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RESUMO 

O impacto ambiental gerado pelo descarte de efluentes industriais carregados de metais 

pesados impõe a necessidade do tratamento desses rejeitos, uma vez que são tóxicos e não 

biodegradáveis, podendo causar sérios danos à população e ao meio ambiente. O processo 

de extração de cátions metálicos utilizando microemulsões é eficaz quando acontece em 

WII, onde a fase microemulsionada encontra-se em equilíbrio com uma fase aquosa em 

excesso. No entanto, a microemulsão formada nesse sistema possui uma maior quantidade 

de matéria ativa quando comparada ao equilíbrio de WIII (microemulsão em equilíbrio com 

fases aquosa e oleosa, ambas em excesso), ainda pouco estudado, motivando, assim, o 

desenvolvimento de um estudo comparativo da eficiência de extração dos íons Cu
2+

 e Ni
2+

 

por sistemas microemulsionados bifásicos e trifásicos (WII e WIII). Os constituintes 

utilizados nos sistemas de extração foram: óleo de coco saponificado - OCS (Tensoativo), n-

Butanol (Cotensoativo), querosene (Fase Oleosa) e soluções sintéticas de CuSO4.5H2O e 

NiSO4.6H2O com NaCl 2% (fases aquosas). Foram obtidos os diagramas de fases 

pseudoternários e os sistemas microemulsionados foram caracterizados através das técnicas 

de tensão superficial, tamanho de partículas e microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

concentração dos íons foi determinada por espectrometria de absorção atômica. O estudo da 

extração dos cátions metálicos Cu
2+

 e Ni
2+

 na região de WIII contribuiu para um melhor 

entendimento dos processos de extração por microemulsão, elucidando os vários 

comportamentos apresentados na literatura para esses sistemas. Além disso, uma vez que 

houve uma alta eficiência de extração, similar aos sistemas de Winsor II, o sistema trifásico 

(WIII), por apresentar uma menor quantidade de tensoativo e cotensoativo, e um menor 

volume de fase aquosa após a extração, levou a uma maior concentração do metal, 

representando uma vantagem econômica e tecnológica do processo. Assim, a extração em 

sistema trifásico é viável e, apesar dos percentuais de extração em WII e WIII serem 

semelhantes, o sistema de WIII leva a uma maior concentração do metal na fase extrato. O 

presente trabalho mostrou, ainda, que a etapa de reextração para os sistemas em WIII é mais 

eficaz pois, diferentemente da extração em Winsor II, ela é realizada na fase oleosa, onde 

está depositado o complexo metal/tensoativo, regenerando somente o tensoativo que 

complexa com o metal na fase orgânica, e não todo o tensoativo utilizado, como é o caso do 

equilíbrio em Winsor II. Este fato viabiliza a reutilização da fase microemulsão no processo 

de extração, diminuindo os custos de regeneração do tensoativo. 

Palavras-Chave: extração, cobre, níquel, microemulsão, Winsor II, e Winsor III. 



  

ABSTRACT 

The environmental impact due to the improper disposal of metal-bearing industrial 

effluents imposes the need of wastewater treatment, since heavy metals are non-

biodegradable and hazardous substances that may cause undesirable effects to humans and 

the environment. The use of microemulsion systems for the extraction of metal ions from 

wastewaters is effective when it occurs in a Winsor II (WII) domain, where a 

microemulsion phase is in equilibrium with an aqueous phase in excess. However, the 

microemulsion phase formed in this system has a higher amount of active matter when 

compared to a WIII system (microemulsion in equilibrium with aqueous and oil phases 

both in excess). This was the reason to develop a comparative study to evaluate the 

efficiency of two-phases and three-phases microemulsion systems (WII and WIII) in the 

extraction of Cu
+2 

and Ni
+2

 from aqueous solutions. The systems were composed by: 

saponified coconut oil (SCO) as surfactant, n-Butanol as cosurfactant, kerosene as oil 

phase, and synthetic solutions of CuSO4.5H2O and NiSO4.6H2O, with 2 wt.% NaCl, as 

aqueous phase. Pseudoternary phase diagrams were obtained and the systems were 

characterized by using surface tension measurements, particle size determination and 

scanning electron microscopy (SEM). The concentrations of metal ions before and after 

extraction were determined by atomic absorption spectrometry. The extraction study of 

Cu
+2

 and Ni
+2 

in the WIII domain contributed to a better understanding of microemulsion 

extraction, elucidating the various behaviors presented in the literature for these systems. 

Furthermore, since WIII systems presented high extraction efficiencies, similar to the ones 

presented by Winsor II systems, they represented an economic and technological 

advantage in heavy metal extraction due to a small amount of surfactant and cosurfactant 

used in the process and also due to the formation of a reduced volume of aqueous phase, 

with high concentration of metal. Considering the reextraction process, it was observed 

that WIII system is more effective because it is performed in the oil phase, unlike 

reextraction in WII, which is performed in the aqueous phase. The presence of the metal-

surfactant complex in the oil phase makes possible to regenerate only the surfactant present 

in the organic phase, and not all the surfactant in the process, as in WII system. This fact 

allows the reuse of the microemulsion phase in a new extraction process, reducing the 

costs with surfactant regeneration. 

 

Keywords: extraction, copper, nickel, microemulsion, Winsor II, and Winsor III. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por novas metodologias para o controle e minimização da poluição 

ambiental vem crescendo em virtude do acelerado desenvolvimento industrial. O impacto 

ambiental gerado pelo descarte de efluentes industriais carregados de metais pesados 

impõe a necessidade de tratar tais rejeitos, uma vez que esses compostos são tóxicos, 

bioacumulativos e não biodegradáveis, podendo causar sérios danos à população e ao meio 

ambiente. As metalúrgicas, cerâmicas, curtumes, indústria de corantes, tintas e explosivos, 

entre outras, podem descartar esses elementos no ambiente através de seus efluentes. 

 As indústrias têm buscado diminuir o impacto ambiental gerado por suas linhas de 

produção, além de informar seus colaboradores quanto a importância da educação 

ambiental, com a ideia de redução dos resíduos na fonte geradora, da reciclagem, do reuso 

e do tratamento, mostrando que o gerador do resíduo é responsável pelo seu tratamento. As 

agências regulamentadoras são responsáveis por esse estímulo, uma vez que têm 

implantado normas ambientais cada vez mais restritivas e, juntamente com o trabalho de 

fiscalização, exigem o atendimento às especificações estabelecidas. 

 Devido ao baixo custo e ao grande poder de aplicação em diferentes segmentos 

industriais, os estudos de extração de metais como cobre, níquel, cromo, ferro, zinco, 

chumbo, manganês, etc., utilizando sistemas microemulsionados, têm apresentado grande 

eficiência e aparecem como alternativa viável de aplicação. 

 Diversas tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos anos para remover íons 

metálicos tóxicos dos corpos aquáticos. As mais conhecidas e importantes incluem 

filtração, precipitação química, adsorção, troca iônica, extração sinergética, eletro-

deposição, e sistemas de membranas. No entanto, sabe-se que todas essas tecnologias 

apresentam desvantagens e limitações, por exemplo, remoção incompleta dos cátions 

metálicos, elevado consumo de energia, e a produção de efluentes tóxicos. 

 Atualmente os trabalhos envolvendo microemulsões na extração de metais em meio 

aquoso utilizam o equilíbrio de Winsor II (microemulsão em equilíbrio com uma fase 

aquosa em excesso), não levando em consideração o importante equilíbrio de Winsor III 

(microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa e uma fase oleosa, ambas em excesso). 

Este equilíbrio é geralmente obtido com menores concentrações de tensoativo e 

cotensoativo do que o equilíbrio de Winsor II. 
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Assim, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo da 

eficiência da extração de cobre e níquel, nos equilíbrios de Winsor II e de Winsor III, 

visando mostrar as vantagens que um sistema tem sobre o outro, além de possibilitar o 

entendimento da influência dos parâmetros e estruturas sobre o processo. 

O processo de extração de cátions metálicos utilizando sistemas microemulsionados 

requer o conhecimento das características dos sistemas em estudo e das propriedades das 

microemulsões. Assim, a influência de alguns parâmetros, tais como: pH, razão 

cotensoativo/tensoativo e aumento da concentração dos metais, nos sistemas bifásicos e 

trifásicos, foram estudados. 

Esta tese foi dividida em seis capítulos. O Capítulo 01 corresponde à introdução 

geral. O Capítulo 02 descreve os aspectos teóricos e a revisão da literatura, compreendendo 

tópicos com relação à poluição ambiental, metais pesados, processos de extração de cátions 

metálicos por tensoativos e microemulsões, além das técnicas de caracterização dos 

sistemas de extração utilizados. No Capítulo 03 foi feito um estado da arte voltado à 

extração de metais pesados por microemulsão e técnicas utilizadas para a sua 

caracterização. O Capítulo 04 apresenta a metodologia experimental, onde estão 

relacionados os materiais e equipamentos e são descritos os métodos para a caracterização 

dos sistemas e sua utilização na extração por microemulsão. Os resultados obtidos 

experimentalmente são apresentados e discutidos no Capítulo 05 e serviram como base 

para as conclusões apresentadas no Capítulo 06, seguidas das referências bibliográficas 

utilizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados à 

poluição ambiental e contaminação das águas por metais pesados, especialmente o cobre e 

o níquel, relacionando os principais métodos de extração de cátions metálicos. Relata, 

também, a aplicação de tensoativos (derivados de óleos vegetais) e de sistemas 

microemulsionados no processo de extração desses metais. 

 

2.1 POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

 A poluição ambiental por metais pesados é um problema mundial que cresce com o 

aumento da população e da urbanização e, principalmente, com o desenvolvimento 

industrial, fato que tem contribuído para o aumento significativo nas concentrações de 

cátions metálicos em águas (DORST, 1973). 

 A minimização dos impactos ambientais, a melhoria da saúde e da qualidade de 

vida da população têm despertado na comunidade científica o interesse pelo 

desenvolvimento de novas técnicas com custos mais baixos, bem como o aprimoramento 

daquelas já existentes. Muitas pesquisas têm como objetivo conhecer a dinâmica dos 

contaminantes nos ambientes aquáticos como chave para o sucesso no monitoramento e na 

mitigação de impactos ambientais. Além disso, muitas indústrias têm procurado minimizar 

os impactos ambientais gerados por suas linhas de produção, buscando informar seus 

colaboradores quanto às práticas da educação ambiental, principalmente no que diz 

respeito à responsabilidade pelo resíduo gerado.  

A diminuição da geração de efluentes contendo metais pesados leva a minimização 

dos efeitos tóxicos no meio ambiente, fazendo com que os procedimentos existentes sejam 

adaptados visando atender a legislação pertinente (ANASTAS e KIRCHHOFF, 2002; 

ROCHA et al., 2001; CONAMA 357, 2005; CONAMA 393, 2007 e CONAMA 430, 

2011). 
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2.2 METAIS PESADOS: ASPECTOS GERAIS 

  

 O termo “metal pesado” que vem sendo utilizado na literatura científica é aplicado 

aos elementos que apresentam densidade superior a 5 g.cm
-3

, com um grande número 

desses se enquadrando nesta categoria (BARAKAT, 2011; ADRIANO, 1994). Esse termo 

apresenta inúmeros significados, dependendo da área em que é aplicado, como: química, 

ecologia, tratamento de água e efluentes (SOUZA JUNIOR, 2012). Como muitos desses 

elementos são reconhecidamente tóxicos, podem causar sérios danos à saúde humana, 

incluindo redução do crescimento, danos aos órgãos e ao sistema nervoso. Alguns deles 

são carcinogênicos (BABEL e KURNIAWAN, 2004). Por isso, esse termo é comumente 

utilizado para um grupo de metais que está associado à poluição e à toxicidade. Afetam 

também a qualidade dos recursos hídricos e do meio ambiente (FEIGENBAUM, 1977; 

HOMEM, 2001). 

 Os metais pesados podem acumular-se nos componentes do ambiente, onde 

manifestam sua toxicidade, por isso diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos por 

serem absolutamente não degradáveis tanto biologicamente quanto quimicamente 

(BAIRD, 2002). 

 Diante da atual situação mundial acerca da preservação do meio ambiente, é 

necessário manter um controle eficaz do descarte de efluentes. As leis ambientais têm 

contribuído para minimizar o impacto causado pelos efluentes de processos industriais nos 

corpos receptores. Os órgãos regulamentadores limitam a carga poluidora lançada de 

acordo com o tipo de uso estabelecido para a água do corpo receptor.  

 No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da 

Resolução n° 430 de 2011 - que altera parcialmente e complementa a Resolução n
o
 357 de 

17 de março de 2005 – dispõe, em seu Art. 16, sobre condições, parâmetros, padrões e 

diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos d’água receptores. 

 Os valores máximos de cobre dissolvido e níquel total nos efluentes de qualquer 

fonte poluidora não devem ultrapassar 1 mg·L
-1

 e 2,0 mg·L
-1

, respectivamente, para que 

possam ser descartados nos corpos d´água (CONAMA 430, 2011). 

Em solução, os metais existem na forma de íons livres (hidratados) ou em 

associação com íons ou moléculas, formando pares iônicos ou complexos, menos tóxicos 

que os primeiros. Os estados de oxidação indicam as principais interações que o metal está 
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sujeito, afetando sua estabilidade, mobilidade e risco de contaminação do ambiente 

(GUILHERME et al., 2005). 

 Os metais pesados podem ser acumulados em níveis perigosos em micro-

organismos, peixes, e plantas, sendo, assim, transferidos para o homem através da cadeia 

alimentar. Esses metais, quando na forma elementar, não são absorvidos no trato 

gastrointestinal, porém seus sais são de fácil absorção (KOCASOY, 1999). 

 O cobre e o níquel, dentre outros, estão classificados como essenciais por 

desempenhar funções biológicas importantes no metabolismo de diversos organismos 

(ALLOWAY, 1994). Ambos são metais importantes para a nutrição das plantas e são 

classificados como micronutrientes, possuindo funções específicas, estando presentes em 

algumas proteínas, enzimas e coenzimas em vegetais. 

