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RESUMO 

A técnica de membranas líquidas surfatantes tem se mostrado uma opção interessante para a 
extração e concentração de íons metálicos presentes em fases aquosas, a partir de licores de 
lixiviação ou de efluentes líquidos. Os diversos modelos encontrados na literatura para a 
descrição do processo de transferência de íons metálicos através da fase membrana só se 
mostram satisfatórios para a etapa inicial do processo, pois não levam em consideração os · 
fenômenos indesejáveis de transporte de água, por osmose, através da membrana e de quebra 
da membrana. A incorporação destes fenômenos a um modelo matemático é proposta no 
presente trabalho e o modelo obtido, denominado 'Modelo Osmótico'; foi satisfatoriamente 
avaliado utilizando-se dados experimentais disponíveis na literatura. 

ABSTRACT 

The Liquid Membrane Permeation Technique has been shown to be an interesting option for 
the extraction and concentration of metallic ions present in aqueous solutions, either leaching 
liquors or liquid efluents. The various models found in the literature which describe the 
process of metallic ion transfer through the membrane phase are satisfactory only for the initial 
stage of the process because they do not account for the undesirable effects of osmotic water 
transpor! through the membrane and of emulsion breakage. ln the present work, these 
phenomena are incorporated into a mathematical model , named 'Osmotic model", which was 
!ater satisfactorily evaluated using literature experimental data. 

Palavras Chave: Extração, Membranas Líquidas, Modelagem, Surfatante, Transferência 
de Massa 
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INTRODUÇÃO 

Diversos processos de separação são baseados na introdução de uma barreira estável entre 

duas fases, capaz de promover uma separação. A técnica de Membranas Líquidas Surfatantes 

(MLS) constitui na utilização de um líquido imiscível como membrana entre fases fluidas. 

Como o coeficiente de difusão em líquidos é, tipicamente, 1.000 vezes superior ao coeficiente 

de difusão em polímeros, pode-se obter um maior fluxo de espécies a serem separadas 

mediante o uso de membranas líquidas em lugar de membranas sólidas, tornando muito mais 

eficiente o processo de separação [I]. 

A técnica MLS foi desenvolvida por Li [2]. Atualmente, esta técnica tem-se mostrado uma 

alternativa atraente e de potencial considerável em uma variedade de aplicações como o 

fracionamento e purificação de hidrocarbonetos, a recuperação e a concentração de íons 

metálicos, o tratamento de efluentes líquidos industriais, bem como diversas aplicações nas 

áreas bioquímica e biomédica. Comparativamente, a aplicação da técnica MLS em processos 

de separação apresenta diversas vantagens com relação à técnica de extração líquido-líquido 

convencional, e segundo Draxler e Marr [3], a avaliação da viabilidade econômica do processo 

MLS depende de inúmeros parâmetros, de forma que esta somente pode ser calculada de 

forma específica. No caso da separação de espécies metálicas, conclui-se que o processo MLS 

mostra-se mais econômico do que a extração líquido-líquido convencional, principalmente por 

permitir a obtenção de um elevado grau de concentração da espécie de interesse, mesmo em se 

tratando de soluções diluídas, uma vez que a técnica permite que sejam utilizadas razões de 

fases elevadas. O processo MLS combina as etapas de extração e reextração, utilizando, por 

isso, equipamentos de menor porte e em menor número que os comumente empregados na 

extração líquido-líquido, resultando em um menor custo de capital. Além disso, esta 

combinação de etapas permite a regeneração contínua do extratante no interior da fase 

membrana, com consequente redução no consumo deste reagente e diminuição dos custos de 

operação. 

Conforme mostra a figura I, a primeira etapa do processo MLS é a preparação de uma 

emulsão primária do tipo NO. Na emulsificação é feita a contactação entre a fase aquosa 

interna reextratante e a fase orgânica (fase membrana), contendo o extratante, o diluente e um 
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smfatante adequado, sob agitação vigorosa, entre 5.000 e 25 .000 rpm, de modo a se obter 

gotículas de fase interna entre O, I e 10,0 J.lm [4]. 

Extraio 

Emulsificação Permeação Sedimentação Desemulsificação 

FE: fase externa FM: fase membrana FI: fase interna 

Figura I. Etapas do processo MLS [5]. 

