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RESUMO
O consumo mundial ele índio destina-se. principalmente. à indústria de equipamentos clctrônicos. fabricaç:"ío de
semicondutores. soldas c ligas ele bai.xo ponto de fus:"ío dentre outras aplicações. Durante o processo de rccupcraç;lo de
metais base. especialmente ;.inco. o índio concentra-se cm resíduos. pó de chaminé. rejeitas c metais intcnnccliúrios.
Consequentemente. a rccupcraç:lo c conccntraç{io ele índio é. cm particular. um desafio para a metalurgia c.xtrativa. devido
a sua consiclcr;ívcl afiniclaclc química por outros elementos. cm especial o ferro. Este trabalho teve como objctivo avaliar
as caractcristicas de adsorç:1o ele ÍOIIS índio utili;ando-sc um elenco de resinas poliméricas de troca iônica de difcrclltcs
grnpos funcionais org:ínicos. Foram testadas as seguintes resinas poliméricas do tipo quclantc : gmpo funcional ácido
iminodiacético. lonac"" SR-5 (Sybron Chcmicals): grupo funcional ácido difosfônico. lonac"" SR-12 (Sybron Chcmicals):
gmpo úcido aminofosfônico . S950 (Purolitc Company): c a resina catiônica Amberlite"" IR-120P (Rohm&Haas do Brasil).
A avaliaç:1o elas resinas foi baseada na capacidade de carregamento de índio. assim como na sclctividadc da resina na
presença ele impurezas. Para tanto. algumas variúveis de operaç;Jo foram estudadas. como por e.xcmplo . pH inicial da
soluç:1o aquosa. volume da solução aquosa c tempo de contato entre a resina c a soluç:"ío aquosa. Os e.xpcrimentos foram
condu;.idos cm escala batclada. Para seu desenvolvimento foram empregadas soluções sintéticas baseadas no licor de
sulfato de índio gerado pela li.xiviaç:1o úcida proveniente do processamento hidromctalúrgico de um minério brasileiro de
zinco. seguido de tratamento por meio de c.xtraç;Jo por solventes para a reduç:1o da concentraç;lo de algumas impurezas.
Os resultados c.xpcrimcntais permitiram a sclcç;lo da resina quclantc de gmpo funcional ácido iminodiacético. Ionac"" SR5 (Sybron Chcmicals) com viabilidade técnica para a purificaç;Jo de licores de sulfato de índio.
PALAVRAS-CHAVE índio. resinas poliméricas de troca iónica.

