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RESUMO 

A tecnologia das resinas de troca iônica de grande importflncia industrial tem sido utilil<lda durante muitos anos cm 
alguns processos hidromctalúrgicos para recuperação e cxtração de metais, dentre eles podemos citar de urflnio , ouro c 
PGM (platinum group metais) Metais do Gmpo da Platina. Com o crescimento da demanda mundial por estes e outros 
metais de alto valor c. também. cm função da necessidade por processos com reduzido impacto ambientaL espera-se que 
a tecnologia de resina de troca iônica venha a desempenhar um papel crescente no sctor de mineração e recuperações 
de metais. Este trabalho proporcionará uma revisão das aplicações existentes c outras novas possíveis. assim como as 
tendências da indústria de mineração c hidromctalurgia 
Apesar da disponibilidade de uma ampla gama de tipos de resinas de troca iônica por muitos anos, o uso potencial 
desta tecnologia não tem sido totalmente explorado. Entretanto, as resinas de troca iônica têm encontrado um abrigo na 
recuperação de ouro. urünio c dos metais do gmpo PGM, assim como na purificação c na recuperação de metais utilizados 
cm algumas correntes de processos químicos c pctroquímicos. tais como recuperação de cobre c vanádio presentes 
nas correntes de processos de fabricação de úcido adípico c também na recuperação de cobre presentes nas correntes 
de processos de fabricação de placas de circuitos impressos. Além disso. novas aplicações estão sendo desenvolvidas. 
por exemplo. para recuperação de gálio a partir de soluções de lixiviação de alumínio. recuperação de zinco a partir de 
salmouras gcoténnicas c para separação de cobalto c níquel cm processos de mineração destes metais. Neste trabalho 

scn1o analisados os vários tipos de resinas c processos utilizados nestas aplicações. 

PALAVRAS CHAVE: troca de íons. hidromctalurgia. lixiviaç;1o. gcoténnicas 

1. lNTRODUÇÃO 

A tecnologia de resina de troca iônica tem uma longa história de uso c um vasto coqjunto de aplicações. Além 
das utilizações bem conhecidas como purificação de úgun industrial, tais como abrandamento, dcsalcalinização, 
dcsmincrali:r.ação c polimento de condensado. as resinas têm sido muito utilizadas em outras aplicações importantes, por 
exemplo, no processamento de alimentos c bebidas. na produção fannacêutica. cm catálises e processamento químico 
cm gemi. Incluídas entre estas últimas aplicações estão os usos industriais das resinas para recuperação de metais cm 
hidromctalurgia. c também. cm tratamento de cllucntcs líquidos com o objctivo da recuperação do metal e eliminação dos 
problemas de poluição do meio-ambiente. 
Existem quatro categorias gerais de resinas de troca iônica que são diferenciadas por sua flmcionnlidade química, tais 
como resinas catiônicas fracamente ácidas (CfA). catiônicas fortemente ácidas (CFA), aniônicas fracamente básicas 
(Affi) c aniônicas fortemente básicas (AFB) demonstrado na Tabela I. Os gmpos funcionais das resinas estão ligados 
a um(! matriz suporte principal do polímero que normalmente se trata de um copolímero de estireno c divinilbenzeno, 
embora também podem ser utilizados outros tipos de copolímcros baseados cm monômcros de acrílico ou fenol. 
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Tabela I- Estmturas genéricas de resinas de troca iónica comuns 

Categorias das resinas de troca iônica 
Catiónica fracamente Ácida (CfA) 
Catiónica Fortemente Ácida (CFA) 
Aniónica fracamente Básica (AfB) 
Aniónica Fortemente Básica (AFB) 
Matriz suporte: copolímcro (cstireno. acrílico ou fenol) 