A etapa de permeação começa quando a emulsão primária obtida na etapa de emulsificação é 

dispersa na fase aquosa externa (alimentação), sob agitação moderada, formando a emulsão 

mllltipla. As espécies a serem recuperadas são, então, extraídas da fase aquosa externa para o 

interior da fase membrana e, simultaneamente, reextraídas da fase membrana para a fase 

interna. Os glóbulos de emulsão múltipla apresentam normalmente diâmetros que variam entre 

O, I e 2,0 mm, e os equipamentos utilizados para a permeação são os misturadores

decantadores e as colunas agitadas. Os misturadores-decantadores do tipo CMS ("Combined 

Mixer-Settlers") são os maís adequados por permitirem uma renovação contínua da interface, 

embora resultados obtidos em planta piloto indiquem o emprego de colunas agitadas [4]. A 

fase externa descarregada e a emulsão primária carregada são separadas na etapa de 

Sedimentação mediante a coalescência entre os glóbulos de emulsão múltipla devido á ausência 

de agitação. A emulsão primária contendo o soluto na fase interna é enviada para a etapa de 

desemulsificação que consiste na quebra da membrana ou emulsão primária carregada sob o 

efeito de um campo elétrico. O objetivo é a separação da fase interna, contendo a espécie 

química de interesse, da fase membrana, que pode ser reciclada para a etapa de emulsificação. 

Esse reciclo é fundamental para a aplicação industrial da técnica. 

Apesar das vantagens apresentadas pela técnica de membranas líquidas surfatantes sobre a 

extração por solvente convencional, os seguintes problemas ocorrem durante a etapa de 
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permeação e podem comprometer seriamente a eficiência do processo de separação, devendo, 

portanto, serem minimizados: osmose e quebra da membrana. 

O transporte de água através da fase membrana por osmose está fundamentalmente centrada 

na elevada acidez existente nas gotículas de fase aquosa interna que compõem o glóbulo de 

emulsão múltipla. Como a fase externa geralmente se apresenta diluída e com baixa força 

iônica, forma-se, então, um gradiente de potencial químico entre as fases aquosas separadas 

prtla fase membrana. Desta forma, água é transferida para o interior das gotículas numa 

tentativa de equilibrar a força iônica entre as fases aquosas. Este efeito indesejável provoca a 

diluição da fase receptora, reduzindo o fator de concentração da(s) espécie(s) metálica(s) 

transferida(s) pelo processo. Além disso, as gotículas tendem a aumentar consideravelmente o 

seu volume, provocando o inchamento ou o "swelling" do glóbulo de emulsão múltipla, 

levando a um aumento na taxa de quebra da emulsão [I]. 

A quebra da emulsão está intimamente relacionada com a entrada de . água na mesma. A 

osmose leva ao inchamento dos glóbulos e a uma posterior quebra das gotículas de fase 

interna. As gotículas de fase interna situadas na região mais periférica do glóbulo tendem a 

inchar mais rapidamente que aquelas localizadas mais internamente. A instabilidade formada 

nessa região leva à quebra destas gotículas e consequente perda da solução reextratante para a 

fase externa. 

Para que se atinja o verdadeiro dominio da técnica MLS, torna-se necessário o 

desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevam a transferência de massa de f~rma 

confiável. Assim, pode-se reduzir o trabalho experimental requerido, agilizando, de forma 

muito mais econômica, a análise dos vários parâmetros envolvidos no estudo de sistemas de 

separação diversos. A grande maioria dos modelos de transferência de massa existentes na 

literatura levam em consideração somente o transporte de uma única espécie. Entretanto, o co

transporte de água pode ser significativo durante a etapa de permeação, pois pode provocar 

variações superiores a l 00 % no volume das gotículas. Ultimamente, alguns esforços têm sido 

feitos para descrever esse fenômeno [6,7] e no presente trabalho um modelo matemático 

incorporando os fenômenos de osmose e quebra foi desenvolvido e satisfatoriamente avaliado 
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com base em resultados experimentais, apresentados por Haselgrübler [8], para a extração 

zinco utilizando o extratante MTPA (ácido bi(2-etilhexil) monotiofosfórico). 

