45 5,2 0,00996169 0,086904762 

12 242,5 41,025 0,07859195 0,444139194 

18 427,5 132,75 0,25431034 0,782967033 

36 462,5 263,75 0,5052682 0,847069597 

72 454 327 0,62643678 0,831501832 

90 467,5 355 0,68007663 0,856227106 

108 475,25 369,25 0,70737548 0,870421245 

180 485,75 387,75 0,74281609 0,889652015 

240 490 426,5 0,81704981 0,897435897 

300 547 459 0,87931034 1,001831502 

360 546,25 506,5 0,97030651 1,000457875 
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Ensaio 3: 546Co/ 522 Ni - 6mL/min
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Figura 10.3: Estudo cinético da adsorção de Ni e Co em coluna de leito fixo, utilizando resina 

PUROLITE S-930; 522mg/L Ni e 546mg/L Co; 6mL/min; 6h. 

 

 

Tabela X.9: Concentração de Ni e Co em ensaios de adsorção em leito fixo; concentração 

inicial 266mg/L Ni e 580mg/L Co; vazão 3mL/min. 

TEMPO (min) Co (mg/L) Ni (mg/L) C/C0 Ni C/C0 Co 
0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

18 43,975 0 0 0,075818966 

36 413,75 21,25 0,07973734 0,713362069 

72 503 68,4 0,25666041 0,867241379 

90 507,5 92,275 0,34624765 0,875 

108 521,75 104,95 0,39380863 0,899568966 

180 504,25 135,5 0,50844278 0,869396552 

240 519,75 147 0,55159475 0,89612069 

300 526,5 157 0,5891182 0,907758621 

360 574 178,2 0,66866792 0,989655172 
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Ensaio 4: 580Co/ 266 Ni - 3mL/min 
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Figura 10.4: Estudo cinético da adsorção de Ni e Co em coluna de leito fixo, utilizando resina 

PUROLITE S-930; 266mg/L Ni e 580mg/L Co; 3mL/min. 

 

 