Estrutura típica 
~cooH 

oNVV' S03H 
JVVVO N R2 
JVVVO N R3 +c r 

A maioria da aplicações hidrometalúrgicas das resinas de troca iónica envolve o uso de resinas aniónicas fortemente búsicas 
(AFB), uma vez que muitos dos metais de interesse formam espécies aniônicas a partir de correntes úcidas lixiviadas. 
Algumas separações de metais, entretanto, podem requerer o uso de resinas de troca iónica sclctivas denominadas de 
"resinas quelantcs", que possuem diferentes funcionalidades químicas adaptadas para remover scletivamentc uma espécie 
de metal cm particular, freqücntcmcntc na presença de uma alta conccntraçilo de uma espécie nilo desejada. Muitos 
desenvolvimentos nesta área envolvem a criaçilo de novas resinas com diferentes funcionalidades. capacidade superior c 
melhor sclctividadc. o que pode envolver o uso de diferentes resinas quclantcs. 

2. ALGUMAS POSSÍVEIS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS 

2.1 Urânio 

A grande maioria do urfmio no mundo é encontrado cm minérios que contêm o elemento cm níveis ele vestígios menores 
que 0,02 %. Portanto. a única maneira prútica de extrair este elemento tem sido a lixiviaç<lo úcida. que geralmente é 
realizada com ;kido sulfúrico, embora também seja utilizada. cm alguns casos. a lixiviaç;1o cm meio carbonato . Embora 
esta solução de lixiviação possa ser tratada com um agente redutor c o uriinio depois precipitado através da adição de 
fosfato , isto produ;. apenas uma baixa concentração de U 308 na massa de urúnio. Entretanto. con1 o uso de um processo 
de resina de troca iônica é possível recuperar o urúnio com altas concentrações da ordem de 83'% li 
A solução de lixiviação do minério de urúnio por úcido sulfúricS contém o cútion uranila (U02 +)cm equilíbrio com seus 
complexos de sulfatos U02S04, U02(S04)22- c U02(S04)3 -. Embora as resinas catiônicas possam ser utili;.adas para 
remoção do cátion uranila, elas também removeriam as outras espécies catiónicas existentes na soluçüo de lixiviaçilo (por 
exemplo, Fe, AI. Mg, Ca), que nonnalmcntc estão presentes cm concentrações muito superiores ao ur:!nio. A adsorção 
de complexos de sulfato uranila cm resinas aniônicas fortemente búsicas ou fracamente b{Jsicas é muito sclctiva. porque 
vcírios metais (exceto ferro) não fonmun complexos de ánion num meio úcido . Assim, estas espécies aniônicas podem ser 
selctivamifNlc adsorvidas por uma resina aniônica de base forte de alta capacidade de troca c pm1ículas uniforme. tal como 
Ambc~jct'ª 4400, operando no ciclo sulfato [-R-S04l. conforme Equação I . 

(I) 