DESCRIÇÃO DO MODELO 

O modelo desenvolvido está baseado no mecanismo de contra-transporte, sendo aplicado à 

extração de cátions metálicos bivalentes tais como zinco, níquel, cobre, chumbo e cobalto 

presentes em meio aquoso. Esta formulação matemática, baseada no modelo do glóbulo 

esférico imobilizado [9], tem como característica a descrição da transferência de massa 

transiente de uma única espécie metálica, presente em meio aquoso, mediante a técnica MLS, 

considerando tanto a permeação osmótica de água quanto a quebra da membrana. O modelo 

apresenta duas resistências à transferência de massa a nivel microscópico : a resistência da 

película que envolve o glóbulo de emulsão múltipla e a resistência à difusão no seu interior. A 

característica fundamental reside no fato da cinética de extração ser controlada essencialmente 

pela difusão na fase membrana. As reações de extração e reextração obedecem a seguinte 

relação estequiométrica: 

A+2B==C+2H (!) 

Segundo Lorbach e Marr [10], uma descrição matemática realista de um sistema MLS típico 

para a extração de cátions metálicos deve, necessariamente, considerar o efeito combinado de 

reação química e difusão, bem como a heterogeneidade do glóbulo de emulsão múltipla devido 

à presença das gotículas de fase interna dispersas aleatoriamente no seu interior. É importante 

notar que a difusão ocorre em ambas as fases do glóbulo, daí a necessidade da utilização de um 

coeficiente de difusão efetivo. 

O complexo formado pela reação de extração difunde na fase membrana em direção ao centro 

do glóbulo e reage ao encontrar as gotículas de fase interna, transferindo para estas o metal de 

interesse e regenerando o extratante. Na verdade, conforme mostra a figura 2, o modelo 

propõe a existência de uma película chamada "frente de reação" , que separa a região interna 

que não contém o metal da região externa na qual já ocorreu a troca metal/íon hidrogênio. À 
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medida que esta reação se processa, a frente de reação se desloca para o centro do glóbulo, 

razão pela qual esta metodologia é denominada modelo da frente móvel. Considera-se também 

que o metal presente na fase interna devido à reação de reextração é incapaz de difundir em 

direção à fase externa, fenômeno este conhecido por permeação reversa. O modelo utiliza, 

ainda, as seguintes simplificações matemàticas: 

I . A presença de surfatante inibe qualquer circulação no interior dos glóbulos. 

2. Não existe coalescência de glóbulos e/ou gotículas. 

3. O processo e isotérmico e a agitação suposta perfeita. 

4. O pH da fase externa é mantido constante durante a operação. 

5. Os glóbulos e gotículas são esféricos e uniformemente distribuídos. 

6. O número de glóbulos é constante com o tempo. 

7. A quebra das gotículas ocorre na região periférica do glóbulo. 

8. Todas as propriedades fisicas são mantidas constantes durante a operação . 

glóbulo de emulsão 

frente de reação que avança em 
direção ao centro do glóbulo à medida 
que os íons hidrogênio são transferidos 

gotículas de fase interna cujos íons 
hidrogênio estão sendo transferidos 

gotículas de fase interna onde ainda 
não ocorreu troca 

Figura 2. Esquema do modelo da frente móvel [li]. 

As equações cinéticas para as taxas das reações de extração e de reextração para a separação 

de zinco foram investigadas por Lorbach e Marr [10] e, incluindo a condição de equilíbrio, 

apresentam a seguinte forma : 

RF = ._ ( CA3 * Cs _ _ I_ CcCHl l 
'\: CHJ K"' Ca ) 

(2) 4 CA1Ca
2l Rs = CcC111- K,..., -C--

Hl / 

(3) 

O conjunto de equações que descrevem os perfis de concentração das espécies envolvidas no 

processo de separação podem ser obtidas por meio de balanços diferenciais de massa 
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realizados em tomo dos glóbulos de emulsão múltipla [I]. A variação na concentração do 

metal na fase externa é dada pela expressão: 

OCA3(t) = _ NS(t) kA[CA,(t) _ CAJ * (t)]- CAJ(t) dV,(t) + lo,V1(t , , r ~~ 
dt v,(t) v ,(t) dt v,(t) · •·R 

(4) 

Para a reação na superfície externa do glóbulo: 

dCA,(t) = _ NS(t) RF _ CAJ(t) dV,(t) + kbV1(t) CAl r t~ 
dt V3(t) v ,(t) dt V3(t) ( ' r•R 

(5) 