 Em relação aos riscos para o meio ambiente, além do cobre e do níquel, os metais 

que despertam maior preocupação devido à possibilidade de contaminação são: Arsênio 

(As), Boro (B), Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg) Molibdênio (Mo), Chumbo (Pb), Selênio (Se) 

e Zinco (Zn) (ROCHA et al., 2001). 

 A determinação das concentrações de metais como Cu
2+

 e Ni
+
 em amostras é muito 

importante para algumas áreas, tais como controle ambiental, química e alimentos. O cobre 

é um metal nutricionalmente essencial, sendo amplamente distribuído na natureza. O 

níquel é um metal componente da enzima uréase e é considerado essencial para plantas e 

alguns animais domésticos. Tem sido dada mais atenção sobre a toxicidade de níquel em 

baixas concentrações (XU et al., 2013; FAN, 2009; ANSARI, 2008). 

A seguir serão apresentadas as principais propriedades dos metais pesados cobre e 

níquel estudados neste trabalho. 

  

2.2.1 Cobre 

  

 O cobre está dentre os primeiros metais pesados utilizados pelo homem (MOURA, 

2001). É um elemento metálico, representado pelo símbolo Cu, amplamente distribuído na 

natureza no seu estado puro, apresentando coloração avermelhada. Possui alta 

condutividade elétrica e térmica, com grande resistência a corrosão, deformação e ruptura. 

Além de ser duro, apresenta maleabilidade. 
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 O cobre é abundante na natureza na forma de sulfetos, podendo ocorrer 

secundariamente nas formas de arsenitos, cloretos e carbonatos. Está naturalmente presente 

na atmosfera por dispersão pelo vento e erupções vulcânicas. Suas principais fontes 

antropogênicas são: mineração, fundição, queima de carvão como fonte de energia e 

incineração de resíduos municipais. As formas solúveis do metal encontradas na água são 

Cu
2+

, Cu(HCO3)2 e Cu(OH)2, sendo que a maior parte do cobre(II) dissolvido está na 

forma complexada e não como íon livre (FIT CETESB, 2012). 

 Metade da produção mundial desse elemento é empregada na fabricação de cabos e 

contatos elétricos, cujas indústrias produtoras geram efluentes aquosos com altos teores de 

cobre (CLARCK, 1970). Assim, torna-se indispensável um tratamento adequado desses 

efluentes gerados para que estejam conforme as especificações das normas pertinentes. 

 O cobre é um metal nutricionalmente essencial aos organismos vivos em pequenas 

quantidades. A principal via de exposição não ocupacional desse metal à população geral é 

a oral e, havendo ingestão excessiva, pode causar vômitos, anemia, danos renal e hepático 

e, em alguns casos, morte. A ingestão de água contendo altas concentrações do metal pode 

produzir náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. É um elemento tóxico a organismos 

aquáticos mesmo a baixas concentrações (FIT CETESB, 2012; GUPTA, 1998; MARK et 

al., 1996; ALLOWAY e AIRES, 1994). A Tabela 2.1 apresenta as principais 

características físico-químicas do cobre. 

 

Tabela 2.1. Características físico-químicas do cobre. 

Características do Cu 

Número atômico 29 

Massa atômica (u.m.a) 63,59 

Distribuição Eletrônica [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Densidade a 20 
o
C (g.cm

-3
) 8,96 

Ponto de fusão 
o
C 1083 

Ponto de ebulição 
o
C 2595 

Raio iônico (Å) 0,70 

 

Fonte: YAVUZ et al., 2003; MOURA, 2001. 
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2.2.2 Níquel 

 

 O níquel, representado pelo símbolo Ni, é um metal duro e prateado que pode 

formar ligas com o ferro, cobre, cromo e zinco. Possui diferentes estados de oxidação, 

sendo o mais frequente o Ni
2+

, que tem a capacidade de formar vários complexos. É 

utilizado principalmente na fabricação de aço inoxidável, por ser um elemento resistente à 

ação corrosiva de muitos ácidos, álcalis e sais. Também é usado na produção de ligas, 

baterias alcalinas, moedas, pigmentos inorgânicos, próteses clínicas e dentárias (CETESB, 

Ni). 

 Esse metal é liberado na atmosfera por indústrias que o utilizam em sua forma pura 

ou suas ligas, pela queima de petróleo ou carvão e pela incineração de lixo. No ar, o níquel 

adere-se a pequenas partículas de pó, que logo são depositadas no solo ou removidas pela 

chuva. Aparentemente, o níquel não se acumula em peixes ou outros animais utilizados 

como alimento (PINO, 2005). É o metal componente da enzima urease e é considerado 

essencial para plantas e alguns animais domésticos. Tem sido dada muita atenção sobre a 

toxicidade de níquel em baixas concentrações (ANSARI et al., 2008). 

 A exposição da população geral ao níquel pode ocorrer por inalação de ar, ingestão 

de água e alimentos ou contato com a pele.  As atividades mais comuns que acarretam 

exposição ocupacional ao níquel são a mineração, a moagem e a fundição dos minérios, a 

partir de sulfetos e óxidos, e a utilização de produtos primários de níquel, tanto na 

produção de aço inoxidável e de ligas quanto em fundições (FIT CETESB, 2012). 

 Em pequenas quantidades, o níquel é essencial, mas quando em altas concentrações 

ele pode ser perigoso para a saúde humana, apresentando várias consequências: 

probabilidade de desenvolver câncer de pulmão, laringe e próstata, embolia pulmonar, 

asma e bronquite crônica, além de reações alérgicas diversas (LENNTECH, 2004). Além 

disso, seus sais são considerados carcinogênicos. Suas principais características físico-

químicas estão apresentadas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2. Características físico-químicas do níquel. 

Características do Ni 

Número atômico 28 

Massa atômica (u.m.a) 58,71 

Distribuição Eletrônica [Ar] 4s
2
 3d

8
 

Densidade a 20 
o
C (g.cm

-3
) 8,902 

Ponto de fusão (
o
C) 1435 

Ponto de ebulição (
o
C) 2732 

Raio iônico (Å) 0,72 

 

Fonte: YAVUZ et al., 2003; MOURA, 2001. 

 

2.3 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS POR METAIS PESADOS 

  

 Os metais ocorrem de forma natural no ambiente, mas vêm sendo encarados como 

um dos grandes problemas da sociedade moderna, devido ao elevado uso de substâncias 

que contêm esses elementos, impulsionado principalmente pelos setores industriais e 

agrícolas. 

 A maioria das indústrias de processos químicos, incluindo processamento de metal, 

polpa e papel, produção de eletrônicos, dentre outras, são responsáveis pela presença 

desses elementos no meio ambiente. 

A extração de cátions metálicos, os processos de fabricação de peças metálicas, as 

tintas e pigmentos, a indústria de petróleo podem ser considerados as maiores fontes 

antropogênicas de metais pesados no ambiente (ZAMBON, 2003). 

 

2.4 TENSOATIVOS E EXTRAÇÃO DE METAIS 

  

 As pesquisas utilizando agentes tensoativos têm sido constantes em virtude do 

reconhecimento de suas propriedades e atividade superficial. Possuem várias aplicações 

nos processos tecnológicos, tais como: no setor farmacêutico, cosméticos, alimentos, 

plásticos, tintas, metalúrgicas, lubrificantes, indústria química, inibidores de corrosão, 

dentre outras (ATTWOOD e FLORENCE, 1985; CASTRO DANTAS et al., 2001). Essas 



Capítulo 02. Aspectos Teóricos e Revisão da Literatura                                                                                                                              31 

 

Oliveira, Mônica Rodrigues de                                                                                                                                                                 2013 

moléculas também podem ser utilizadas como auxiliares nos sistemas de tratamento de 

efluentes aquosos. 

Os tensoativos são moléculas anfifílicas que possuem em sua estrutura duas partes 

de polaridades diferentes (MITTAL, 1979), uma hidrofóbica ou apolar e outra hidrofílica 

ou polar, que se associam de forma espontânea, em solventes polares ou apolares. A 

representação genérica da estrutura química de uma molécula de tensoativo é mostrada na 

Figura 2.1. 

Figura 2.1. Representação esquemática de uma molécula de tensoativo. 

 

Fonte: Autor 

 

 A classificação dos tensoativos pode ser baseada na natureza do seu grupo 

hidrofílico (SHAW, 1975), onde a carga da espécie ativa indica o caráter da molécula, 

podendo ser do tipo iônico (aniônico e catiônico), não iônico e anfótero, conforme 

descrição a seguir: 

 

 . Tensoativos iônicos: compostos que apresentam cargas elétricas na parte 

hidrofílica e, quando dissociados em água, originam íons carregados positivamente 

(tensoativos catiônicos) ou negativamente (tensoativos aniônicos) na superfície ativa. 

  São exemplos de tensoativos catiônicos os sais de amina de cadeia longa e sais 

quaternários de amônio.  Os sabões, os compostos sulfonados, sulfatados e fosfatados são 

exemplos de tensoativos aniônicos. 

 

 . Tensoativos não iônicos: moléculas que não se dissociam em solução aquosa. Os 

tipos mais comuns desses tensoativos são os álcoois graxos etoxilados, o nonilfenol 

etoxilado e o propileno glicol etoxilado. 

 

. Tensoativos Anfóteros: compostos que apresentam duplo caráter iônico, onde em 

pH ácido eles agem como tensoativos catiônicos e em pH básico como aniônicos. As 

betaínas e os aminoácidos são os representantes desta classe. 
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 Os tensoativos atuam como eletrólitos típicos na forma de monômeros quando em 

soluções diluídas, orientando-se preferencialmente nas interfaces de forma a reduzir a 

tensão interfacial. À medida que se aumenta a quantidade de tensoativo a ser dissolvida em 

um determinado solvente, tende-se a um valor limite de concentração que determina a 

saturação na interface e as moléculas não podem mais se adsorver, iniciando assim o 

processo de formação espontânea de agregados moleculares, chamados micelas. As 

micelas são definidas como agregados moleculares, de tamanho coloidal, em equilíbrio 

como as moléculas monoméricas a partir das quais são formadas (NUNES, 2013; NOME 

et al., 1982).  

 Os tensoativos em solução se reúnem formando várias microestruturas 

denominadas micelas (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Representação das micelas do tipo (a) direta e (b) inversa. 

 

 

Fonte: Autor 

   

A água atrai, por forças eletrostáticas, os grupos polares que se direcionam para o 

meio aquoso, formando micelas do tipo diretas, onde a parte hidrofóbica da molécula é 

direcionada para o interior dessas micelas, enquanto que a parte hidrofílica orienta-se para 

o meio aquoso. Quando o meio é apolar, a parte hidrofóbica é repelida pela fase aquosa, 

formando micelas inversas (MOURA, 2002; TORAL, 1973). 

 Para quantificação dos efeitos das contribuições dos grupos polares e apolares 

presentes na estrutura de uma molécula anfifílica, utiliza-se o Balanço Hidrofílico-

Lipofílico (BHL), que indica o percentual da natureza hidrofílica de um tensoativo. A 

noção semi-empírica de BHL foi introduzida com a finalidade de selecionar o tensoativo 

mais adequado a ser utilizado na formulação de uma emulsão (GRIFFIN, 1965). 
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 A Figura 2.3 apresenta um comparativo dos tamanhos das cadeias hidrofílicas e 

lipofílicas para duas moléculas de tensoativos apresentando valores diferentes de BHL. A 

molécula que tem uma cadeia hidrofílica maior apresenta elevado BHL, e aquela com 

cadeia hidrofílica menor apresenta baixo BHL. 

 

Figura 2.3. Representação de moléculas de tensoativos com diferentes BHL. 

 

Fonte: Autor 

 

  Para tensoativos iônicos foi proposto um método alternativo que estima o 

valor do BHL, onde se adiciona uma propriedade intrínseca a cada grupo presente na 

molécula (DAVIES e RIDEAL,1963). O valor do BHL é, então, calculado pela seguinte 

equação (Equação 2.1): 

(2.1) 

𝐻𝐵𝐿 =   𝐻𝑖 −   𝐿𝑖 + 7

𝑖𝑖

 

 

 Onde: Hi e Li são os valores dos grupos funcionais hidrofílicos e lipofílicos, 

respectivamente. 

 

 O ponto de Krafft, observado para os sistemas utilizando tensoativos iônicos, é a 

temperatura a partir da qual essas moléculas iniciam o processo de micelização, com uma 

curva de solubilidade apresentando um crescimento exponencial (ROUVIERE e 

FAUCOMPRE, 1983; KRAFFT e WIGLOW, 1985). Esse fenômeno acontece porque a 

solubilidade dos monômeros de tensoativo é limitada, enquanto que as micelas são mais 

solúveis.  
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 A Figura 2.4 apresenta um diagrama de fases, com a curva de solubilidade para 

tensoativos iônicos, onde se observam três regiões: 

 

Figura 2.4. Diagrama de fases para uma solução de tensoativos iônicos. 

 

Fonte: (ARAÚJO, 1994). 

 

 Região I: nesta região, onde o meio está diluído, apresentando-se abaixo da 

temperatura de Krafft (TK), encontram-se cristais hidratados; 

 . Região II: apesar do aumento temperatura, a solução permanece diluída com a 

presença de monômeros nas interfaces e alguns no seio da solução;  

 . Região III: nesta região, o meio foi saturado a uma temperatura acima de TK, uma 

vez que houve o aumento da concentração de tensoativo, ocorrendo a formação de micelas. 

Portanto, as micelas só se formam a partir de uma concentração e temperatura específicas 

(c.m.c. e TK). 