Na prática. as resinas de troca iónica podem ser utilizadas cm colunas ele leito-fixo ou na forma contínua com sistema 
em movimento. Operações cm coluna de lcito-fi:-;o normalmente s<lo configumdas num arra1~jo do tipo ""carrossel" ou 
'·avanço-atraso'·, onde a soluçilo de lixiviação purificada é passad;l através de pelo menos duas colunas em série. sendo 
uma carregadora c outra polidora, enquanto uma terceira coluna cst;í sendo cluída . A combinaçüo de mais de um leito 
cm serviço de adsorção assegura baixa fuga (do elemento a ser removido) c. portanto. menor perda de uránio através 
do ''licor mãe", além de uma saturaçilo mais completa da coluna que estiver na posiçüo de carregamento. A eluição do 
uránio adsorvido na resina pode ser realizada usando qualquer um dos vúrios clucntcs a saber: forma nitrato com soluçüo 
1 Molar ácido nítrico (HN03). forma cloreto com soluç<lo I Molar Cloreto de Sódio (NaCl) cm meio ácido pH-1 O, 
fonna sulfato com solução de ácido sulfúrico (H2S04) a to<x, ou na forma cloreto de sódio com soluç;lo 5 Molar cloreto 
de sódio NaCl. A quantidade de cluentc requerida para uma rcmoçüo completa do complexo de sulfato uranila adsorvido 
é de aproximadamente 700'% ela capacidade teórica da resina para a fonna nitrato. c de aproximadamente 2000% para a 
fonna de cloreto. O urânio eluído, é cm seguida, concentrado com uso de uma resina de troca iônica na forma líquida c 
depois recuperado por precipitação com amônia ou outro agente alcalino. O precipitado é filtrado c seco para produçüo 
do "yellow cakc". Com este processo. é possível a recupcraçilo de aproximadamente ')X'Y, , elo ur;lnio proveniente da 
solução de lixiviação. O processo com resina de troca iônica . as resinas permanecem cm contato com a polpa do minério 
lixiviado com ácido sulfúrico. através dos tanques de contato resina c polpa. onde ocorre a adsorção do complexo de 
uriinio, na forma de sulfato de uranila sobre o leito de resina. Este processos é denominado de resina-cm-polpa "Resin-Jn
Pulp" (RIP). Existe também um outro processo denominado de rcsina-cm-Iixiviação. ou Rcsin-ln-Lcach" (RIL). onde a 
resina ficará contida cm uma série de tanques de contato com a soluçào rica cm complexos de tm!nio. que pcnnanccc cm 
contato com a resina c, desta maneira, o complexo de uranila presente na polpa lixiviada scr;í adsorvido pela resina que 
depois é removida dos tanques de contato através de um processo de movimcntaçilo cm contra-corrente com a soluçilo cm 
lixiviação. Os tanques de contato são colocados cm série. tanto na vertical quanto na hori zontal c. enquanto as soluções 
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de lixiviaçilo silo bombeadas através dos diversos cst<ígios de contato. as resinas sah1radas são postcrionncnte removidas 
dos tanques de contato por sistemas aspiraçilo com ar comprimido ou por penciramcnto. Nos processos de resina cm 
polpa (RlP). a resina fica cm contato dircto com a polpa c. como a resina é movimentada fisicamente de um tanque para 
o outro. a dimcnsilo da part ícula. a estabilidade física c a resistência ao atrito das resinas de troca de iônica constituem 
propriedades muito i1~Wortantcs. Podem ser utilizadas resinas de troca iô1~ca unifonne de estr~1tura gel ou macrorreticular 
(t<us como Ambci]Ct · 4400CL resma umfonnc t1po gc) ou Amberhlc IRA-910UC1, resma macrorrellcular. Ambas 
possuem aJ~a resistência física) . Por exemplo. a Ambc~jci.Bl 4400Cl é utilizada cm muitas aplicações na África do Sul c a 
Ambcrlitc"( IRA910UCI vem sendo utilizada na Rússia c cm outros países da ex-União Soviética. 

2.2. Ouro 

A cxtraçilo de ouro. a partir da produçi1o de minérios deste elemento, tradicionalmente tem sido realizada por lixiviação 
com cianeto (cianctaçilo). seguida pela rccupcraçi1o, fixaç;lo , do complexo aniônico d.icianoáurico [Au(CNh] cm 
tanques contendo carv;lo ativado, processo tradicional c conhecido como carv;lo-cm-polpa, ou "Carbon-ln-Pulp" (CIP). 
Entretanto. na antiga União Soviética c na África do SuL as resinas de troca iônica em escala industrial têm sido utilizadas 
por muitos anos no processo '" Resin-Jn-Pulp" (RtPf1. Comparada ao processo ''Carbon-In-Pulp" (CIP), as resinas de 
troca iônica oferecem vantagens de capacidade de troca superior, melhor scletividadc, grande resistência à contaminação 
c durabilidade. Adicionalmente ú alta capacidade de troca da resina. elas reduzem a re-adsorção do metal na sua superfície 
aumentando com isso a eficiência de cxtraçi1o do metal c. dessa forma. melhorando ainda mais o processo de recuperação 
do metal. Apesar destas vantagens. o investimento de capital cm infra-cslmtura necessária c a resistência a uma mudança 
de mentalidade têm impedido que a tecnologia ''Rcsin-ln-Pulp" (RIP) se torne mais difundida na extração de melais 
preciosos. 
Os processos de resina-cm-polpa (RIP) utilizam resinas aniônica fortemente básica c fracamente básica, tais como 
AmbcrliteE' IRA-900RFCI (Duolitc'g' A I ú I RlP), Ambcrjct<K 4400CL Ambcrlite® IRA-67RF c Ambcrlite® IRA-96RF. As 
resinas aniônicas fortemente búsieas contêm gn1pos iônicos do tipo amônio quaternário, que cm contato com as correntes 
lixiviadas de alto pH , ft xam o <'lnion dicianoáurico via troca iônica pelo contra-íon de cloreto da resina, Equação 2. 