Na fase membrana, os perfis de concentração do complexo e do extratante são dados por: 

aCc(r, t) = V1(t)+ V2 Ddt- ~[r2 oCc(r, t)]- 3VI(t) RB 
at V2 r2 ar or V2R1(t) 

(6) 

Cs(r, t) = Cs" - 2Cc(r, t) (7) 

Na fase interna, os perfis de concentração de zinco e de prótons com relação ao tempo e a 

posição da gotícula no interior do glóbulo são obtidos mediante as expressões: 

dCA1(r, t) = S' (t) Rs _ CA1(r, t) dV1(t) -lo,CAI(r d 
dt Yl(t) Vl(t) dt ' r:R 

(8) 

2CAI0 + CH1" = ZCA1(r, t) + CH1(r, t) (9) 

A variação no volume da fase interna devido unicamente à permeação de água e baseado na 

existência de um gradiente de pressão osmótica existente entre as fases aquosas em 

decorrência de um gradiente de potencial químico [ 12] é expressa por: 

dR(t) = PoVH2o{g1[ ZCA1(r, t) + CH1(r, t) + CHso, (r, t)]-g,[ 2CA3(t) + CH3 + Cso,]} (lO) 
dt 
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Caso não se verifiquem variações nos volumes dos glóbulos e gotículas nem quebra da 

membrana durante a simulação de um determinado sistema, a equação (10) se anula e o 

modelo Osmótica apresenta resultados idênticos aos do modelo proposto por Lorbach e Marr 

[I 0]. Introduziu-se neste modelo modificações permitindo tanto a simplificação matemática na 

resolução numérica deste, quanto na satisfação do balanço de massa global do sistema, razão 

pela qual este modelo modificado foi denominado Modelo Simplificado [13]. .As seguintes 

condições iniciais (CI) e de contorno (CC! e CC2) devem ser satisfeitas: 

C I: CA3 (O)= CA3 ° Cc (O)= O R{ O)= R 0 

CC!: no meio do glóbulo: 
dCc{r, t) 

dt 
=0 

r=O 

dCc{r, t) 
CC2: na superficie externa do glóbulo: kA[CA J(t)- CAJ * (t)] = D,,,.--~-'-1 

dr 

{li) 

{12) 

{13) 
r=R 

Os parâmetros tisico-químicos para a extração de zinco, em meio sulfúrico, utilizados no 

modelo foram estimados utilizando-se expressões semi-empíricas obtidas da literatura [I , I O, 

14]. Para a resolução do modelo, adotou-se um procedimento de colocação ortogonal 

modificado, incluindo a extremidade superior Un+l = I como ponto de colocação [15] , para 

discretizar a derivada espacial parcial da equação (6) e uma rotina implícita para a resolução do 

sistema de equações diferenciais ordinárias resultante [I]. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A entrada de água para o interior das gotículas de fase interna afeta sensivelmente as taxas de 

recuperação do metal em um sistema de membranas líquidas surfatantes. Diversos 

experimentos descontínuos para a extração de zinco presente em meio aquoso foram 

realizados por Haselgrübler [8] com o intuito de avaliar os parâmetros mais significativos com 

relação ao efeito de osmose. O sistema investigado encontra-se resumido na Tabela I. A 

emulsão primária foi preparada utilizando-se um homogeneizador IKA-Turrax TSO. Os 

experimentos de permeação foram conduzidos em um vaso agitado, com geometria modificada 
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para sistemas polidispersos [16], para garantir uma melhor distribuição da emulsão pelo 

volume do reator. Com isso, evita-se que a maioria dos glóbulos permaneça em uma região 

limitada do vaso e o restante coalesça na superficie. 

A concentração de zinco nas fases aquosas foi medida usando um espectrofotômetro UV-VIS 

(Shimadzu UV -160A) e a viscosidade da emulsão medida por meio do viscosímetro 

automático MGW Lauda Viscoboy 2. Utilizou-se um analizador de imagens tipo Quantimet 

Q520 para medir o tamanho das gotículas e um pHmetro Orion 940 para o controle do pH da 

fase externa. 