 A extração líquido-líquido é um método que tem sido extensivamente estudado e 

aplicado, sendo eficaz nos processos de separação que envolvem duas fases líquidas 

imiscíveis ou parcialmente miscíveis, além de fornecer condições adequadas para 

recuperação e purificação de cátions metálicos diluídos em soluções aquosas. Para que 

ocorra a transferência de massa do soluto entre os componentes do sistema, é necessária a 

introdução de um solvente. As densidades desse solvente orgânico e da fase aquosa devem 

ser bem diferentes para que se formem duas fases bem definidas. Sua aplicação abrange os 

mais diversos setores, tais como: extração de metais, manufatura de antibióticos, combate à 

poluição, etc. (SOUSA JUNIOR, 2012; KORN et al., 2006; HIRAYAMA et al., 2005; 

CRITTENDEN, 1991). 
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 A natureza da fase orgânica é um fator determinante para a eficiência da extração, 

geralmente constituída por um diluente, o qual pode determinar a qualidade da separação 

das fases por efeitos físico-químicos, e por um agente extratante, que é um composto que 

apresenta um grupo funcional capaz de interagir quimicamente com a espécie a ser 

extraída da fase aquosa (BARROS NETO, 1996). 

Dentre os principais tipos de reações envolvidas em um processo de extração 

líquido-líquido, as reações de solvatação, de quelatação e de troca iônica são as mais 

comuns (TWIDWELL, 1989). 

A solvatação consiste na transferência de uma espécie molecular neutra da fase 

aquosa para a fase orgânica, em função da quantidade de solvente durante o processo de 

extração. A reação (Equação 2.2) que envolve este processo é caracterizada pelo 

deslocamento das moléculas de água, coordenadas por moléculas de solvente, como 

ilustrada a seguir. 

(2.2) 

 𝑀𝐴 (𝐻2𝑂)𝑚 +  𝑛𝑋 → 𝑀𝐴 𝑋𝑛 +  𝑚𝐻2𝑂 

 

 Conforme reação representada na Equação 2.2, X pode ser um álcool, éter, éster, 

cetona ou um composto fosforado. 

 

A quelatação caracteriza-se pela formação de uma ou mais ligações químicas 

específicas fortes, uma vez que o íon é acoplado entre as moléculas do extratante formando 

um anel. 

 Na reação de troca iônica, podendo ser catiônica ou aniônica, ocorre a formação de 

uma ou mais ligações entre o extratante e alguma espécie doadora de prótons ou outros 

íons em solução aquosa, resultando na formação de um sal. 

 Os extratantes aniônicos, tais como os sais de ácidos graxos e organofosforados, 

são seletivos para os processos de extração de metais, cuja reação acontece com a troca do 

íon H
+
 pelo cátion, escrita conforme reação Equação 2.3: 

                (2.3) 

𝑀𝑛+ +  𝑛𝐻𝑋 → 𝑀(𝑋)𝑛 +  𝑛𝐻+ 

 

Na extração de metais pesados, os íons são extraídos de uma fase aquosa para uma 

fase orgânica. Sendo este um processo energeticamente desfavorável, é necessária a 
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neutralização da carga iônica antes do processo de extração. Obtém-se a neutralização pela 

formação de complexos neutros solúveis na fase orgânica (LEITE, 1995). 

 Os ligantes empregados na extração de íons metálicos em solução são definidos 

como toda molécula ou íon que contém pelo menos um par de elétrons que pode ser doado 

(COTTON e WILKINSON, 1988). 

 O processo de extração de cátions metálicos utilizando tensoativos aniônicos ocorre 

pela reação entre o íon metálico Me
+ 

e o ânion do tensoativo, representada pela Equação 

2.4. Por ser lipossolúvel, o complexo metal/tensoativo formado se dissolve em uma fase 

orgânica, que ao ser posta em contato com uma fase aquosa, onde inicialmente se encontra 

o metal dissolvido, promove a extração. 

(2.4) 

 𝑀+𝑛 + 𝑛 𝐿𝑖𝑔− → 𝑀+𝑛(𝐿𝑖𝑔−)𝑛         
 

A Figura 2.5 mostra algumas possíveis interações entre os tensoativos aniônicos e 

metais com valências diferentes. 

 

Figura 2.5. Representação das interações entre os tensoativos aniônicos e metais com valências diferentes. 

 

 

                                         Fonte: Autor 

 

 Observa-se na Figura 2.5 que quanto maior a valência do metal mais lipossolúvel 

será o complexo, uma vez que o íon com maior valência aumenta o número de moléculas 

ligantes do tensoativo, promovendo a formação de uma espécie de micela inversa que 

tende a ter uma grande afinidade por meios apolares. 
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Quando tensoativos aniônicos são utilizados na extração de metais, pode-se 

relacionar o ligante do processo convencional aos ânions dos tensoativos, que ao 

interagirem com o metal formam um complexo lipossolúvel, ou mesmo um floco, que 

pode ser removido do meio aquoso por um processo de flotação, de filtração ou mesmo 

uma decantação (NUNES, 2009). A Equação 2.5 mostra a reação do tensoativo aniônico 

com o metal. 

(2.5) 

 𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑁𝑎+ 𝑂𝐶− → 𝑀𝑒𝑛+ 𝑂𝐶− 𝑛 + 𝑛𝑁𝑎+ 
 

 O equilíbrio está baseado na hidrólise do ânion do tensoativo (OC
-
), uma vez que os 

íons do Na
+
 não sofrem hidrólise (Equação 2.6), ocorrendo a remoção de prótons da água 

para formar as moléculas do ácido H(OC) e íons hidróxidos, tornando o meio básico. 

 

(2.6) 

 𝑂𝐶− + 𝐻2𝑂 → 𝐻 𝑂𝐶− + 𝑂𝐻−                         

 

 A constante de ionização do ácido carboxílico (Equação 2.7) é obtida a partir da 

Equação 2.6: 

(2.7) 

𝐾𝑎 =
 𝐻 𝑂𝐶−  . [𝑂𝐻−]

  𝑂𝐶−  . [𝐻2𝑂]
 

 

 Partindo-se da equação de hidrólise da água tem-se, 

(2.8) 

𝐻2𝑂 → 𝐻+ + 𝑂𝐻−   
 

(2.9) 

𝐾𝑤 =
 𝑂𝐻− . [𝐻+]

[𝐻2𝑂]
 

 

Combinando as Equações 2.8 e 2.9 pode-se obter a constante de hidrólise do 

tensoativo (Equação 2.10): 

        (2.10) 

𝐾ℎ =
𝐾𝑤

𝐾𝑎
=

  𝑂𝐶−  . [𝐻+]

[𝐻 𝑂𝐶− ]
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Onde, 

 

Kw = constante de ionização da água = 1,0 x 10
-14

 

Ka = constante de ionização do ácido = 1,096 x 10
-5

 

A Equação 2.10 ainda pode ser simplificada considerando que [(OC
-
)] = [H

+
], logo, 

 

(2.11) 

𝐾ℎ =  
𝐾𝑤

𝐾𝑎
=

[𝐻+]2

[𝐻 𝑂𝐶− ]
  

 

 Partindo da reação apresentada na Equação 2.5 e, considerando que as interações 

entre o metal e o tensoativo ocorrem baseadas na ionização do ácido correspondente do 

tensoativo, pode-se expressar o seguinte equilíbrio (Equação 2.12): 

(2.12) 

𝑀+𝑛 + 𝑛𝐻𝑂𝐶      → 𝑀+𝑛 𝑂𝐶− 𝑛                + 𝑛𝐻+ 
 

Assim, a constante de equilíbrio pode ser apresentada da seguinte forma (Equação 

2.13): 

(2.13) 

𝐾 =
 𝑀+𝑛 𝑂𝐶− 𝑛                 . [𝐻+]𝑛

 𝑀+𝑛 . [𝐻𝑂𝐶      ]𝑛
 

  

(2.14) 

𝐷 =
 𝑀+𝑛 𝑂𝐶− 𝑛                 

 𝑀+𝑛 
 

 

 Sabendo-se que D é o coeficiente de distribuição do metal entre as fases complexo 

e aquosa, e tendo 
[𝐻+]𝑛

[𝐻𝑂𝐶      ]𝑛
=

𝐾ℎ
𝑛

[𝐻+]𝑛
, pode-se substituir na Equação 2.11 e obter: 

(2.15) 

𝐾 =
𝐷. [𝐻+]𝑛

[𝐻𝑂𝐶      ]𝑛
=

𝐷.𝐾ℎ
𝑛

[𝐻+]𝑛
 

 

 Sabendo que o 𝑝𝐻 =  −log[𝐻+] e  𝑝𝐾ℎ =  −log[𝐾ℎ ], tem-se: 

(2.16) 
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𝑙𝑜𝑔𝐾 = 𝑙𝑜𝑔𝐷 − 𝑛.𝑝𝐾ℎ + 𝑛.𝑝𝐻 

  

 Onde K é a constante de equilíbrio da reação de complexação do metal com o 

tensoativo. 

 

2.4.1 Extração de cobre e níquel utilizando técnicas convencionais  

 

 A extração de contaminantes, tais como: metais pesados, elementos radioativos e 

ânions tóxicos, é possível através de diversas técnicas.  

 Várias tecnologias têm sido desenvolvidas nos últimos anos para a remoção de 

metais pesados das águas. Esses processos vêm se tornando cada vez mais necessários em 

virtude do aumento das atividades industriais, apesar de que a maioria deles apresentam 

limitações (; PRADHAN, 2005; YAVUZ et al., 2003). 

A fim de minimizar a contaminação das águas pelos cátions metálicos Cu
2+

 e Ni
2+

, 

além de outros metais pesados, é necessário buscar soluções aplicáveis tomando 

precauções eficazes para prevenir a poluição do ecossistema.  

 Para a escolha de um tratamento específico, ou a adaptação de uma técnica 

convencional, é necessário o conhecimento das formas em que os metais encontram-se em 

solução (NEVES, 1980). 

 Diversas tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos anos para remover íons 

metálicos tóxicos de efluentes aquáticos, mas todas estas tecnologias apresentam 

desvantagens e limitações (BARAKAT, 2011; SUN et al., 2010; RAJI , 1996; WOOD, 

1992). É importante lembrar que a seleção desses métodos de tratamento de águas 

residuais baseia-se na concentração de resíduos e no custo do tratamento.  

 

2.4.2 Sistemas microemulsionados 

  

 As microemulsões são sistemas dispersos, macroscopicamente homogêneos, 

termodinamicamente estáveis, opticamente isotrópicos, monofásicos, formados pela 

solubilização espontânea de dois líquidos imiscíveis. São constituídas de um ou mais 

agentes tensoativos, uma fase polar, uma fase oleosa (orgânica) e, frequentemente, um 

cotensoativo. 
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O cotensoativo é uma molécula não iônica, que em conjunto com o tensoativo 

iônico, promove a estabilização do sistema, diminuindo a repulsão entre as cabeças polares 

carregadas, podendo-se citar como exemplo um álcool de cadeia curta (QIU AND 

TEXTER, 2008; DANTAS NETO et al., 2007; HELLWEG, 2002; KLIER et al., 2000; 

FORTE, 1998; MOULIK e PAUL, 1998). 

 Esses sistemas microemulsionados apresentam inúmeras propriedades, o que torna 

possível a sua aplicação em vários processos tecnológicos, como: reações químicas e 

preparação de materiais (CHENG et al., 2007), na extração de metais (CASTRO DANTAS 

et al., 2005; CASTRO DANTAS et al., 2003; CASTRO DANTAS et al., 2002; CASTRO 

DANTAS et al., 2001; SANTOS, 1994;); na recuperação avançada de petróleo; em 

formulações na indústria farmacêutica e em catalisadores (ATTWOOD e FLORENCE, 

1985; CLINT, 1992); na quebra de emulsão de óleos pesados em poços de perfuração de 

petróleo (SOUSA, 1993; CASTRO DANTAS E SOUSA, 1995; CASTRO DANTAS et al., 

2001a); dentre outros processos industriais. 

 O conceito de microemulsão foi introduzido por HOAR E SCHULMAN (1943), 

que enfatizaram os aspectos: tamanho, natureza das fases, bem como, o limite no qual o 

sistema apresenta os efeitos de translucidez, sendo considerados até hoje de uso universal. 

Somente no final dos anos de 1950, foi que esse termo foi estabelecido por SCHULMAN 

et al. (1959) e, ao longo dos anos, tem sido definido e redefinido em virtude dos avanços 

tecnológicos. 

 Os modelos estruturais para microemulsões envolvem a dispersão de gotículas 

aproximadamente esféricas, apresentando diâmetro variando entre 10 e 100 nm, com uma 

monocamada de tensoativos na interface. A formação dessas estruturas depende da 

composição e da estrutura da molécula do tensoativo utilizado (DANTAS NETO et al., 

2009) Esses sistemas requerem menor quantidade de energia mecânica para sua 

preparação, uma vez que são formadas espontaneamente após pouco tempo de agitação. 

 Quando tensoativos são adicionados a uma mistura imiscível de água e óleo, suas 

moléculas tendem a se localizar na interface óleo/água, que é termodinamicamente mais 

favorável, reduzindo, assim, a tensão nesta interface a valores muito próximos de zero, 

gerando microdomínios de água e óleo separados por interfaces internas constituídas de 

moléculas do tensoativo (VOLLMER, 1999). 

 Os sistemas microemulsionados apresentam microestruturas que podem ser 

constituídas de microgotículas de óleo em água (microemulsões do tipo O/A), cuja 
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estrutura se assemelha às micelas diretas, tendo a água como meio contínuo, ou de água em 

óleo (microemulsões do tipo A/O), semelhante às micelas inversas e tendo o óleo como 

meio contínuo, como apresentado na Figura 2.6 (MOURA, 2002). 

 

Figura 2.6. Representação de microemulsões do tipo óleo-em-água (O/A) e água-em-óleo (A/O). 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 A relação entre a formação de diversas fases e estruturas de uma mistura e sua 

composição pode ser visualizada com o auxílio de um diagrama de fases, que são sistemas 

ternários onde cada vértice do diagrama representa 100% de um determinado componente. 

Como mencionado anteriormente, as microemulsões podem conter componentes 

adicionais, como os cotensoativos, os quais podem influenciar na formação das 

microestruturas observadas. Assim sendo, quando quatro ou mais componentes são 

estudados, estes sistemas podem ser representados em diagramas de fases pseudoternários, 

nos quais um de seus vértices estará representando uma mistura binária, geralmente uma 

razão fixa cotensoativo/tensoativo, sendo esta razão chamada de pseudoconstituinte puro 

(C/T). 