+ x-
(2) 

A cluiçilo do complexo de ouro adsorvido pela resina pode ser realizada pelo deslocamento com um ânion mais 
fortemente ionizúvcl ou por rcaçilo química . O deslocamento competitivo normalmente é cfetuado com cianeto de zinco 
ou tiocianato. conforme demonstrado nas Equações 3 c 4 a seguir. 

(3) 

(4) 

Em ambos os casos. a resina depois de cluída deve ser re-convertida para a forma sulfato antes de retomar para o serviço 
de adsorção. A convcrs<lo para forma sulfato nonnalmcntc se obtêm com i1cido sulfúrico ou sulfato férrico. Na antiga 
Uni<lo Soviética. entretanto. o método preferido de cluição do ouro da resina era através da rcaçilo quím.ica com tiuréia 
1 ~ 1 • confonnc Equaçi1o 5. 

(5) 

[Au( S C(NH2 hb] • HS Ot-

Uma abordagem alternativa para o processo descrito acima é o uso de resinas aniônicas base fraca (Affi), pelo fato de, 
normalmente. serem fornecidas na forma "base livre'' precisam ser tratadas. condicionadas com ácido antes do contato 
com a soluçilo Iixiviada. Um ciclo típico seria conccitualmcntc confonnc demonstrado na Equação 6 abaixo . 

"""'N R2 + HX .. ........ NR2WX 

.--NR2H·x + Au(CNb- ... _. N PQ H • A u (CN b- + X" 
(ú) 

u.MNPQWA.u(CNb- + N·~OH ... ._.~lR2 + Na·Au(CN)::::- + H20 
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Devido à alta capacidade iônica disponível nas resinas c à elevada capacidade de saturaçfío que pode ser obtida com as 
resinas na cxtração de metal precioso, na maioria das operações em pequena escala a melhor opção a ser considerada para 

recuperação do metal é a incineração da resina saturada ao invés da cluição química 13-'11 . 

2.3. Gálio 

Com o desenvolvimento de computadores mais rápidos c a ampla adoção de dispositivos de comunicação avançados, 
tais como telefones celulares, a indústria eletrônica tem uma crescente necessidade por metais muito específicos, por 
exemplo o Gálio [Ga]. Um trabalho apresentado no 56° Congresso da ABM no ano de 2001 descrevia pesquisas com 
uso de uma resina especial de troca iônica com funcionalidade de amidoxima[5

J para extração do gálio. Outra alternativa 
indica o uso de copolímeros adsorventes, que impregnados "dopados" com adsorvcntc líquido com funcionalidade de 
hidroxiquinolina (por exemplo, Kelex 1 00), têm sido também descritos cm algumas patentes[6

,7] Neste momento estão 
sendo desenvolvidos trabalhos de laboratórios pela Rohm and Haas com uma resina adsorvcnte de estrutura macroreticular 
é dopada com uma solução de agente quelantc, por exemplo, 4 (etil-1-metil-octil-8-hidroxiquinolina), seguida por uma 
secagem. Este processo deixa o agente quelante fixado aos poros do adsorvcntc polimérico, que entra cm contato com a 
solução de aluminato alcalino, que nonnalmente contém metal gúlio numa concentraçJo ao redor de 150 mg/L. O gálio é 
scletivamentc removido pela resina, a qual tem condições de obter um carregamento de aproximadamente 2,5 g de gálio 
por litro de resina. Quando o leito de resina estiver saturado, o gálio adsorvido na resina é, então, cluído pela passagem de 
ácido sulfúrico a uma concentração 4 Nonnal através do leito de resina. Após a cluiçi'ío, a resina pode ser re-convertida ou 
neutralizada com a passagem de uma pequena quantidade de solução cúustica através do leito de rcsin<1 antes do retomo 
ao serviço de adsorçJo do elemento gálio, estas informações scrJo objeto de publicaçJo assim que disponível. 