Tabela I. Composição da emulsão múltipla NO/A [8]. 

fase solvente substâncias concentração 

externa água destilada ZnS04.7H20 I g Zn/1 

membrana n-alcanos ECA4360 2-20 o/o em massa 

(C7 a C12) MTP O-lO o/o em massa 

interna solução de H2S04 CH2s04= I a6M 

A transferência de água foi avaliada pela variação volumétrica dos glóbulos (método direto) e 

das gotículas (método indireto). Ambos os métodos apresentam vantagens e desvantagens. O 

método direto é operacionalmente mais simples, entretanto, além da medida ser influenciada 

pela quebra, este somente pode ser realizado no início e no fim do experimento. O método 

indireto, embora seja mais complicado, necessita de pouca amostra para a avaliação e não sofre 

influência da quebra. O inchamento dos glóbulos (ou gotículas) foi quantificado pela alteração 

volumétrica relativa dos glóbulos de emulsão (ou gotículas) dada por: 

!J.V, .. = V,-V, 
v. (14) 

onde V o representa o volume de emulsão (ou gotícula) no início da permeação e Vt o volume 

da emulsão (ou gotícula) no tempo t. A importância de considerar a permeação osmótica de 

água no modelamento matemático da técnica MLS pode ser claramente visualizado pela figura 

3. Se o sistema simulado tiver condições operacionais que anulem os efeitos de osmose e 
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quebra da membrana, o modelo Simplificado descreve satisfatoriamente o comportamento da 

taxa de acúmulo do metal na fase interna. Entretanto, para condições reais, observa-se que o 

modelo simplificado é capaz de prever o comportamento do sistema apenas durante os 

primeiros quinze minutos de permeação. Com o aumento do tempo, a diluição da fase 

receptora aliada ao consequente aumento na taxa de ruptura da membrana promove um 

contínuo afastamento entre as curvas teórica e experimental. O inchamento dos glóbulos de 

emulsão múltipla com o tempo é mostrado na figura 4. Percebe-se um afastamento contínuo 

entre as curvas teórica e experimental, que pode ser explicado em função da redução da 

espessura da membrana à medida que as gotículas de fase interna incham devido à osmose. 

Quanto mais estreita for a espessura da membrana, maior será o fluxo de água para o interior 

das gotículas, uma vez que a transferência de água é inversam.ente proporcional à espessura da 

membrana. 

,~--

1,8 
o 

80 
simplitcado 

~ 60 

... 1,5 

" ... ;a, 1,2 . 

~ o 
.9 
ii 40 modelo 
!i 

o 0,9 ;; .. 
! 0,6 -= .. 

20 . !! 
0,3 

06--+--+--+--+--+~ 

o 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 

leDijlO (min) leDijlO (min) 

Figura 3. Influência do tempo. Figura 4. 'Swelling' dos glóbulos. 

A figura 5 mostra a variação na concentração de zinco na fase interna com a quantidade de 

surfatante utilizada na formulação da fase membrana, após uma hora de permeação. Par um 

intervalo de tempo desta magnitude a osmose é bastante significativa, como pode ser 

visualisado pela difen•1.ya entrt' os resultados previstos pelos modelos Simplificado e 

Osmótico. Quanto mainr for a concentração de surfatante mais estável será a emulsão. Além 

disso, quantidades crescentes de surfatante diminuem o tamanho dos glóbulos e gotículas, 
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elevando consideravelmente a área interfacial disponível para a transferência de massa. Isto 

implica no aumento do transporte de água através da membrana. Moléculas de água hidratam 

os grupos polares das moléculas do surfatante e/ou favorecem a formação de micelas inversas. 

Entretanto, o aumento considerável na viscosidade da fase membrana devido à presença de 

uma maior quantidade de surfatante impõe uma resistência adicional à transferência de massa, 

mantendo praticamente estabilizados os fluxos de água e zinco após um determinado limite. 

O modelo osmótico consegue, também, descrever o comportamento apresentado pelo sistema 

com relação à influência exercida pela quantidade de extratante na taxa de recuperação do 

metal para um determinado intervalo de tempo. O extratante exerce uma complexa relação na 

interface externa do glóbulo, ainda não completamente explicada. O fato do extratante também 

ser um agente tensoativo permite que suas moléculas desloquem as moléculas de surfatante 

existentes na interface formando agregados. Estes agregados podem impedir que moléculas de 

surfatante alcancem a superficie externa dos glóbulos, enquanto que as de extratante, por 

serem menores, conseguem atingi-la facilmente. Com isto, poder-se explicar a existência de um 

máximo na curva de concentração de zinco (vide figura 6), o que confirma a existência de uma 

razão definida entre as concentrações de surfatante e extratante para a qual observa-se uma 

minimização no efeito de osmose. 