 A análise de um diagrama de fases pseudoternário mostra algumas regiões em que 

podem ser encontrados vários tipos de agregados, que podem assumir diferentes tamanhos, 

dependendo da concentração e da natureza dos componentes, da razão cotensoativo/ 

tensoativo e da temperatura do sistema. 

 

 WINSOR (1948, 1950) classificou, em quatro tipos de regiões, o equilíbrio de fases 

dos sistemas microemulsionados, com excesso de fase aquosa ou fases oleosas, ou ambas 

as fases, conforme descrito a seguir: 
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 . Winsor I (WI): uma região de microemulsão do tipo O/A em equilíbrio com uma 

fase orgânica (óleo) em excesso. 

 

 . Winsor II (WII): uma região de microemulsão do tipo A/O em equilíbrio com uma 

fase aquosa (água) em excesso. 

 

 . Winsor III (WIII): região caracterizada como um sistema trifásico, onde a 

microemulsão está em equilíbrio com ambas as fases em excesso, aquosa e orgânica. 

 

 . Winsor IV (WIV): região monofásica, em escala macroscópica, constituído apenas 

por microemulsão. 

 Essa classificação é visualizada e identificada no diagrama de fases 

pseudoternários, como mostra a Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Representação da classificação de Winsor em diagramas pseudoternários. 

 

Fonte: Autor. 

 

2.4.3 Extração de metais por microemulsão 

 

 A extração de íons metálicos presentes em uma fase aquosa, utilizando um sistema 

de Winsor II é eficaz, pois acelera a extração, elevando o potencial de recuperação. Como 

há o aumento da área interfacial, o percentual de extração é elevado, uma vez que facilita o 

transporte dos íons metálicos da fase aquosa para a fase orgânica (WATARAI, 1997). A 

velocidade de complexação do metal diminui quando a hidrofobicidade do agente 

complexante aumenta (SZYMANOWSKI e TONDRE, 1994). 
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 A extração por microemulsão acontece quando o sistema entra em contato com uma 

fase orgânica, que contém a mistura de matéria ativa (tensoativo e cotensoativo) e óleo, 

através de uma solução aquosa do íon que se deseja extrair, havendo uma transição para o 

equilíbrio do tipo Winsor II (fase microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa em 

excesso), onde ocorre uma atração do íon, que se encontra dissolvido na fase aquosa, para 

a interface água/óleo da fase microemulsionada (MELO, 2008). 

 No equilíbrio de WII, a fase microemulsionada é constituída por uma dispersão de 

pequenas gotículas de água envolvidas por uma membrana que contém o cotensoativo e os 

ânions do tensoativo, a qual está contida em uma fase contínua de óleo. O cátion se 

encontra associado eletrostaticamente à membrana, devido à presença de contra-íons do 

tensoativo (BELLOCQ, 1980). 

 Na região de WIII, a microemulsão é a fase intermediária, estando em equilíbrio 

com as fases aquosas e oleosas em excesso, sendo formada por estruturas bicontínuas 

(MUKHERJEE, 2011; MOURA, 2002). Apesar dos estudos apresentados por MELO 

(2008) ter demonstrado a eficácia do processo, onde considera a remoção de cromo por 

sistemas microemulsionados, tanto em WII como em WIII, o mecanismo no qual acontece 

o processo de extração de cátions metálicos nesse sistema trifásico ainda é obscuro. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

A busca por novas técnicas de extração de cátions metálicos tem incentivado 

pesquisas que ajudam na minimização dos impactos desses elementos no meio ambiente, 

uma vez que esses metais estão dentre os poluentes que modificam a qualidade das águas.  

 Neste capítulo, serão apresentados os métodos e análises mais relevantes 

desenvolvidos na área de extração de metais, como também os trabalhos relacionados à 

extração destes por microemulsões em sistemas bifásicos e trifásicos encontrados na 

literatura, principalmente para a remoção de cobre e níquel. 

 

3.1 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE COBRE E NÍQUEL 

 

 BEGUM et al. (2012) estudaram a extração de cobre, níquel e zinco de suas 

soluções de sulfato usando Cyanex 272 (bis (2,4,4-trimetilpentil) fosfínico) como agente 

extratante. Foi investigado o efeito de diversos parâmetros, tais como: pH, concentração do 

extratante, concentração de íons sulfato e acetato. O método de análise foi usado para 

determinar a natureza dos complexos de metais extraídos. O Cyanex 272 mostrou-se 

efetivo na extração dos metais. O coeficiente de distribuição foi dependente do pH da fase 

aquosa e da concentração do extratante na fase orgânica. A concentração dos íons sulfato e 

acetato na fase aquosa afetaram o coeficiente de distribuição do cobre e níquel, o que não 

foi evidenciado para o zinco. 

 

 STASZAK et al. (2012) investigaram a extração de cobre utilizando o Cyanex 272 

e seu sal de sódio como extratantes para tratar a solução de sulfato de cobre. O trabalho 

aponta para a determinação de complexos existentes na fase orgânica após extração e 

separação por meio de análise de espectros de FT-IR e UV / Vis. Ambos reduziram a 

tensão interfacial do sistema e a extração por solvente de Cu
2+

 é mais eficiente com Na-

Cyanex 272 do que com a sua forma ácida, e uma mudança significativa no pH do refinado 

é observada após a extração. Os estudos de foto-estabilidade demonstraram que ambos os 

extratantes são quimicamente resistentes, mesmo após o contato com H2SO4. Os resultados 

apresentados confirmam que o condicionamento de Cyanex 272 aumenta 

significativamente a eficiência da extração de Cu
2+ 

em comparação com a sua forma ácida. 
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 LI et al. (2011) aplicaram a tecnologia de extração por solventes para recuperar 

Cu
2+

 e Ni
2+ 

a partir de uma solução sintética. O Lix 984N, dissolvido em querosene, foi 

escolhido como agente extratante. Os principais parâmetros examinados foram: o pH 

inicial da fase aquosa, a eficiência da extração, a concentração do extratante, a relação das 

fases e o tempo de extração. Os resultados mostraram que a separação de Cu
2+ 

e Ni
2+

 pode 

ser realizada através do ajuste do valor de pH com a ajuda de Lix 984N. Para a extração de 

Cu
2+

 e Ni
2+,

 os valores de pH ótimos são 4 e 10,5, e os percentuais máximos de extração 

são de 92,9% e 93,0%, respectivamente. Os autores consideram o método simples e que 

pode ser utilizado para recuperar Cu
2+

 e Ni
2+

 a partir de águas residuais. 

 

 PARHI et al. (2008) estudaram a extração do níquel e do cobalto a partir de uma 

solução amoniacal contendo cobalto e níquel, em uma proporção 1 Co:12 Ni com ácido e 

as formas neutras de Cyanex 272 em querosene. Os parâmetros estudados foram o efeito 

da concentração, o pH, agentes de extração e as concentrações de ácido em solução. A 

extração de cobalto e níquel aumentou com o aumento do pH e da concentração de 

equilíbrio de extração. O maior fator de separação para o cobalto e de níquel, foi obtido 

com 0,1 M de Cyanex 272, em pH 5,46. 

 

 KURNIAWAN et al. (2006) apresentaram a aplicabilidade de várias técnicas de 

tratamentos físico-químicos na remoção de metais pesados, como Cd
2+

, Cr
3+

, Cr
4+

, Cu
2+

, 

Ni
2+

 e Zn
2+

, de águas residuais. Foi dado foco nas seguintes técnicas: precipitação química, 

coagulação-floculação, flotação, troca iônica e filtração por membrana. Condições 

operacionais como pH, concentração inicial do metal e desempenho do tratamento foram 

abordadas. Há evidências de que a troca iônica e a filtração por membrana são 

frequentemente estudadas e aplicadas no tratamento de águas residuárias contaminadas por 

metais. Foi alcançada através da troca iônica uma remoção completa de 
+
, Cr

3+
, Cu 

2+
, Ni

2+
 

e Zn
2+

 com uma concentração inicial de 100 mg/L. Os resultados são comparados com a 

osmose reversa (99% de rejeição de Cd (II) com uma concentração inicial de 200 mg/L). A 

precipitação foi um dos meios mais efetivos de tratar efluentes inorgânicos com uma 

concentração do metal maior que 1000 mg/L. 
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 YAVUZ et al. (2003) utilizaram o processo de adsorção por caulinita bruta para 

extração de Cu
2+

 e Ni
2+

, além dos íons  Mn
2+

 e Co
2+

, investigando os parâmetros físico-

químicos envolvidos durante a adsorção. Os resultados indicaram que a caulinita adsorve 

os íons na seguinte ordem de afinidade de absorção: Cu
2+ 

> Ni
2+ 

> Co
2+ 

> Mn
2+

. Além 

disso, a caulinita é relativamente abundante e não precisa de qualquer tratamento. Portanto, 

pode ser usada para remover traços de metais pesados da solução aquosa. 

 

3.2 EXTRAÇÃO DE COBRE E NÍQUEL POR MICROEMULSÃO EM SISTEMAS 

BIFÁSICOS E TRIFÁSICOS 

 

 YAN-ZHAO et al. (2008) estudaram a influência da concentração os agentes 

tensoativo e cotensoativo na proporção de fase aquosa de um sistema de microemulsão do 

Winsor II visando a obtenção do melhor sistema de extração para o Co
2+ 

e o Ni
2+

. Eles 

investigaram o mecanismo de extração e a possibilidade da separação desses metais a 

partir de uma solução de NH4SCN. Eles investigaram, também, os efeitos da concentração 

de CTMAB, pentanol, tiocianato de amônio, tiocianato de sódio, bem como a proporção, 

em volume, da solução aquosa da microemulsão (WII) e a influência da temperatura sobre 

o rendimento de extração (% E). O rendimento da extração (E%) de níquel foi muito mais 

baixo do que o de cobalto, tornando possível a separação desses metais nas condições de 

estudo. Na fase de re-extração, os metais extraídos na fase de microemulsão foram 

precipitados por uma solução de Na2CO3 e as microemulsões foram recicladas para 

posterior utilização. O estudo da extração de Co
2+ 

e Ni
2+ 

utilizando microemulsões mostrou 

que este sistema foi mais eficiente do que as técnicas convencionais de extração por 

solvente. O rendimento de extração foi acima de 93 % para o Co
2+

 e o fator de separação 

do Co
2+ 

em relação ao Ni
2+

 (β) foi maior que 96 quando a razão volumétrica entre a fase 

aquosa e a microemulsão foi igual a 5. 

 

 CHENG et al. (2007) estudaram o comportamento das fases de um sistema ternário 

composto de etileno glicol (EG), 1-butil 3-metillimidazolhexafluofosfato ([Bmim] PF6) e 

TX-100, à 30 °C. Foi encontrada, em um diagrama ternário, uma região de microemulsão 

apresentando uma única fase (WIV), e uma outra região de microemulsão apresentando 

duas fases, com excesso de fase aquosa (WII). As microemulsões foram caracterizadas por 

espalhamento de luz dinâmico (DLS), fraturamento por congelação para estudar as 
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características da superfície por microscopia de elétron (FFEM) e espectroscopia de UV-

Visível, indicando a formação da microemulsão com gotas esféricas e o mecanismo de 

formação foi similar as das microemulsões comuns. 

 

 CABALEIRO et al. (2007) realizaram um estudo cinético na complexação de Ni
2+

 

com o ligante bidentado piridina-2-azo-p-(N,N-dimetilanilina)(PADA) em microemulsões 

Brij30/iso-octano/água, a 25 
o
C. Os resultados obtidos mostraram que as constantes de 

velocidade aparente para a formação do complexo Ni
2+

-PADA diminuíam à medida que a 

concentração de tensoativo e o teor de água do sistema aumentaram. As constantes de 

velocidade aparentes foram, em todos os casos, maiores do que a observada em um meio 

aquoso. Para interpretar os resultados, um modelo cinético foi proposto, que levou em 

consideração a heterogeneidade do sistema à escala microscópica, o que permitiu 

determinar as constantes de distribuição de ambos os reagentes e a constante de velocidade 

para a interface. Esse estudo teve como objetivos desenvolver um modelo cinético 

aplicável para o estudo das reações reversíveis e investigar se as alterações nas 

propriedades da microemulsão rica em água têm consequências para a complexação do 

cátion Ni
2+

 pelo ligante bidentado. 

 

 LUCENA NETO (2005) comparou dois tensoativos sintetizados em laboratório 

(Aminado e OCS) com um comercial para estudos de extração de gálio e alumínio por 

microemulsão, atingindo percentuais de extração de até 100% para o Ga e 99,99% para Al 

com o tensoativo comercial. Já para os tensoativos sintetizados em laboratório, obteve-se 

percentuais de extração de até 98%. Após a otimização da extração, o sistema foi colocado 

em um extrator de pratos perfurados recíprocos (coluna em grande escala) que permitiu a 

extração com uma taxa de recuperação de 95% para o Ga e 97% para o Al. 

 

 CASTRO DANTAS et al. (2003) estudaram a extração de metais pesados por 

microemulsão utilizando como tensoativo um sabão de óleo vegetal. Com o objetivo de 

obter o melhor sistema de extração, alguns parâmetros que tem influência na região de 

microemulsão foram estudados, tais como: natureza do cotensoativo, influência da razão 

C/T e salinidade. A fase aquosa foi constituída pela solução dos metais Cr, Cu, Fe, Mn, Ni 

e Pb, e foi utilizada uma metodologia de planejamento experimental (Rede de Scheffé) 
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para estudar o comportamento da extração em um determinado domínio. Os percentuais de 

extração foram de até 98% para cada metal. 

 

 OLIVEIRA (2003) tratou um sedimento de curtume através de lixiviação, e obteve 

percentuais de 92,5% de digestão da amostra. A lixívia obtida foi utilizada para extrair o 

cromo e o ferro por microemulsão. O sistema de extração escolhido foi aquele em que a 

lixívia era adicionada à microemulsão, obtendo percentuais de 93,41% para o cromo e 91% 

para o ferro. 