L INTRODUÇÃO
O índio é um metal cristalino. macio. dúctil c malcúvcl. Possui propriedades altamente plásticas que se mantêm mesmo
cm temperaturas criogênicas. resiste a uma intensa deformação sob compress;lo sem se romper, c é facilmente soldado a
frio. De uma fonna geral. a adiç:1o de índio cm ligas mctMicas, mesmo cm pequenas concentrações, aumenta a resistência
;) corros;lo c a dureza dos metais. melhorando significativamente suas propriedades físicas. O índio também é uma
importante matéria-prima cm equipamentos clctrônicos c no desenvolvimento de novos materiais. Está presente cm
soldas clctrônicas. selos c juntas de vedação para aplicações criogênicas c a vácuo, ligas odontológicas. telas coloridas de
computadores. painéis com visores de toque. c vidros de janelas c portas de forno. utilizado como rcllctor de calor.
O índio apresenta-se sempre associado a outros metais. principalmente. ao zinco. O índio presente no minério de
zinco é concentrado durante a rota de processamento industrial. mas sua recuperação, muitas vezes. é difícil , porque o
índio dcmonslrd uma elevada afinidade química por outros elementos. O índio tende a dispersar-se através do circuito
metalúrgico. concentrando-se em cin1~1s . escórias c resíduos. Sendo assim, o índio é recuperado a partir desses rejeitas.
(Habashi. I!J!J7).
V;írios métodos s:"ío usados para a e.xtração de índio dependendo da fonte do material c da concentraç;"ío de índio.
Os métodos para conccntraç;Jo c puriflcaç;"ío de índio devem ser sclctivos. A cxtração por solventes tem sido a principal
técnica utilizada. porém diversos autores também sugerem o uso das resinas poliméricas de troca iônica para a purificaçüo
de soluções aquosas de índio .
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Yuchi ct ai. (1997) estudaram o equilíbrio de adsorção dos íons metálicos trivalcntcs (M'': Se, Y La, Fc, ALGa c In)
em resina quclantc que contem grupos funcionais ácido iminodiacético. A fim de verificar a sclctividadc de adsorção
dos metais na resina, os autores fizeram um estudo detalhado de equilíbrio, conduzido mediante a resina quclantc c uma
solução apenas com seu monômcro ligante correspondente. Levantaram as curvas de adsorção que indicaram a taxa
metal-ligante do complexo formado na resina. Além disso, correlacionaram as constantes de adsorção encontradas para
todos os metais com as constantes de fonnação dos complexos iminodiacéticos cm solução aquosa, observando-se que a
ordem de seletividade de adsorção dos metais trivalcntcs na resina difere da rcação com o monômcro cm solução.
Kondo et ai. ( 1996) examinaram as características de adsorção de íons metálicos (Ga, In, Nd, Eu, Cu, Ni, Co) no Chitosan
modificado pela O-galactose. O Chitosan, que é um componente natural da casca de caranguejo, comporta-se como
um polímero quelantc naturaL sendo um bom adsorvcntc para íons metálicos. O grupo amino do Chitosan tem sido
quimicamente modificado para melhorar a seletividade entre os íons, sendo esse grupo convertido cm outros gmpos
funcionais, tais como: ascórbico, carboxibcnziL carboximetil, ditiocarbamato, hidroxibenzil, oxoglutárico, fosforil c
piridimetil. Kondo et ai. dctcnninaram a dependência do coeficiente de distribuição com o pH c ainda fomcccram os
valores da constante de equilíbrio aparente para os íons metálicos esh1dados.

l'