2.4. Separação de Níquel- Cobalto 

Uma das separações de metais mais difíceis é a separação de Níquel [Ni] do Cobalto [Col como parte do processo de 
refino de cobalto. Resinas de troca iônica especiais, tal como a Amberlite® fRC-748, que possui um grupo funcional ativo 
de ácido iminodiacético, ou através de outros tipos de resina com outras atividadcs iônicas, s;lo capazes de cfctuar esta 
separação. A recuperação do metal adsorvido à resina é feita pela eluição com ácido sulfúrico I Normal. 

2.5. Zinco de Salmouras Geotérmicas 

Uma interessante aplicação da troca iônica é a recuperação do Zinco [Znj a partir de salmouras gcoténnicas. Estas 
salmouras são fontes de energia limpa c de baixo custo operacional. Existe cm operação, hú vúrios anos, uma estação 
geradora de eletricidade da empresa Cal Encrgy com capacidade para 3:lOMW, localizada cm Salton Sca na Califórnia, 
que utiliza uma salmoura geoténnica. Como cst<l salmoura contém quantidades significativas de sais de zinco, a Cal 
Encrgy instalou um processo para remoção seletiva deste elemento antes da rc-iiücç;lo da salmoura no poço geotérmico. 
Usando uma combinação de resinas de troca de iônica, cxtração por solvente c clctrólisc (eleclr01vinning), a usina 
térmica citélda complementannentc ao seu processo de geração de energia clétrica possue ainda uma recuperação de 
aproximadamente 30.000 toneladas de zinco por ano. Em virtude da alta conccntraçélo de cloreto nestas salmouras 
geotém1icas, o zinco normalmente está presente na fonna de complexo aniônico de tetracloreto de zinco (ZnCI4)·2 , qttS 
pode ser efetivamentc rcJBovido por uma resina aniônica base forte operando na fonna de cloreto, tal como Ambcrlite R 

IRA-900Cl ou Ambcljet R 4400Cl. A cluição do zinco é cntJo prontamente realizada simplesmente enxaguando a resina 
com água clmificada e filtrada que possue menor concentração de cloreto do que na resina, proporcionando a quebra do 
complexo aniônico e pcnnitc com que o zn+2 seja liberado do leito de resina c, depois, recuperado através da cletrólisc. 

2.6. Metais do Grupo Platina (PGMs) 

Devido ao alto valor e raridade destes metais (ouro, prata, platina, paládio, ósmio, ródio, rutênio , irídio, etc.) , muitos 
processos de recuperação, separação e puriflcaçélo neste segmento utilizam resinas de troca iônica convencionais c resinas 
especiais, tais como adsorventcs poliméricos c algumas outras resinas de reconhecimento tecnológico molecular. A maior 
parte das lixiviações dos minérios dos metais do grnpo platina é efetuada utilizando úgua-régia com a fonnaçélo resultante 
dos complexos aniônicos dos metais do gmpo platin<l, que depois podem ser removidos usando resinas aniônicas 
específicas. Muitos dos metais base (coexistentes no minério do gmpo platina) são dissolvidos c apresentam-se como 
cátion metálico, sendo facilmente removidos usando-se resinas catiônicas de alta resistência ú oxidaçJo c atrito, como por 

E> exemplo a Amberlite' 200 C 
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2.7. Cobre 

A li:-..:iviaç;1o como método tradicional para produç;1o de cobre a partir de minérios o:-..:idados. resíduos de rocha c resíduos 
de mincraçüo tem crescido nos últimos -lO anos. Agmpado aos processos de c:-..:tração por solvente c clctrólisc. é provável 
que seja responsável por quase 20'% da produção mundial de cobre c:-..:traído até 2005. A troca iônica pode ser usada 
para recuperação de teores bai:-..:o de cobre presentes nas {tguas de drenagem ácidas de minas (D AM). Para demonstrar a 
viabilidade de tal processo. um teste cm planta piloto foi realizado há alguns anos atrás na mina de El Tcnicntc no Chile. 
Para aquele teste. foi utilizada uma úgua típica de drenagem úcida de minas, que tinha uma composição descrita na Tabela 
11. 