 

 CASTRO DANTAS et al. (2002) estudaram a recuperação de Ga e Al de um licor 

de Bayer sintético por microemulsão. Foram estudados dois sistemas: Sistemas I e II, com 

OCS e Kelex-100 como extratantes. A extração por microemulsão foi realizada aplicando 

um planejamento experimental (Rede de Scheffé) em que os pontos de microemulsão 

foram preparados no domínio experimental favorável à extração. Os percentuais de 

extração de Ga e Al, em cada um dos pontos, foram avaliados via tratamento estatístico de 

dados, com o uso de análise de variância e modelos matemáticos. No sistema I, utilizando 

como extratante o OCS, obteve-se 85,55% de extração de Gálio e 35,4 % de Alumínio; já 

no Sistema II (Kelex), os resultados foram 100% do Ga e 99,9% do Al. 

 

 CASTRO DANTAS et al. (2001) avaliaram a adsorção de Cr
3+ 

em diatomita 

impregnada com uma microemulsão. Foi evidenciado um aumento significativo na 

capacidade de sorção do cromo pela diatomita modificada, em comparação com a 

diatomita bruta. Foram investigadas amostras com duas diferentes granulometrias, ambas 

levando à praticamente uma completa adsorção. O trabalho avaliou o Cr
3+

 (solução 

sintética a 1,5 g Cr
+3

/L), concluindo que o processo de adsorção é dependente do pH, com 

os melhores resultados obtidos em pH 2,95. O efeito da temperatura também foi 

investigado. As isotermas de adsorção foram obtidas a 30, 40 e 50°C e os modelos 

Freundlich e Langmuir foram utilizados para determinar a capacidade de adsorção do 

adsorvente. Após a etapa de adsorção, um processo de dessorção foi realizado utilizando 

diferentes soluções eluentes. Os melhores resultados foram obtidos utilizando HCl como 

eluente, mostrando que 100% do Cr
3+ 

adsorvido pode ser facilmente eluído com HCl. 
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 MOURA (1997) otimizou o processo de recuperação do cromo de efluentes de 

curtumes por microemulsão utilizando o extrator Morris. O processo de extração-

reextração do cromo em escala semi-piloto apresentou valores de extração superiores a 

99%. Na reextração foram utilizados os ácidos clorídrico e sulfúrico, com percentuais de 

reextração de 100%, em diferentes temperaturas. 

 

 RAMOS (1996) estudou a extração do tungstênio do rejeito da scheelita por 

microemulsão, utilizando o cloreto de dodecilamina para recuperação do tungstênio do 

rejeito da scheelita. O processo apresentou um percentual de 90% de extração do 

tungstênio. No processo de reextração o percentual foi de 100%. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Tendo em vista que o processo de extração de metais na região de WIII ainda não 

foi estudado de maneira esclarecedora, neste trabalho buscou-se um melhor entendimento 

dessa técnica de extração em sistemas microemulsionados  bifásicos (WII) e trifásicos 

(WIII), apresentando um estudo comparativo da eficiência da extração de Cu
2+

 e Ni
2+

. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 O presente capítulo tem como objetivo apresentar os materiais e procedimentos 

experimentais utilizados para a realização dos ensaios de extração dos metais bivalentes, 

cobre e níquel, pelos sistemas microemulsionados nos equilíbrios de WII e WIII, bem 

como as técnicas realizadas para a caracterização destes sistemas. 

 

4.1. EQUIPAMENTOS E REAGENTES 

 

 Os materiais e equipamentos utilizados para realização deste trabalho estão listados 

a seguir: 

 

 Agitador Magnético (Fisatom, modelo 752); 

 Agitador de Soluções (Phoenix, modelo AP 56); 

 Balança Analítica (Precisa, modelo 240 A); 

 Centrífuga (Quimis, modelo Q - 222T28); 

 Espectrofotômetro de Absorção Atômica (Varian, modelo AA 240); 

 Manta de Aquecimento (Quimis, modelo Q - 321.25); 

 pHmetro (Digimed, modelo DM - 2); 

 Purificador de Água (US Filter, modelo UHQ - OS - MK3); 

 Zeta Plus (Brookhaven Instruments Corporation – BIC, modelo 90 Plus); 

 Tensiômetro (Chem-Dyne Research Corp., modelo SensaDyne QC6000); 

 Infravermelho (Perkin Elmer, modelo Spectrum 65 FT-IR com Amostrador 

Universal ATR Acoplado); 

 Microscópio Eletrônico de Varredura (SHIMADZU, modelo EPMA 1720H). 

 

 

A Tabela 4.1 apresenta os reagentes utilizados, com os seus respectivos graus de 

pureza e origem. 
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Tabela 4.1. Reagentes utilizados. 

Reagentes Origem Grau de Pureza (%) 

Ácido clorídrico (HCl) Vetec P.A. 37 

Álcool etílico (CH3CH2OH) Alphatec P.A. 99,9 

n-Butanol (CH3CH2CH2CH2OH) Vetec P.A. 99,5 

Cloreto de Sódio (NaCl) Êxodo P.A. 99 

Hidróxido de sódio (NaOH) Vetec P.A. 99 

Óleo de coco Produto Regional NI 

Querosene PETROBRAS NI 

Sulfato de Cobre (CuSO4.5H2O) CRQ 99 

Sulfato de Níquel (NiSO4.6H2O) Labsynth 99 

NI - Não informado pelo fabricante   

 

4.2. OBTENÇÃO DO TENSOATIVO, DAS SOLUÇÕES DE METAIS E DOS 

SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

  

 O óleo de coco foi a matéria-prima escolhida para a obtenção do tensoativo óleo de 

coco saponificado (OCS), utilizado neste trabalho. Esse óleo é constituído por uma mistura 

de triglicerídeos, predominando na mistura os ácidos láurico, mirístico, palmítico, esteárico 

e oleico, como apresentado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2. Composição média do óleo de coco (MOURA, 2001). 

Ácido Graxo N° carbonos Teor no óleo de coco (%) 

Octanóico 08 7,7 

Decanóico 10 7,4 

Láurico 12 48,3 

Mirístico 14 16,6 

Palmítico 16 8,1 

Esteárico 18 3,8 

Oléico 18 5,2 

Linoléico 18 2,6 

 

Seus índices oleoquímicos (índices de saponificação, iodo e acidez) foram 

determinados de acordo com metodologia convencional descrita na literatura (MORETTO 

e FETT, 1989). Castro Dantas et al. (2009) apresentam a composição desse óleo vegetal, 

além da reação de saponificação para obtenção do OCS. Suas características físicas e 

químicas foram apresentadas por Leite (1995). 

 O óleo de coco foi saponificado pela diluição de 21,5 g de NaOH em 80 mL de 

água destilada; na seqüência, esta solução foi adicionada ao óleo de coco (100 g), seguido 

de adição de álcool etílico (300 mL). Esta mistura reacional foi aquecida em refluxo por 2 

h. Após remoção do álcool, o sabão obtido, aproximadamente 100 gramas, foi seco a 40 
o
C 

(MORETTO e FETT, 1989).  

 As soluções dos metais cobre (0,02 mol/L) e níquel (0,04 mol/L) foram preparadas 

em solução aquosa de NaCl 2% usando o sal de sulfato de cada metal. Foi utilizada água 

destilada para as soluções. 

A metodologia geralmente utilizada para a construção de diagramas de fases 

envolve o preparo de uma mistura binária, a titulação com um terceiro componente e a 

posterior formação das regiões de Winsor, avaliando-se aspectos físicos da mistura após 

cada adição do titulante (DJORDJEVIC et al., 2004). 
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4.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MICROEMULSÕES NAS 

REGIÕES DE WII E WIII 

 

 A caracterização das fases dos sistemas microemulsionados bifásicos e trifásicos 

em estudo (WII e WIII) foi realizada com o intuito de identificar suas propriedades. As 

propriedades determinadas foram: Tensão Superficial, Tamanho de Partícula e, morfologia 

das partículas da microemulsão, através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

4.3.1. Medidas de Tensão superficial 

 

 As medidas de tensão superficial foram necessárias para entender como ocorrem os 

fenômenos durante a extração dos metais e a formação dos complexos com o cobre e o 

níquel nas fases microemulsionada (ME) e oleosa (FO). O ensaio foi realizado através do 

tensiômetro SensaDyne QC-6000 com fluxo de nitrogênio gasoso. O equipamento usado 

está baseado na pressão máxima da bolha, utilizando-se dois capilares com diâmetros de 1 

e 4 mm para eliminar a interferência de componentes. O capilar maior mede o efeito de 

profundidade de imersão enquanto o capilar menor mede o valor da pressão máxima da 

bolha do capilar, o qual é convertido em tensão superficial, garantindo-se a esfericidade da 

bolha (MOURA, 2002). Com as diferenças dos diâmetros entre os capilares, a pressão 

exercida em cada capilar torna-se diferente e é relacionada diretamente com a tensão 

superficial do fluido, como é mostrado na Equação 4.1 (TEIXEIRA, 2012). 

 

(Eq. 4.1) 

∆𝑃 = 𝑃1 −  𝑃2 = (𝜌𝑔ℎ +
2𝛾

𝑟1) −   𝜌𝑔ℎ +
2𝛾

𝑟2 =  
2𝛾

𝑟1 −
2𝛾

𝑟2   

 

Onde: P1 é a pressão exercida no capilar de menor diâmetro; P2 é a pressão exercida no 

capilar de maior diâmetro; g é a força da gravidade; h é a altura dos capilares; 𝜌 é a 

densidade do líquido; γ é a tensão do líquido; r
1
 é o raio do capilar de menor diâmetro; e r

2
 

é o raio do capilar de maior diâmetro. 

Para o gerenciamento das análises, utilizou-se o programa computacional 

SensaDyne Tensiometer Software, versão 1.21. Os resultados foram expressos em dinas 

por centímetro (dina. cm
-1

). 
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4.3.2. Determinação do Tamanho de Partículas 

 

 As diferentes fases microemulsionadas foram submetidas à determinação dos 

tamanhos das partículas com o intuito de avaliar as possíveis estruturas micelares e 

complexos formados com os metais bivalentes em estudo, Cu
2+

 e Ni
2+

. 

 Para a determinação desse parâmetro foi utilizado o equipamento Zeta Plus. Este 

equipamento utiliza a técnica de espectroscopia de correlação de fóton (PCS) para a 

realização das medidas de diâmetro de partícula, técnica conhecida também por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS). 

 

4.3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 Para tentar avaliar como se comporta a estrutura dos sistemas microemulsionados 

(SMs), parte da amostra foi depositada no porta-amostra (“stub” de alumínio), que 

permaneceu até total secagem, uma vez que o equipamento não executa análises em 

amostras líquidas, pois trabalha sob vácuo. Em seguida, ocorre a metalização da amostra 

com ouro (pulverizadas em vácuo), tornando-a condutora. Tal procedimento é necessário 

por que o equipamento opera com o carregamento de elétrons. Assim sendo, se a amostra 

não estiver carregada, dificulta sua visualização. 

 Esta técnica, MEV, permite analisar em detalhe a morfologia e textura das 

partículas que constituem o material, a partir de imagens digitais obtidas pelo bombardeio 

de elétrons sobre a amostra. A visualização das amostras foi realizada no Microscópio 

Eletrônico de Varredura. 

 

4.4. MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE COBRE E NÍQUEL POR MICROEMULSÃO 

 

 Foi utilizado um procedimento padrão para a extração dos íons cobre e níquel por 

microemulsão, que consistiu em misturar, durante um tempo pré-determinado, quantidades 

definidas de solução sintética do metal, de tensoativo e cotensoativo (na razão C/T pré-

definida) e de fase óleo em provetas para permitir a determinação do volume de cada uma 

das fases formadas. Após a agitação, as amostras foram colocadas em repouso por um 

tempo de 1 hora, para garantir a perfeita separação das fases. Em seguida, foram medidos 
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os volumes das fases e foi feita a coleta de cada uma delas para análise em absorção 

atômica. 

 A extração de metais foi realizada em duas regiões diferentes de equilíbrios de 

Winsor (II e III) de acordo com os métodos descritos. 

 No método 1 , após a separação de fases obteve-se um sistema tipo WII, ou seja, 

uma microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa em excesso. 

 No método 2, após a separação de fases obteve-se um sistema tipo WIII, isto é, uma 

microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa e outra oleosa em excesso. 

 Para garantir que os pontos de extração estavam na região de WII ou WIII foram 

obtidos diagramas de fases para os sistemas em estudo. 

 

4.4.1. Determinação dos diagramas de fases 

 

 Para a determinação das regiões de Winsor, utilizou-se tubos de ensaio, titulando 

com água composições de C/T e óleo. Após a adição de cada gota do titulante, o sistema 

era agitado durante 1 a 2 minutos e centrifugado, para visualização das fases em equilíbrio. 

Ocorrendo alguma variação nas fases do sistema, pesava-se o tubo, e a composição, neste 

ponto, era determinada por um balanço de massas. 

 Após a identificação do limite de existência de cada ponto obtido na titulação foram 

delimitadas as regiões de Winsor dentro do diagrama pseudoternário. 

 

4.4.2. Sistemas de extração 

 

A definição dos constituintes dos sistemas microemulsionados que foram utilizados 

na extração de cobre e níquel foram baseados nos estudos de Barros Neto (1996), que 

realizou a extração de Cu
2+

 por microemulsão na região de WII. Os diagramas obtidos por 

este autor apresentaram todas as regiões de Winsor, especialmente as de WII e WIII, que 

serão aplicadas no processo de extração deste trabalho. 

Os sistemas estudados foram: SCu (sistema contendo solução 0,02 mol/L de 

CuSO4.5H2O/NaCl 2% como fase aquosa) e SNi (sistema contendo solução 0,04 mol/L de 

NiSO4.6H2O/NaCl 2% como fase aquosa). Para comparar a influência dos íons metálicos, 

também foi estudado um sistema sem a presença de metal, cuja fase aquosa foi solução de 

NaCl 2%, denominado SNa (sistema contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa). 
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O procedimento de extração empregado para ambos os sistemas consiste em 

colocar em contato a solução sintética de cada íon metálico (FA) com os demais 

componentes: querosene (FO), OCS (T) e n-butanol (C), em seguida agitar e colocar em 

repouso para separação de fases. 