Trochimczuk et ai. ( 1994) introduziram uma nova resina quelantc, a qual é cst{lvcl cm soluções altamente ácidas devido à
ausência de ligações hidrolizáveis. Esta resina, chamada Diphonix®, contem grupos funcionais ácido difosfônico. A partir
dos dados experimentais obtidos observaram que o tamanho de partícula da resina não é uma variável significativa na
cinética de sorção de índio: que a complexação de gálio pela Diphonix® é mais fortemente dependente do pH da solução
do que a complexação de índio, e que a resina é altamente seletiva para o índio sob condições ácidas. Dos testes realizados
em coluna pôde-se constatar que a taxa de complcxação de índio c gálio é rápida c que, na etapa de cluição, o índio é
cluído com HCI.
Maeda c Egawa ( 1991) estudaram a recuperação de gálio e índio de uma solução ácida. a partir de uma resina quclantc que
contém gmpos ácido aminomctilfosfônico, denominada RMT-P. Concluíram que a resina sintetizada RMT-P é scletiva na
separação de gálio c índio.
Sekine et al. (1985) desenvolveram um método de separação e concentração sclctiva para gálio c índio a partir de soluções
com baixas concentrações destes metais e altas concentrações de ferro, alumínio c zinco. O método consiste cm passar
uma solução de gálio e/ou índio através de um leito de resinas de troca iônica do tipo quclantc, que contém um gmpo
ácido aminocarboxílico. Em seguida, a dcssorção dos íons metálicos é feita com solução aquosa de ácido sulfúrico ou
cloridrico. As etapas de adsorção na resina quelantc e eluição foram repetidas várias vezes a fim de obter-se uma solução
concentrada em gálio e/ou índio.
Este trabalho teve como objetivo avaliar as caractcristicas de adsorção de íons índio, bem como a principal impureza- o
ferro, utilizando-se um elenco de resinas poliméricas de troca iônica de diferentes grupos funcionais orgánicos: gmpo
funcional ácido iminodiacético, Ionac® SR-5 (Sybron Chcmicals); gmpo funcional ácido difosfônico, lonac"" SR-12
(Sybron Chemicals); grupo ácido aminofosfônico, S950 (Purolitc Company): c a resina catiônica Ambcrlitc® IR-120P
(Rolun&Haas do Brasil). A avaliação das resinas foi baseada na capacidade de carregamento de índio, assim como
na selctividadc deste metal cm relação ao ferro. Para o desenvolvimento do trabalho experimental foram empregadas
soluções sintéticas baseadas no licor de sulfato de índio gerado pela lixiviação ácida proveniente do processamento
hidrometalúrgico de um minério brasileiro de zinco, seguido de tratamento por meio de cxtração por solventes para a
redução de impurezas e concentração de índio (Bcnedetto, 1999).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
As soluções aquosas contendo índio e ferro empregadas nos experimentos foram preparadas a partir da solubilização
de óxido de índio (99,5% Inp 3 - Mcrck, Alemanha) e sulfato ferroso (FcS0 4 .7Hp P.A. -J.T. Baker, Brasil) cm ácido
sulfúrico (95-97% H 2S04 -Vertec, Brasil). A concentração de íons ferroso (5,0 giL de Fc+ 2 ) cm solução foi duas vezes e
meia maior do que a concentração de íons índio (2,0 g!L de In+ 3). A sua composição química foi similar àquela encontrada
no licor de lixiviação da rota de processamento hidrometalúrgico de um minério brasileiro de zinco e submetida ao
processo de extração por solventes (Bencdetto, 1999). Foram utilizados reagentes analíticos de grau para análise e água
destilada.
Os testes de adsorção foram conduzidos cm escala batelada, com 1,0 g de resina seca condicionada c 100 mL de
solução aquosa. Para isso, a unidade experimental foi constituída de 'erlenmayer', mesa agitadora tipo 'shakcr' (modelo
IKA 250 'basic', Alemanha) e cronômctro.
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Através da literatura dedicada ú técnica de purificação de soluções aquosas de sulfato de índio, foi possível sclecionar um
elenco de resinas poliméricas de troca iônica de diferentes gmpos funcionais orgânicos. A Tabela I apresenta as resinas
testadas neste trabalho para a purificaçiio de licores de sulfato de índio.
Resinas poliméricas de troca iônica testadas na purificação de licores de sulfato de índio
Características
pH
Nome Comercial
Fabricante
I- 14
ilcido iminodiacético
fonac"" SR-5
Sybron Chemicals
gmpo
úcido difosfônico
1onac"' SR-12
o- 14
quclantc
funcional
S950
2-6
:ícido aminofosfônico
Purolite Company
1- 14
catiônica tipo gel, do tipo policstircno sulfonado
Ambcrlitc"" fR-l20P
Rolun&Haas
Tabela I. -

Resina

Para a sclcçiio da resina mnis apropriada. bascnda na capacidade de carregamento do índio, assim como na seletividnde da
resina cm relação ao ferro. foram estudadas as variáveis de opcraçiio: o pH inicial da soluçiio aquosa, o tempo de contato
entre a solução alimentação c a resina c o volume da solução nquosa.
Inicialmente. foi cfctuado o condicionamento das resinas. Como foram testadas resinns de diferentes gmpos funcionais
orgimicos, os procedimentos de condiciommcnto foram adaptados às caracteristicas do sistemn. A Tnbela II apresenta as
condições de condicionamento das resinas estudadas privilegiando a capacidade de adsorçiio de cadn rcsinn.
Para a etapa de lavagem. no condicionamento. foi usada úgua destilada e para a conversão química da resina na fonna H+,
foi utili;.ado o úcido sulfúrico. A etapa de secagem foi conduzida de duas maneiras: uma, com a retirada somente do
excesso de úgua destilada da etapa de lavagem. pela utilização de filtro a vácuo c a outra, com a secagem da resina cm
estufa com circulação forçada de ar (modelo G-3140, Quimis"", Brasil), cm temperatura de 35 ± 5''C.
-Condicionamento das resinas poliméricas de troca iônica
Secagem
Conversão _guímica
Lavagem
Após conversão
Tempo (h) H2S0 4 (M) Tempo (h)
Após lavar
química

Tabela 11.