Tabela 11- Composiçiio típica da úgua de drenagem ;kida de minas (DMA)ISJ 

-pH 2.0- :l.O 
Acidez livre (H

7
SO) :l .O- :l ,7 g/L 

Total de Cu dissolvido 1.0-2,7 g/L 
Fc férrico) 200 - 500 ppm 
Fc (ferroso) Até ... 100 ppm 
Si02 50- 100 ppm 
C a 400 - 500 ppm 
Mg 20- 50 ppm 
Mn 20- 50 ppm 
Sólidos suspensos 20- 50 ppm 

O teste piloto foi cfctuado. utilizando-se um sistema composto por três colunas de lO cm de diâmetro (4 " ). por 120 cm 
de altura cada uma c contendo !) Iit ros da resina Ambcrlitc'K' IRC -718. que é uma resina quelantc com gn.tpos funcionais 
do tipo {tcido iminodiacético. que possue uma sclctividadc iônica preferencial na fai:-..:a de pH de 2.0 a 4.0 para a série 
dos metais a saber: Fc ' ' > Hg '2 > Cu' 2 Pb ' 2 > Ni '2 > Zn '2 > Cd '2 > Co '2 > Fc' 2 > Mn' 2 > Ca' 2 > Mg' 2 > Na' 1• etc ... (esta 
resina foi substituída por uma versão mais recente. denominada Ambcrlitc'K' IRC-748. que possui maior capacidade de 
troca iônica). As colunas foram operadas no modo contínuo. do tipo "carrossel, onde duas colunas estavam ''on-linc" 
cm série enquanto a terceira coluna estava cm cluição-rcgcncração ou cm "stand-by". Quando a coluna na posição de 
carregamento se saturava. ela era colocada "off-line" para cluição-regcneração c a coluna de polimento era movida para 
a posição carregamento. enquanto que a coluna que estava cm "stand-by" era colocada na posição de polidora. Os testes 
foram conduzidos utili1.ando sistema de opcraç<lo com tlmo de cima para bai:-..:o ''downllow" c. também, sistema de tlu:-..:o 
de bai:-..:o para cima "upllow" Os resultados aqui resumidos são para carregamento (saturaç<lo) com fluxo de baixo para 
cima "upflow'· c com eluição (rcgcncraçüo) com flu:-..:o de cima para baixo "downtlow", ou seja, operações co-corrcntc 
c regeneração cm contra-corrente foram as que proporcionaram melhor eficiência c dcsempcnlto operacional. mesmo 
utilizando úgua bmta não clarificada. Foram c:-..:ccutados três ciclos completos de saturação c cluição para cada coluna. Um 
detalhe esquemático do layout das colunas de saturação c de rcgcncraç<lo está demonstrado na Figura 1 a seguir. 

AMO 
(Água) 

A 

Colunas em Saturação 

B 

SX-EW 
(E lotról ito) 

c 

Coluna em Regeneração 

Fij..JU ra I -Ilustração do esquema das colunas utilizadas planta piloto 

Para cada um dos três ciclos completos. a de drenagem ;ícida de mina utilizada na alimentação continha 1.240 mg!L de 
cobre c 120 mg/L de ferro c um pH de 2.ú:l . As curvas de carregamento de cada um dos três ciclos para as colunas A c 8 , 
onde A ent operado na posição de carregamento c B na posição de polimento, estão demonstradas na Figura 2. Em virtude 
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das séries de operação. a alimentação para a coluna Bera o cllucntc vindo da coluna A. A quantidade de cobre removida 
nonnalmcnte estava na faixa de 93 - 96% do total de cobre contido na água de drenagem úcida de mina (DAM) que foi 
utilizada na alimentação da planta piloto. 
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FigUJ·a 2- Curvas de carregamento de cobre na resina versus volume tratado 