 

4.4.3. Escolha dos pontos e métodos de extração 

 

 A escolha dos pontos, a determinação das condições de extração e a influência de 

alguns parâmetros na extração para os Sistemas SNa, SCu e SNi foi realizada para os 

métodos 1 e 2 propostos neste trabalho. 

 

Figura 4.1. Métodos de extração de cobre e níquel por microemulsão escolhidos para o estudo. 

 

 

 Este estudo teve como objetivo principal a avaliação da eficiência da extração nos 

diferentes pontos escolhidos. 
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A eficiência de extração foi calculada através das equações 4.1, 4.2 e 4.3: 

(4.1) 

𝑀𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
+𝑛 = 𝑉𝐸 ∙ 𝐶𝐸  

(4.2) 

𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
+𝑛 = 𝑉𝐹𝐴 ∙ 𝐶𝐹𝐴  

(4.3) 

%𝐸 =
𝑀𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜

+𝑛 −𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
+𝑛

𝑀𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
+𝑛 × 100 

Onde: 

 

𝑀𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜
+𝑛 : quantidade total de metal adicionada ao sistema; 

𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
+𝑛 : quantidade total de metal contida na fase aquosa após a extração; 

𝑉𝐸: volume da solução sintética utilizado na obtenção do sistema; 

𝑉𝐹𝐴: volume da fase aquosa obtida após o processo de extração; 

𝐶𝐸: concentração inicial da solução sintética de cobre ou níquel; 

𝐶𝐹𝐴: concentração da solução sintética de cobre ou níquel na fase aquosa, após a extração; 

%𝐸: Eficiência de extração do metal 𝑀+𝑛 . 

 

4.4.4. Parâmetros que influenciam na extração de cobre e níquel 

 

 Os parâmetros estudados foram: o pH da fase aquosa, a razão C/T e a concentração 

inicial dos metais. 

 O estudo desses parâmetros foi realizado utilizando diferentes pontos, nas regiões 

de WII e de WIII, dentro de cada diagrama pseudoternário referente aos sistemas SCu e 

SNi. 

 O estudo do pH foi realizado variando-se o pH das amostras de 0 e 13, utilizando-se 

para este fim soluções de ácido clorídrico (0,5 mol/L) e hidróxido de sódio (0,5 mol/L). 
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Após os ajustes, foram feitos os ensaios de extração, de onde se retirou a fase aquosa para 

análise do metal, e obtenção da influência de extração. 

 

4.5. QUANTIFICAÇÃO DOS METAIS 

 

 As concentrações dos íons Cu
2+

 e Ni
2+ 

presentes nas soluções sintéticas foram 

determinadas por espectrofotometria de absorção atômica (EAA). 

  

 As Tabelas 4.3 e 4.4 fornecem as condições operacionais fixas e variáveis do 

equipamento utilizadas durante a realização das análises dos metais neste trabalho. 

 

Tabela 4.3. Condições operacionais fixas do equipamento para determinação da absorbância dos íons Cu
2+

 e 

Ni
2+

 nas soluções sintéticas e nas fases aquosas do processo de extração e reextração por EAA. 

Parâmetros Cu/ Ni 

Combustível Acetileno 

Comburente Ar 

Lâmpada Cátodo-ôco 

Corrente da lâmpada 4mA 

Estequiometria da chama Oxidante 

 

 

Tabela 4.4. Condições operacionais variáveis do equipamento para determinação da absorbância dos íons 

Cu
2+

 e Ni
2+

 nas soluções sintéticas e nas fases aquosas do processo de extração e reextração por EAA. 

Metal 
Comprimento 

de onda (nm) 

Abertura da fenda 

 (nm) 

Escala de trabalho 

(µg/L) 

Cu
2+ 

222,6 0,2 1 – 280 

244,6 1,0 10 – 2000 

Ni
2+ 

341,5 0,2 1 – 100 

352,4 0,5 1 – 100 

326,5 0,5 100 – 8000 
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As Figuras 4.2 a 4.5 mostram as curvas de calibração dos metais obtidas para 

análise das fases em estudo. 

 

Figura 4.2. Curva de calibração do cobre para baixas concentrações. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.3. Curva de calibração do cobre para altas concentrações. 

 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.4. Curva de calibração do níquel para baixas concentrações. 

 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 4.5. Curva de calibração do níquel para altas concentrações. 

 

 

Fonte: Autor 
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4.6. ENSAIOS DE RE-EXTRAÇÃO 

 

 Para a quantificação dos metais nas fases microemulsionadas e oleosa foi proposto 

o ensaio de reextração, onde coletou-se 2 mL de cada fase rica em metal (microemulsão e 

fase oleosa) e adicionou-se 1 mL do agente extrator (HCl) em duas concentrações 

diferentes, 3 M e 6 M. Escolheu-se o HCl por ser o agente de reextração mais utilizado na 

literatura (XIUYING, 2003). A mistura da fase rica em metal com o agente extrator foi 

agitada por 2 minutos, tempo necessário para o ácido interagir com o tensoativo, havendo, 

assim, a transferência do cátion metálico para uma nova fase aquosa formada pela 

liberação da água da microemulsão e pela solução ácida adicionada. Nessa nova fase, 

contendo todo o metal do sistema, determinou-se a concentração de metal, por absorção 

atômica e, assim, foi possível definir quanto de metal existia na fase inicial (microemulsão 

e fase oleosa). 

 

 O esquema do procedimento de reextração é apresentado na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Esquema do procedimento de reextração. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo estão descritos os resultados obtidos durante a realização deste 

trabalho, cujo objetivo foi um estudo comparativo da eficiência da extração de cobre e 

níquel por microemulsão, utilizando sistemas bifásicos (WII) e trifásicos (WIII). Ao longo 

do trabalho foram realizadas as etapas de definição e escolha dos sistemas, parâmetros que 

influenciam na eficiência de extração e reextração dos metais. 

 

5.2. DETERMINAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE FASES 

 

 A obtenção dos diagramas de fases pseudoternários com as regiões de Winsor, que 

descrevem o comportamento dos sistemas utilizados na extração, foi necessária para 

possibilitar a escolha dos pontos para a realização dos estudos da extração por 

microemulsão de cobre (SCu) e níquel (SNi), nas regiões de Winsor II e Winsor III. 

Os diagramas pseudoternários foram feitos utilizando OCS como Tensoativo, n-

butanol como Cotensoativo, querosene como Fase Oleosa e na Fase Aquosa foram 

utilizadas soluções 0,02 mol/L de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) e 0,04 mol/L de sulfato 

de níquel (NiSO4.6H2O). Para obter as soluções, os sulfatos metálicos foram dissolvidos 

em uma solução aquosa de NaCl 2%. 

As concentrações dos metais utilizadas foram 1000 vezes mais concentradas que o 

especificado na resolução CONAMA nº430, de 2011, cujas especificações permitidas para 

lançamento de efluentes em corpos d’água superficiais são de 1,2 mg/L Cu e de 1,4 mg/L 

de Ni. 

 

As Figuras 5.1 (a), 5.1 (b) e 5.1 (c) apresentam os diagramas de fases 

pseudoternários determinados para os estudos de extração de Cu
2+

 e Ni
2+

. 
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Figura 5.1 (a). Diagrama de fases pseudoternário do sistema de extração SNa (T - OCS; C - n-Butanol; C/T = 

4; FO - querosene; FA - Solução de NaCl 2%) por microemulsão apresentando as regiões de Winsor. 

 

 

 

Figura 5.1 (b). Diagrama de fases pseudoternário do sistema de extração SCu (T-OCS; C-n-Butanol; C/T=4; 

FO-querosene; FA- Solução 0,02 mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%) por microemulsão apresentando as 

regiões de Winsor. 
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Figura 5.1 (c). Diagrama de fases pseudoternário do sistema de extração SNi (T-OCS; C-n-Butanol; C/T=4; 

FO-querosene; FA- Solução 0,04 mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%) por microemulsão apresentando as 

regiões de Winsor. 

 

 

 

O diagrama do SNa (Figura 5.1 (a)) serviu para comparar suas regiões com aquelas 

dos diagramas contendo os metais em estudo. Analisando os diagramas obtidos, observou-

se que todas as regiões de Winsor estão presentes, especialmente as de Winsor II e III, 

objeto do trabalho. 

Os diagramas apresentados nas Figuras 5.1 (b) e 5.1 (c) mostram que, apesar da 

variação dos metais, as regiões de Winsor não tiveram seus tamanhos alterados. Uma 

possível explicação para este fenômeno se deve ao número de oxidação e ao tamanho dos 

raios iônicos dos íons metálicos Cu
2+

 (0,70 Å) e Ni
2+

 (0,72Å) que são similares, e por isso 

apresentam o mesmo comportamento (YAVUZ et al., 2003). Em contrapartida, a diferença 

da concentração de metais na fase aquosa para os dois diagramas poderia levar a diferentes 

tamanhos de regiões de Winsor. No entanto, como a variação da concentração dos metais é 

muito pequena (0,2 g/L), este fator não afetou o comportamento dos diagramas. 

 Os pontos para os estudos foram escolhidos aleatoriamente nas regiões de WII e 

WIII ricas em água. Antes de serem aplicados à extração foram caracterizados por 

diferentes técnicas. 
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Tabela 5.1. Composição dos pontos escolhidos para os experimentos. 

Sistema Região Ponto FA (%) C/T (%) FO (%) 

SNa 
WII Na1 60 25 15 

WIII Na2 60 15 25 

SCu 

WII 

C1 60 25 15 

C2 75 20 5 

C3 40 30 30 

WIII C4 60 15 25 

 C5 30 20 50 

SNi 

WII 

N1 60 25 15 

N2 75 20 5 

N3 40 30 30 

WIII N4 55 15 30 

 N5 30 20 50 

 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS MICROEMULSÕES NAS 

REGIÕES DE WII E WIII 

 

 Neste tópico serão apresentados os resultados de caracterização dos sistemas em 

estudo obtidos através das técnicas de Tensão Superficial, Tamanho de Partícula e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para melhor entender o processo de extração 

dos metais nos sistemas bifásicos (WII) e trifásicos (WIII). 

 

5.3.1. Tensão superficial 

 

As medidas de tensão superficial de cada uma das fases dos sistemas 

microemulsionados selecionados apresentados nas Tabelas 5.2 a 5.4, serviram para avaliar 

a presença do tensoativo nas mesmas. 
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Tabela 5.2. Tensão superficial do ponto Na1 na região de WII (60 % FA, 25% C/T e 15% FO) e do ponto 

Na2 na região de WIII (60 % FA, 15% C/T e 25% FO) selecionados no SNa (sistema contendo solução de 

NaCl 2% como fase aquosa); temperatura 23 ± 0,5 
o
C. 

 

Sistema Região Ponto Fase Tensão Superficial (dina.cm
-1

) 

SNa 

WII Na1 
M 25,33 

FA 25,95 

WIII Na2 

FO 25,33 

M 25,88 

FA 24,79 

 

 

Tabela 5.3. Tensão superficial do ponto C1 na região de WII (60 % FA, 25% C/T e 15% FO) e do ponto C4 

na região de WIII (60 % FA, 15% C/T e 25% FO) selecionados no SCu (sistema contendo solução 0,02 

mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2% como fase aquosa); temperatura 23 ± 0,5 
o
C. 

 

Sistema Região Ponto Fase Tensão Superficial (dina.cm
-1

) 

SCu 

WII C1 M 25,36 

  FA 25,73 

WIII C4 FO 25,53 

  M 24,86 

  FA 25,50 

 

 

Tabela 5.4. Tensão superficial do ponto N1 na região de WII (60 % FA, 25% C/T e 15% FO) e do ponto N4 

na região de WIII (55 % FA, 15% C/T e 30% FO) selecionados no SNi (sistema contendo solução 0,04 

mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2% como fase aquosa); temperatura 23 ± 0,5 
o
C. 

 

Sistema Região Ponto Fase Tensão Superficial (dina.cm
-1

) 

SNi 

WII N1 
M 25,38 

FA 25,54 

WIII N4 

FO 25,42 

M 25,02 

FA 27,98 
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O valor de tensão superficial da fase aquosa inicial nos três sistemas (Na
+
, Cu

2+
 e 

Ni
2+

) era de 71,2 dyn/cm. No entanto, após a extração e separação de fases, foram 

observados valores inferiores de tensão para essas fases, o que sugere a presença de 

tensoativos na forma monomérica na fase aquosa, oriundos do sistema microemulsionado. 

 

Esse fenômeno acontece porque, para haver a formação de agregados de um 

tensoativo no meio, a fase aquosa em equilíbrio, neste caso, deve conter monômeros de 

tensoativo em concentração próxima da c.m.c., uma vez que eles são os responsáveis por 

garantir o equilíbrio agregado/monômero. Assim, como nesta concentração a tensão 

superficial é baixa, os valores encontrados e apresentados nas Tabelas 5.2 a 5.4 são 

similares entre si e mais baixos do que aqueles encontrados na determinação da c.m.c. do 

tensoativo utilizado nesse estudo, também apresentado por Lima (2009). 

 

O OCS, tensoativo usado neste estudo, apresenta BHL em torno de 20,3 (SANTOS, 

2009), o que facilita sua solubilização em meio aquoso. Esse fenômeno acontece para os 

sistemas de WII e WIII. 

 

Os resultados dos estudos de tensão superficial indicam que a concentração do 

tensoativo na pseudofase membrana é um importante parâmetro e deve ser considerada nos 

modelos matemáticos.  

 

5.3.2. Determinação do Tamanho de Partícula 

 

Nesta etapa do trabalho foram realizados ensaios para determinar o tamanho dos 

agregados presentes nas fases em equilíbrio dos sistemas estudados.  

 

Para realização desses ensaios foi escolhido 1 ponto na região de Winsor II e 1 na 

região de Winsor III, para o sistema SNa (T - OCS; C - n-Butanol; C/T = 4; FO - 

querosene; FA - Solução de NaCl 2%). Para os sistemas SCu (T - OCS; C - n-Butanol; C/T 

= 4; FO - querosene; FA - Solução de NaCl 2%) e SNi (T - OCS; C - n-Butanol; C/T = 4; 

FO - querosene; FA - Solução de NaCl 2%), foram escolhidos 2 pontos em cada região. 