Etapa
Resina
lonac SR-5

24

0.5

I

estufa 24h

estufa 24h

lonac SR-12
S950

24
24

2.0
2.0

l

filtro à vácuo
filtro à vácuo

filtro à vácuo
fillro à vácuo

l

O condicionamento usado para a resina catiônica Ambcrlitc®IR-l20P foi aquele sugerido por Pinto. 1991.
A dctcnninação da conccntraç<lo de índio c ferro total da fase aquosa ao longo dos experimentos foi efetuada através da
técnica de cspectrofotomctria de absorção atômica com chama induzida (equipamento modelo 932 AA Computadorizado
da GBC Scicntiflc Equipamcnt. Austrália). A concentração dos metais índio e ferro total adsorvidos foi obtida através da
diferença entre a conccntraçiio do metal na alimcntaç<lo e a sua conccntraç<lo no efluente após o equilíbrio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Visando a avaliação das características de adsorção de íons índio. bem como a principal impurez.a- o ferro, estudou-se a
influência do pH inicial da solução. A Figura l mostra o comportamento das resinas quclantcs com a variação do pH, para
soluções sintéticas individuais de ln ' ' 2 g/L c de Fc ' 2 5 g/L. A Figura 2 mostra o comportamento das resinas quelantes
com a variação do pH. para solução sintética contendo ln+ 3 c Fe+'. com concentrações de 2 g/L e 5 g!L, respectivamente.
Os testes de adsorção foram conduzidos cm escala batelada, com I ,O g de resina seca condicionada c 100 mL de solução
aquosa. com o tempo de contato de 2h.
A partir da Figura I observou-se que a adsorçiio de ln, com SR-5 c SR-12, aumenta com o atm1cnto do pH. Além disso,
a adsorçiio de ln com SR-12 foi maior do que aquela com SR-5 em toda faixa de pH estudada. Quanto à adsorção de Fe,
observou-se que foi praticamente constante cm toda faixa de pH para as resinas SR-5 c SR-12, e inferior à de ln. Porém,
essa adsorção com a resina SR-12 foi maior que a adsorção com SR-5.
A utilizaçiio da resina quclantc S950 é restrita para este sistema, devido à presença de Fc. A faixa de pH de operação
para essa resina é entre 2 c 6. A solução de alimcntaçiio contendo ln+ 3 c Fc+ 2, nestas concentrações de 2,0 g/L e 5,0 g!L,
respectivamente. deixa de ser cstúvcl cm pH maior ou igual a 2. Como a solução possui uma concentração de 5 g/L de
ferro , esse deve ser mantido sob a forma reduzida bivalente, porque se houver a oxidação inicia-se sua precipitação. Isso é
ll5
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indesejável na operação com as resinas poliméricas de troca iónica, que deve ser isenta de sólidos cm suspensão. Portanto.
com a resina S950 foram realizados testes somente em pH 2.
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Figura 1 - Percentual de adsorção de índio e ferro nas
Figura 2- Percentual de adsorção de índio c ferro
resinas Ionac®SR-5 , Ionac® SR-12 c S950 com a variação
nas resinas lonac"' SR-5, Ionac"" SR-12 c S950 com a
de pH para soluções sintéticas individuais. de Jn+ 3 2 g!L c variação de pH . para solução sintética contendo ln+3 2 g!L
c Fc' 2 5 g/L, c tempo de contato de 2h
de Fe+ 2 5 g/L, c tempo de contato de 2h
Além da restrição do pH, a adsorção de ln com S950 foi menor do que aquelas com as resinas quelantcs SR-5 c SR-12.
A adsorção de Fe se manteve nos mesmos níveis das demais resinas (Figura I) .
Observou-se, na Figura 2, que a adsorção de ln pelas resinas quclantcs SR-5 c SR-12, cm soluçilo contendo ln+ ' c Fc' 2 • foi
menor do que aquela em solução somente de ln (Figura I). Contudo essa adsorção de ln segue o mesmo comportamento
daquela em solução individual, isto é, aumenta com o aumento do pH . Quanto;) adsorção de Fc cm SR -5 c SR-12, notouse que essa é constante em toda faixa de pH.
Também na Figura 2 observou-se que a adsorção de In, por SR-5 c SR-12. foi praticamente a mesma. porém a adsorção
de Fc com SR-5 foi menor que a adsorção com SR-12. Considerando que o objctivo principal da aplicaç;lo deste processo
de troca iôníca neste sistema é o de purificação da soluçilo, é desejável que se tenha mínima adsorção de ferro.
Quanto à resina S950 observou-se, na Figura 2, que, cm solução contendo ln c Fc. o percentual de adsorção de ambos foi
semelhante. Pode-se considerar, então, que o processo de adsorção com S950 não foi selctivo.
Na Figura 3 mostram-se os experimentos realizados com as resinas SR-5 c SR-12. c uma solução composta de Fc+3 5 g!L
(como se todo o Fe' 2 presente em solução fosse oxidado).
Para a resina SR-5, observou-se que em toda faixa estudada de pH a adsorção de Fc se manteve menor que lO %, contudo
essa foi maior que a adsorção a partir de uma solução de Fc•2 de. aproximadamente, 5 %em toda faixa de pH (Figura l ).
Portanto, destaca-se a importància de manter-se o ferro presente como íons ferroso.