A cluiçflo. regeneração da resina foi rcali;.ada usando uma solução pobre de cobre (esgotado) da unidade de Extraç;1o 
de Solvente c Eletrólisc (SX/EW). Esta solução normalmente continha uma concentração de 31.7 g/1 de cobre. c uma 
concentração de 1.3 g/1 de ferro c uma concentração de 166 g/l de ác ido sulfúrico. Apesar da presença de uma alta 
concentração de cobre nesta solução utili;.ada para cluição da resina. elas foram suficiente para poder proporcionar uma 
concentração de 60 a 70 g/Iitro de cobre na solução cluida da resina conforme demonstrado a Figura 3. O perfil das 
curvas de eluição da coluna A dos três ciclos de regeneração desta coluna estão demonstrados nesta figura. o que indica 
que a eluição foi completada com aplicação de apenas 3 VL (três volumes leito) da solução regenerante. A cficúcia da 
regeneração é evidenciada pelo fato dos ciclos de carregamento (saturação) subscqücntcs mostrarem baixa fuga de cobre 
c capacidades de troca semelhantes sobre os três ciclos de saturaç;1o-rcgcncração. 

Atualmente está sendo planejado um teste de campo adicional. que irí1 gerar dados complementares sobre a recupe,r~•ção 

de cobre a partir de águas de descarga de drenagem ácidas de minas com a resina de maior capacidade. Ambcrlitc R) 

lRC-748. 
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Figura 3 -Curva de eluição do Cobre (volume clucntc versus cobre removido) 

144 



XIX ENTMME- Recife. Pernambuco- 2002. 

3. CONCLUSÃO 

A tecnologia de resinas de troca largamente utilizada cm desmineralização de água. catMiscs de rcaçõcs orgânicas 
c purificações de substâncias químicas inorgilnicas c org;!nicas c industrias alimentícias. Dentre as aplicações das 
industrias alimentícias podemos destacar as purificações de açúcares. gelatina. pcctina. úcido cítrico. híctico. etc ... . 
As resinas também poderão vir num tempo muito rápido a desempenhar um papel de grande importância técnica c 
cconômica no segmento de mineração c metalúrgica. quer seja na cxtração de metais raros. na purificação de correntes de 
cobre. níquel. cobalto. dentre outros c. ainda. no controle ambientaL das minas cm atividadcs ou nas atualmentc inativas 
por C\Cmplo na rcmoç;1o c recupcraçJo de metais ainda presentes nas úguas de drenagem úcidas de minas. dentre esses 
metais podemos destacar os metais preciosos. como por C.\Cmplo o ouro que pode ainda c.\istir cm concentrações da ordem 
de 0.0 I a 0.02 g/litro cm ;íguas de drenagem úcidas de minas c. somente com o uso de resina poderia ser viabilizado esta 
rccupcraç;1o . O uso de uma resina selctiva poderá proporcionar a recuperação c concentração deste elemento. com uma 
alta capacidade de carregamento de ouro sobre a resina. sendo que postcrionncntc a resina poderia então ser incinerada 
para rccupcraç;1o do metal. método mais cconômico para recuperar ouro de resina com alta carregamento do metal cm 
um litro de resina. 
A cvoluç;1o da tecnologia de troca iônica tem sido conduzida no sentido de se buscar o desenvolvimento de resinas mais 
sclcti,·as' isando separar. purificar. concentrar os elementos. mesmo quando esses apresentam-se cm níveis muito bai.\OS. 
cm uma determinada corrente. Por isso a recuperação deste elemento somente poderá ser economicamente viúve! com 
o uso de resinas de troca iônica que podcr;'t sclctivamcntc retirar um determinado elemento no meio de outros tantos 
possíveis elementos c.\istcntcs neste caso específico cm ;íguas de drenagem ;ícidas de minas 
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