Este estudo visou obter o efeito da composição, principalmente com relação à presença da 

água no sistema. As composições dos pontos escolhidos para essa análise estão 

apresentadas na Tabela 5.5.  
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Tabela 5.5. Composições dos pontos utilizados para o estudo da determinação do tamanho de partículas dos 

agregados. 

Sistema Região Ponto FA (%) C/T (%) FO (%) Fase Diâmetro (nm) 

SNa 

W II Na1 60 25 15 
ME 14,4 

FA 584,0 

W III Na2 60 15 25 
ME 29,0 

FA 755,6 

SCu 

W II 
C1 60 25 15 

ME 663,8 

FA 512,1 

C2 75 20 5 ME 838,5 

WIII 
C4 60 15 25 

ME 363,2 

FA 260,0 

C5 30 20 50 ME 282,3 

SNi 

W II 

N1 60 25 15 ME 20,5 

    FA 821,9 

N2 75 20 5 ME 14,4 

W III 

N4 55 15 30 ME 82,6 

    FA 1875,7 

N5 30 20 50 ME 57,3 

 

 

As Figuras 5.2 (a) e 5.2 (b) apresentam os resultados de tamanho dos agregados 

para as fases microemulsionada e aquosa do sistema SNa (sistema contendo solução de 

NaCl 2% como fase aquosa), sem a presença dos metais, nas regiões de WII e WIII. 
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Figura 5.2 (a). Tamanho dos agregados das fases microemulsionadas nos pontos Na1(60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e Na2 (60% FA, 15% C/T, 25% FO) das regiões de WII e WIII, respectivamente, no sistema SNa 

(sistema contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa). 

 

Figura 5.2 (b). Tamanho dos agregados das fases aquosas em excesso nos pontos Na1 (60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e Na2 (60% FA, 15% C/T, 25% FO) das regiões de WII e WIII, respectivamente, no sistema SNa 

(sistema contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa). 

 

 

 Analisando a Figura 5.2 (a), observa-se que no sistema bifásico os agregados 

presentes na fase microemulsionada apresentam diâmetro menor que aquelas dispersas na 

fase microemulsionada do sistema trifásico, o que se deve à geometria dos agregados nas 
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microemulsões do tipo bicontínua, que apresentam maior raio devido a formação de 

lamelas. 

 

 Tais resultados comprovam que essas fases são microemulsões distintas, como já 

previsto diante os resultados apresentados por MOURA (2002). 

 

 Analisando ainda as Figuras 5.2 (a) e 5.2 (b), pode-se constatar que as dimensões 

dos agregados apresentados nas fases aquosas em excesso e em equilíbrio com as 

microemulsões são cerca de 20 vezes maiores que aqueles nas fases microemulsionadas. 

 

Os diâmetros dos agregados apresentados nas fases microemulsionadas são 

coerentes com os valores obtidos por PAUL e PANDA (2013), mas a fase aquosa 

apresentou resultado pouco esperado pois, como mencionado no estudo da tensão 

superficial, existem monômeros na fase aquosa, não sendo considerados necessariamente 

como micelas. 

 

O fato de surgir agregados na fase aquosa pode estar relacionado ao efeito de 

cristalização dos sabões dos ácidos graxos de maior cadeia (palmítico e oléico originários 

do óleo de coco) que possuem temperatura de Kraftt elevada e, por conseguinte, seus 

monômeros cristalizados são solubilizados pelo meio aquoso em maior concentração, 

possibilitando a formação dos agregados maiores. 

 

 As Figuras 5.3 (a) e 5.3 (b) apresentam os resultados de tamanho dos agregados 

formados nas fases microemulsionadas no sistema de WII, tendo como fases aquosas 

soluções contendo os metais a serem extraídos (SCu: sistema contendo solução 0,02 mol/L 

de CuSO4.5H2O/NaCl 2%; SNi: sistema contendo solução 0,04 mol/L de 

NiSO4.6H2O/NaCl 2%). 
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Figura 5.3 (a). Tamanho dos agregados das fases microemulsionadas nos pontos C1 (60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e C2 (75% FA, 20% C/T, 5% FO) da região de WII para o SCu (sistema contendo solução 0,02 

mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%). 

 

  

Figura 5.3 (b). Tamanho dos agregados das fases microemulsionadas nos pontos N1 (60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e N2 (75% FA, 20% C/T, 5% FO) da região de WII para o SNi (sistema contendo solução 0,04 

mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%). 

 

 

As fases microemulsionadas para o SCu (cobre) bifásico apresentam complexos 

metal/tensoativo. Assim, as medidas de tamanho de partícula para este sistemas são 

maiores do que no SNi (níquel) porque existe uma forte atração entre os aglomerados de 
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complexos, com dimensões similares àquelas apresentadas pela coagulação dos sabões dos 

ácidos graxos palmítico e oléico obtidos no estudo da fase aquosa do sistema SNa. Este 

fato é observado claramente durante a separação de fases, onde o SCu tende a formar 

flocos que acabam por precipitar na interface microemulsão/água, tanto em WII como 

WIII. 

 No SNi não se percebe a formação dos flocos, uma vez que os complexos formados 

pela interação do Ni
2+

 com o tensoativo OCS são mais solúveis na microemulsão e não 

floculam, deixando a microemulsão com dimensões similares àquelas apresentadas pelas 

obtidas no estudo do sistema SNa. 

 A fim de avaliar a diferença de comportamento e diâmetros dos agregados 

existentes entre os sistemas SCu e SNi foi realizado o mesmo estudo para pontos de WIII. 

 As Figuras 5.4 (a) e 5.4 (b) apresentam os resultados de tamanho dos agregados 

formados nas fases microemulsionadas no sistema de WIII, tendo como fases aquosas 

soluções contendo os metais a serem extraídos (SCu: sistema contendo solução 0,02 mol/L 

de CuSO4.5H2O/NaCl 2%; SNi: sistema contendo solução 0,04 mol/L de 

NiSO4.6H2O/NaCl 2%). 

 

Figura 5.4 (a). Tamanho dos agregados das fases microemulsionadas nos pontos C4 (60% FA, 15% C/T, 

25% FO) e C5 (30% FA, 20% C/T, 50% FO) da região de WIII para o SCu (sistema contendo solução 0,02 

mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%). 
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Figura 5.4 (b). Tamanho dos agregados das fases microemulsionadas nos pontos N4 (55% FA, 15% C/T, 

30% FO) e N5 (30% FA, 20% C/T, 50% FO) da região de WIII para o SNi (sistema contendo solução 0,04 

mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%). 

 

 

 

Analisando as Figura 5.4 (a) e 5.4 (b) pode-se constatar que os diâmetros dos 

agregados formados no SNi (Ni
2+

) são bem menores que aqueles do SCu (Cu
2+

), 

concordando com o ocorrido no estudo de pontos da região de WII para os dois metais, 

onde o complexo do cobre, sendo menos solúvel na microemulsão, termina por flocular e 

gerar agregados maiores, fato que não ocorre com o níquel. 

Comparando as Figuras 5.3 (b) e 5.4 (b), sistema com níquel, pode-se constatar que 

as microemulsões obtidas na região de WIII têm dimensões maiores que aquelas obtidas na 

região de WII o que concorda com os resultados apresentados no estudo do sistema SNa. 

Estes resultados mostram a estrutura mais complexa das microemulsões de WIII, que é um 

sistema saturado tanto em água quanto óleo e por isso tende a formar um sistema 

bicontínuo, com agregados maiores que o sistema em WII que é saturado apenas em água e 

pode apresentar um comportamento de microemulsões de água em óleo, com tamanhos 

menores. 

Para o níquel, os complexos formados são eletricamente estáveis, aparecendo nas 

medidas valores de tamanho de partículas dos complexos individuais, e não para 

aglomerados, como acontece para o cobre. 
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Para o íon Cu
2+

 há a formação dos complexos metal/tensoativo e metal/água. A 

elevada carga nuclear efetiva e pequeno raio iônico do cobre faz com que ele necessite da 

presença de mais espécies eletronegativas, o que acaba levando a atração mútua entre esses 

complexos. Diante da diferença de tamanhos desses aglomerados, alguns são solvatados 

pelo meio tornando-os solúveis. Para aqueles que não foram solubilizados pelo meio, 

ocorre a formação de precipitado como apresentado na Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Imagem do precipitado de cobre. 

 

 

 A Figuras 5.6 (a) e 5.6 (b) apresentam os resultados de tamanho dos agregados 

formados nas fases aquosas nos sistemas SCu e SNi nas regiões de WII e WIII. 
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Figura 5.6 (a). Tamanho dos agregados das fases aquosas em excesso nos pontos C1 (60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e C4 (60% FA, 15% C/T, 25% FO) das regiões de WII e WIII, respectivamente, no sistema SCu 

(sistema contendo solução 0,02 mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%). 

 

 

 

Figura 5.6 (b). Tamanho dos agregados das fases aquosas em excesso nos pontos N1 (60% FA, 25% C/T, 

15% FO) e N4 (55% FA, 15% C/T, 30% FO) das regiões de WII e WIII, respectivamente, no sistema SNi 

(sistema contendo solução 0,04 mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%). 
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 Analisando as Figuras 5.6 (a) e 5.6 (b), percebe-se tamanhos de partículas para o 

cobre na faixa de 650 a 850 nm, para o sistema de WII , enquanto para o níquel os valores 

estão na faixa de 15 a 20 nm. Os maiores valores para o Cu
2+

 se deve a formação dos 

aglomerados como discutido anteriormente. Os valores diferentes para um mesmo sistema 

se devem as diferentes composições dos pontos analisados (Tabela 5.4). 

 Para o sistema trifásico acontece o mesmo comportamento discutido no sistema 

bifásico, apresentando valores de tamanho de partícula para o Cu
2+

na faixa de 300 a 450 

nm, enquanto que para o Ni
2+ 

os valores se encontram na faixa de 60 a 90 nm. 

 Comparando os tamanhos de partícula das fases microemulsionadas dos sistemas de 

WII e WIII para o Cu
2+

 e Ni
2+

, percebe-se que para WIII é sempre maior que para o WII. A 

microemulsão de WIII apresenta polaridade intermediária, uma vez que suas micelas 

bicontínuas possuem malhas de água e óleo, o que facilita a solubilização dos aglomerados 

de complexos que apresentam cargas pontuais. Já a microemulsão de WII, sendo um 

sistema formado por micelas inversas, tem maior apolaridade, o que dificulta a 

solubilização de aglomerado com maiores tamanhos. 

 

5.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

  

 A Tabela 5.6 apresenta as composições dos pontos escolhidos para o estudo das 

fases microemulsionadas e aquosas dos sistemas SNa, SCu e SNi através de MEV. 

 

Tabela 5.6. Composições dos pontos utilizados para determinação das micrografias das fases 

microemulsionadas e aquosas através de MEV. 

Sistema Região Ponto FA (%) C/T (%) FO (%) 

SNa 
W II Na1 60 25 15 

W III Na2 60 15 25 

SCu 
W II C1 60 25 15 

W III C4 60 15 25 

SNi 
W II N1 60 25 15 

W III N4 55 15 30 
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A Figura 5.7 apresenta as fotomicrografias obtidas através de MEV das fases 

microemulsionadas, indicando a morfologia das microemulsões cristalizadas dos sistemas 

estudados. 

 

Figura 5.7. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto Na1 (60 % FA, 25 % C/T, 15% FO) da 

região de WII do SNa (sistema contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa); (a) escala 1cm/100 μm, (b) 

1 cm/200 μm, (c) 1 cm/500 μm. 

 

  

 A Figura 5.7 mostra que após a secagem ocorre a agregação das moléculas do 

tensoativo sob a forma de cilindro, que deve ser provavelmente originário do tipo de 

estrutura contida na microemulsão. Este fato pode ser comprovado devido à fase contínua 

ser a água que em maior volume e maior pressão de vapor termina por evaporar mantendo 

a estrutura interna dos agregados da microemulsão, composta de óleo recoberto por 

tensoativo. 

 

A Figura 5.8 mostra as micrografias da microemulsão na região de WIII do sistema 

SNa, com diferentes escalas. 

 

Figura 5.8. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto Na2 (60% FA, 15% C/T, 25% FO) da 

região de WIII do SNa (sistema contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa); (a) 1 cm/50 μm, (b) 1 

cm/200 μm e (c) 1 cm/500 μm. 
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 Analisando a Figura 5.8 pode-se constatar que, diferentemente da microemulsão de 

WII durante a secagem, ocorreu a formação de agregados esféricos, que correspondem ao 

formato das gotículas de óleo formadas e recobertas por uma camada de tensoativo, 

oriunda da estrutura bicontínua do meio. Analisando ainda a Figura 5.8 (a) pode-se 

constatar a formação de cristais provavelmente oriundos da cristalização do NaCl presente 

na fase aquosa. 

 

A Figura 5.9 mostra as micrografias da fase microemulsionada da região de WII do 

sistema SCu, com diferentes escalas. 

 

Figura 5.9. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto C1 (FA 60 %, C/T 25 %, FO 15) da 

região de WII do SCu (sistema contendo solução 0,02 mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%); (a) 1 cm/5 μm, (b) 1 

cm/50 μm e (c) 1 cm/100 μm. 

 

 

  

 As estruturas formadas, vistas na Figura 5.9, obtidas durante a secagem da 

microemulsão do sistema SCu em WII mostram a presença de agregados esféricos (Figura 

5.9 (b) e 5.9 (c)) recobertos com agregados irregulares (Figura 5.9 (a)). Este último 

corresponde aos complexos formados do Cu
2+

 com o tensoativo. A forma esférica ocorre 

quando a água da microemulsão evapora e, por conseguinte, concentra o óleo formando 

gotículas que ficam encapsuladas pela camada de tensoativo cristalizado. Este fato também 

é percebido nas micrografias do sistema SCu em WIII, Figura 5.10, onde percebe-se que as 

gotículas do óleo após evaporarem deixam um aspecto de folha na bolha esvaziada. 