A adsorção de Fe com SR-12, a partir de soluç;lo de Fc•3, apresentou uma adsorção de. aproximadamente. lO (Yo. para a
faixa estudada de pH (Figura 3 ). Para essa resina, a adsorção de Fc não variou de acordo com seu estado de oxidação. pois.
a partir da solução de Fe' 2, o percentual de adsorção de Fc também foi constante de IO %. (Figura I).
De uma fom1a mais geral , notou-se que o comportamento da adsorção de ln pela resina quclantc de gmpo funcional ácido
difosfônico, SR-12, foi semelhante aquele apresentado pela resina quclantc de gmpo funcional ácido iminodiacético, SR5. Esta resina apesar de n.:'io ter apresentado uma elevada adsorção de ln cm um único estágio (máxima adsorção de ln,
20 %), apresentou uma maior sclctividade em relação ao Fe presente (máxima adsorção de Fc, 5 %) cm solução. qua ndo
comparada às resinas quelantcs de gmpo funcional ácido difosfônico, SR-12 (máxima adsorção de ln. 21 %c máxima
adsorção de Fc, lO%) e de ácido aminofosfônico, S950 (máxima adsorção de ln, lO (Yc, c múxima adsorção de Fc , 6 %).
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tMcsmo não tendo sido citada na literatura para a adsorção de ln. a resina catiônica Ambcrlitc"" IR-1 20P. fornecida pela
Rohm&Haas do Brasil foi testada. Uma resina catiônica é capaz de trocar cátions agregados <l sua cstmtura com os dtions
livres cm solução. Na Figura 4 mostra-se a adsorção de ln com a resina catiônica Ambcrlite"" IR-120P de acordo com a
variação de pH
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Observou-se. na Figura 4. que a adsorçüo de ln. a partir de uma solução contaminada com Fc 2 ' . com a resina catiônica
Ambcrlitc"" IR 120P foi constante na faixa de pH investigada. A adso rção de In pela Amberlit e®IR-1 20P quando
comparada com as resinas quel antcs SR-5 c SR-12. foi praticamente a mesma. Porém, essa res ina não foi selctiva para a
adsorçi'ío de ln c de Fc.
Investi gou-se a cinética de adsorçüo de In nas resinas quelantcs SR-5 c SR-12. por meio de testes que avaliam o efeito
do tempo de contato entre a solução c as resinas. Os testes foram condtvidos cm batelada com solução sintética contendo
ln+) c Fc ' 2 A cinética de adsorç;!o de ln c Fc é mostrada nas Figuras 5 e 6.
A partir da Figura 5. observou-se que para a resina SR-5 foram necessárias duas horas para se atingir o equilíbrio, com
uma adsorção de Fc menor que 5 '%cm todo o pcriodo de tempo. Na Figura 6, notou-se que a cinética de adsorção de ln
com a resina SR-12 é maior do que aquela nccessf1ria para a resina SR-5 (Figura 5), porém há uma maior adsorção de
Fc associada à adsorçüo de In cm uma fase inicial, quando comparado à resi na SR-5. Após lO minutos de cantata, essa
adsorç;1o de Fc decresce. permanecendo. cm seguida. constante cm lO% de adsorção. Po rém o percentual mínimo de
adsorção de Fc alca nçado pela resina SR- 12 de é, ainda. maior do que aquele atingido pela resina SR -5 .
Na Figura 7 constatou-se que para se obter uma maior adsorção de I n. cm um único estágio. é necessário manter-se uma
rclaçi'ío volumétrica de alimcntaçüo de 20 mL!g de resina seca condicionada. Notou-se que a adso rção de Fc cm SR-5, não
depende do volume da soluçüo de alimcntaçüo . Na Figura 8 observou-se que uma elevada adso rção de ln com a resi na
SR-1 2 está associada <i uma maior adsorçüo de Fc.
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contato com uma solução sintética contendo ln 2 g/L c
Fc 2 + 5 g/L cm pH LO.