- ----

100 

:! 
modelo 

~ 
simplificado 

1 h 

.5 
![ ~~L:-' 0 osmótico 

20 o o 

o 
o 4 8 12 16 20 

cone. de surfatante (% lllliSsa) 

Figura 5. Efeito do .surfatante. 
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Figura 6. Efeito do extratante. 



A figura 7 mostra o comportamento do sistema MLS no tocante à concentração de zinco na 

fase interna após uma hora de permeação com relação ao tipo de diluente utilizado como fase 

membrana. Confom1e esperado, o aumento do número de átomos de carbono em 

hidrocarbonetos alifáticos torna a emulsão mais estável e menos afetada pela osmose, mediante 

uma redução no valor do coeficiente de permeação da água (Po). Um maior número de 

carbonos na molécula do diluente está associado ao aumento da viscosidade da fase membrana, 

o que provoca uma diminuição na mobilidade das moléculas de extratante reduzindo, assim, o 

efeito de inchamento osmótico e contribuindo, também, para a diminuição da taxa de quebra 

da membrana. 

Conforme mostra a figura 8, o aumento na razão de fases gera uma emulsão NO/A menos 

estável, e mais susceptível à quebra e coalescência. Isto deve-se, basicamente, à diminuição no 

volume de fase externa disponível para a movimentação dos glóbulos. O comportamento da 

curva mostra um aumento na taxa de recuperação de zinco quando maiores volumes de fase 

externa são utilizados para um determinado volume de emulsão. Isto permite tratar grandes 

volumes de alimentação utilizando-se volumes de emulsão muito pequenos, concentrando o 

soluto na fase receptora em níveis de mg/1 para g/1, o que torna a técnica MLS bastante atrativa 

para aplicações industriais. 

~ 60 

1l 
;[ 40 

20 

modelo o . 

~ 
O+----t-----t-----4 
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(VI+V2)/(VI+V2+V3) 

Figura 7. Efeito da Razão de Fases. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo do presente trabalho foi a incorporação dos fenômenos de osrnose e quebra de 

emulsão a um modelo matemático para a extração de zinco metálico pela técnica de 

membranas líquidas surfatantes. Alcançou-se um modelo bastante superior àqueles existentes 

na literatura, conseguindo-se boa descrição da tendência qualitativa de variação de diversos 

parâmetros operacionais. Os dados experimentais de Haselgrübler (8] foram satisfatoriamente 

simulados pelo modelo. A equação utilizada pelo modelo para avaliar a variação volumétrica 

do sistema é baseada unicamente na existência de urna pressão osmótica entre as fases aquosas 

em decorrência de um gradiente de potencial químico. A influência de outros parâmetros como 

o tipo e a concentração do surfatante, a razão de fases e o diluente utilizado como fase 

membrana estão embutidos e incorporados na determinação do coeficiente de permeação da 

água (Po ). Uma descrição fenomenológica mais realista deve considerar uma maior interação 

entre os efeitos individuais de cada parâmetro, principalmente no tocante à presença dos dois 

agentes tensoativos existentes. 
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NOMENCLATURA 

C concentração 

g coeficiente osmótica 
kA coef de transf de massa do zinco na 

fase externa, m/s 
Keq constante de equilíbrio para a reação de 

extração, (-) 
kF constante da reação de extração, m/s 
Po coef de permeação da água, m/s 
R raio d!ó> glóbulo da emulsão, m 
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Den· difusividade efetiva do complexo, 
kmoVm' 

kh constante de quebra, 1/s 
kR constante da reação de reextração, 

m4/(kmol.s) 
Kreq constante de equilíbrio para a reação de 

reextração, (-) 
N número de glóbulos 
r coordenada radial, m 
RB taxa da reação de reextração, kmol/(m'.s) 



RF taxa da reação de extração, kmoV(m2.s) 
S' área interfacial interna total, m2 

V volume, m' 

Subscrito 

A 
B 
c 
H 

metal 
extratante 
complexo 
hidrogênio 

1 
2 
3 

fase aquosa interna 
fase membrana 
fase aquosa externa 

S área interfacial externa do glóbulo, m' 
tempo, s 

VH2o volume molar parcial da água, m'/kmol 

Sobrescrito 

• na interface 
o no tempo inicial 
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