Em busca de uma relação volumétrica de alimentação por massa de resina seca condicionada. que fornecesse uma
adsorção cfctiva de ln, estudou-se a influência da variação de volume da solução alimentação com a adsorç;1o dos metai s
ln e Fc. para as resinas SR-5 e SR-12. respectivamente, mostrada nas Figuras 7 c X.
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Figura 7 - Percentual de adsorção de índio c ferro cm LO Figura 8 - Percentual de adsorção de índio c ferro cm 1.0
g de resina quclantc lonac 00 SR-12 cm funç;lo da variaç;!o
g de resina quelantc Ionac®SR-5 em função da variação
3
de volume da solução de alimentação contendo In' 2 g/L c de volume da solução de alimentação contendo ln'' 2 g/L
c Fc' 2 5 g/L cm pH 1.0 c 2h de contato .
Fe+ 2 5 g/L em pH 1,0 c 2h de contato.

4. CONCLUSÕES
Avaliando as características de adsorção de íons índio , bem como a sclctividadc das resinas estudadas cm relação ao ferro.
concluiu-se que a resina do tipo quclantc de grupo funcional ácido aminofosfônico. S950 (Purolite Company) c a resina
catiônica Ambcrlitc® IR-l20P (Rohm&Haas do Brasil) não foram sclctivas. A resina quclantc de gmpo funcional ácido
iminodiacético, Ionac® SR-5 , embora tenha tido uma adsorção de ln semelhante ilqucla dada pela resina quclante de grupo
funcional ácido difosfônico, lonac® SR-12 (Sybron Chemicals). apresentou melhor desempenho quanto ;\ scletividadc
em rélação ao ferro. Pois. em um único estágio, com uma relação volumétrica de alimentação de 20 mL!g de resina seca
condicionada obteve-se uma adsorção de 40% de índio c 5% de ferro.
A partir desses resultados experimentais, sugere-se a selcção clil resina quelante de grupo funcional itcido iminodiacético
para a detenninação dos parâmetros operacionais do processo de troca iônica para purificação da solução de sulfato de
índio cm ensaios contínuos.
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