Observa-se também a presença de flocos, principalmente nas Figuras 5.10 (a) e 5.10 (b), 

que correspondem aos complexos do metal com o tensoativo. 
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Figura 5.10. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto C4 (60 % FA, 15% C/T, 25% FO) da 

região de WIII do SCu (sistema contendo solução 0,02 mol/L de CuSO4.5H2O/NaCl 2%); (a) 1 cm/10 μm, 

(b) 1 cm/50 μm e (c) 1 cm/200 μm. 

 

 

As Figuras 5.11 e 5.12 mostram as micrografias das microemulsões do sistema SNi 

nas regiões de WII e WIII, respectivamente, com diferentes escalas. 

 

Figura 5.11. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15% FO) da 

região de WII do SNi (sistema contendo solução 0,04 mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%); (a) 1 cm/100 μm, (b) 

1 cm/200 μm e (c) 1 cm/400 μm. 

 

 

Figura 5.12. Micrografias de MEV da fase microemulsionada no ponto N4 (55 % FA, 15 % C/T, 30% FO) da 

região de WIII do SNi (sistema contendo solução 0,04 mol/L de NiSO4.6H2O/NaCl 2%); (a) 1 cm/50 μm, (b) 

1 cm/100 μm e (c) 1 cm/200 μm. 
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 Analisando a Figura 5.11 pode-se observar um comportamento similar da estrutura 

formada após a secagem da microemulsão do sistema SNi em WII com o sistema SNa em 

WII, o que indica que as duas microemulsões apresentam estrutura similar, o que não é o 

caso do sistema SCu. Este fato comprova o que foi observado no estudo do diâmetro dos 

agregados, onde o sistema com o níquel promove a formação de um complexo 

níquel/tensoativo mais solúvel na microemulsão interferindo de forma pouco significante 

no processo de cristalização do tensoativo presente na microemulsão. 

 No caso da secagem da microemulsão do sistema SNi em WIII (Figura 5.12) 

observa-se a formação das estruturas esféricas similares ao sistema com o Cu
2+

 (SCu), mas 

os pequenos agregados apresentam uma estrutura mais uniforme como pequenas linhas de 

precipitados, diferente do sistema SCu no qual a estrutura é mais próxima de flocos, 

evidenciando a diferença entre os dois tipos de complexos formados dos metais com o 

tensoativo. 

 

5.4. EXTRAÇÃO DE COBRE E NÍQUEL POR MICROEMULSÃO 

 

 Antes de realizar os estudos de extração dos íons Cu
2+

 e Ni
2+

 por microemulsão, 

foram efetuados dois testes para observar o comportamento da extração desses metais na 

presença e na ausência do tensoativo. 

O procedimento de extração por tensoativo empregado para ambos os metais 

consistiu, no primeiro teste, em colocar a solução sintética (FA: Solução de 

CuSO4.5H2O/NaCl 2%; Solução de NiSO4.6H2O/NaCl 2%), contendo o metal a ser 

extraído, em contato com o querosene (FO) e o n-butanol (C). Após a mistura, observou-se 

que não houve interação dos componentes, e a extração não foi evidenciada. No segundo 

teste, ao adicionar lentamente 0,5 g do OCS (T) à solução contendo metal e a mistura de 

FO e C do primeiro teste, observou-se que houve a extração do metal.  Sendo assim, o 

OCS é o responsável direto pela neutralização da carga do metal a ser extraído e determina 

o tipo de complexo metal/tensoativo a ser formado. 

 As microemulsões são sistemas capazes de extrair metais de fase aquosa. A 

extração acontece porque há uma interação da cabeça do tensoativo com o íon metálico. 

Para os sistemas formados com o tensoativo OCS, acontece a interação dos grupos 

carboxilato (tensoativo aniônico) com o cátion metálico, gerando assim uma estrutura 

constituída de um metal (bivalente) e duas moléculas de tensoativo, formando uma 
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estrutura apolar. Este complexo tensoativo/metal se solubiliza na fase oleosa, a qual se 

comporta como uma fase extratante em um processo de extração líquido-líquido. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as moléculas de tensoativo da microemulsão, ao 

interagirem com o metal, saem da mesma formando um complexo que se dissolve na 

pseudofase óleo (contida na microemulsão), gerando um equilíbrio entre a fase aquosa 

livre de metais e a fase oleosa concentrada com as novas estruturas formadas entre o metal 

e os tensoativos. É importante lembrar que sem tensoativo não há formação de micelas 

nem tão pouco microemulsão. Logo, havendo a interação de todas as moléculas de 

tensoativo com o metal, a fase microemulsionada é desfeita. 

O complexo formado pelos metais Cu
2+

 e Ni
2+

 com o tensoativo OCS possui uma 

estrutura linear, onde as cabeças polares do tensoativo ficam voltadas para o metal. Assim, 

esse complexo assume momento dipolar igual a zero, o que facilita a sua solubilização na 

fase oleosa. 

 

Figura 5.13. Representação da estrutura do complexo formado com o OCS e os cátions Cu
2+ 

e Ni
2+

. 

 

 

 

 Os cátions Cu
2+

 e Ni
2+

 foram extraídos não havendo variações significativas nos 

resultados, obtendo-se percentuais equivalentes de extração de metal, conforme 

apresentado na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7. Composições dos pontos utilizados para o estudo da extração e os percentuais obtidos. 

Ponto Sistema Região % C/T % FO % FA % Extração 

C1 

SCu 

W II 25 15 60     99,18 

C2 W II 20 5 75 99,99 

C3 W II 30 30 40 99,99 

C4 W III 15 25 60 99,86 

N1 

SNi 

W II 25 15 60 99,99 

N2 W II 20 5 75 99,99 

N3 W II 30 30 40 99,99 

N4 W III 15 30 55 99,64 
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5.4.1 Parâmetros estudados no processo de extração de cobre e níquel por 

microemulsão 

 

5.4.1.1 Influência do pH da Fase Aquosa 

 

 Este estudo apresenta o comportamento da eficiência de extração dos metais em 

função do pH da fase aquosa, nas regiões de Winsor II e Winsor III. 

 

 Os pontos C1 a C4 (SCu) e N1 a N4 (SNi) foram escolhidos dentro de uma região 

rica em água, tornando possível a avaliação do processo de extração como função da 

composição do sistema microemulsionado. As composições desses pontos já foram 

apresentadas na Tabela 5.1. 

 

A Figura 5.14 apresenta os resultados da extração do Cu
2+

 (SCu) em função do pH 

da fase aquosa, na região de Winsor II (pontos C1, C2 e C3). 

 

Figura 5.14. Influência do pH da fase aquosa no processo de extração por microemulsão do cobre na região 

de Winsor II; pontos C1 (60 % FA, 25 % C/T, 15% FO), C2 (75 % FA, 20 % C/T, 5% FO)  e C3 (40 % FA, 

30 % C/T, 30% FO). 
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 A extração do Cu
2+

 foi avaliada na faixa de pH de 0 a 13, como apresentado na 

Figura 5.13. Os resultados obtidos mostraram que, na faixa de pH de 5 a 11, o cátion foi 

extraído da fase aquosa com eficiência acima de 99%. Para os valores de pH menores que 

5, a eficiência da extração ficou na ordem de 10%. Tal fato se deve a interação do íon H
+
 

do meio ácido com o ânion do tensoativo que é neutralizado voltando a ser a ácido graxo. 

Dessa forma, não ocorre a interação do tensoativo com o metal, o que dificulta sua 

extração da fase aquosa. Além disso, os sais do metal são solúveis na fase aquosa em pH 

ácido, impedindo ainda mais a interação do mesmo com o tensoativo. 

 

 Diante desses resultados, observa-se que o valor do pH da solução aquosa é um 

parâmetro importante para o controle da extração de metal pesado. 

 

A Figura 5.15 mostra os resultados da extração do Ni
2+

 (SNi) em função do pH da 

fase aquosa, na região de Winsor II (pontos N1, N2 e N3). 

 

Figura 5.15.  Influência do pH da fase aquosa no processo de extração por microemulsão do níquel na região 

de Winsor II; pontos N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15% FO), N2 (75 % FA, 20 % C/T, 5% FO)  e N3 (40 % FA, 

30 % C/T, 30% FO). 
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 Analisando a Figura 5.15, observou-se uma alta eficiência do processo de extração 

do Ni
+2

, no sistema bifásico, devido a forte interação entre a molécula de tensoativo e o 

cátion do metal, onde o níquel é substituído pelos íons Na
+
 do tensoativo. Tal fato acontece 

para os íons Cu
+2

. No intervalo de pH de 0 a 6 foram obtidas baixas eficiências de extração 

do metal no SNi. Como acontece uma fraca interação entre o tensoativo e o cátion em 

virtude da alta concentração de H
+
, resulta em uma reversão da reação de saponificação do 

tensoativo, como ocorreu com o SCu. Diante disso, a eficiência de extração no SNi (Ni
+2

) 

na faixa de pH de 0 e 6 atinge valores na ordem de 45%, enquanto que no SCu (Cu
+2

) 

obtém-se eficiência de 10% de extração até pH 5. Este resultado mostra que o níquel 

interage também com o ácido graxo do tensoativo em pH ácido. 

 

 A dependência do pH na extração do Cu
+2

 e do Ni
+2

 pode ser representada pelo 

coeficiente de distribuição (D), definido como sendo a razão entre a concentração de metal 

na fase orgânica e na fase aquosa (Figura 5.16). 

 

 

Figura 5.16. Dados do coeficiente de distribuição D para o cobre e níquel em função do pH, para os pontos 

C1 e N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO). 
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 Na Figura 5.16 verificou-se um maior coeficiente de distribuição entre as fases 

aquosa e microemulsionada para o SNi, mostrando que o Ni
2+

 apresenta maior interação 

com o tensoativo do que o Cu
2+

, o que confirma os resultados apresentados no estudo da 

influência do pH. 

 A Figura 5.17 mostra os resultados da extração do Cu
2+

 (SCu) e do Ni
2+

(SNi) em 

função do pH medido na fase aquosa, na região de Winsor III (pontos C4 e N4). 

 

Figura 5.17. Influência do pH da fase aquosa no processo de extração por microemulsão dos metais cobre e 

níquel na região de Winsor III; pontos C4 (60 % FA, 15 % C/T, 25 % FO) e N4 (55 % FA, 15 % C/T, 30 % 

FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

  

 Os resultados apresentados na Figura 5.17 mostram que o perfil da curva da 

eficiência da extração versus pH para os dois metais são similares. No entanto, o limite de 

pH para a extração máxima do cobre é 6, e em pH igual a 4 obtém-se um percentual 

mínimo de extração desse metal. Para o níquel, a eficiência máxima de extração é obtida 

em pH igual a 7 e a mínima em pH igual a 6. Estes resultados são semelhantes àqueles 

apresentados no estudo da extração em WII, porém no equilíbrio de WIII o níquel não foi 

extraído em pH ácido. 
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5.4.1.2 Influência da razão C/T 

 

 O estudo da razão cotensoativo/tensoativo é necessário devido a importância do uso 

do cotensoativo, auxiliando o tensoativo na formação dos equilíbrios de Winsor. O 

tensoativo (iônico) é o principal responsável pela formação da microemulsão, além de 

interagir com o metal no processo de extração. 

 

 As Figuras 5.18 e 5.19 mostram a influência da razão C/T nos processos de 

extração do Cu
2+

 e Ni
2+

, respectivamente. 

 

Figura 5.18. Influência da razão Cotensoativo/Tensoativo (C/T) no processo de extração do cobre
 
por 

microemulsão na região de WII; ponto C1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 
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Figura 5.19. Influência da razão Cotensoativo/Tensoativo (C/T) no processo de extração do níquel por 

microemulsão na região de WII; ponto N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

 

Analisando as Figuras 5.18 e 5.19, observou-se que a eficiência da extração para 

ambos os metais é muito alta, chegando a 100%. Esse elevado percentual de extração para 

o cobre é obtido até razão C/T 55, enquanto que para o níquel, até razão C/T 10. No 

entanto, após esses valores, ocorre uma queda na eficiência da extração em virtude da 

redução da quantidade de tensoativo presente na fase microemulsionada, resultando em um 

decréscimo da capacidade de carga da mesma. 

 Os dois sistemas, SCu e SNi apresentaram eficiência mínima de extração de 55 e 30 

%, para o cobre e níquel, respectivamente. No entanto, estes valores ainda contêm uma 

pequena quantidade de tensoativo, onde sendo as concentrações iniciais do tensoativo em 

cada ponto na ordem de 5 % após o aumento do C/T (100) a concentração atinge 

aproximadamente 0,25 %, que corresponde a 2500 ppm. 

Aplicando a estequiometria da reação tensoativo/metal onde duas moléculas de 

tensoativo removem uma de metal, essa concentração de tensoativo extrai 

aproximadamente 100 ppm de metal, o que corresponde a menos de 10% do cátion contido 

na água. Como os resultados apresentados da extração como função da razão C/T são 

maiores que os 10%, esta diferença pode estar relacionada com a incorporação de água na 
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microemulsão ou mesmo na fase orgânica, devido à presença do álcool. Vale salientar que 

nos ensaios iniciais evidenciou-se que o tensoativo é o responsável pela remoção do metal. 

Outro fato que pode ser considerado é que em valores de C/T elevados o tensoativo 

pode interagir com o metal numa proporção maior que a estequiométrica. 

 

5.3.1.3. Influência da razão C/T no volume das fases 

 

 A fim de verificar o efeito da razão C/T no volume das fases, variou-se a razão C/T 

nos sistemas SNa, SCu e SNi. 

 

 As Figuras 5.20 (a), 5.20 (b) e 5.20 (c) mostram o efeito da razão C/T no equilíbrio 

de Winsor II para os sistemas SNa, SCu e SNi, respectivamente. 

 

Figura 5.20 (a). Efeito da razão C/T no SNa na região de WII. 

 

                                       C/T = 4     C/T = 8      C/T = 12      C/T = 24 
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Figura 5.20 (b). Efeito da razão C/T no SCu na região de WII.  

.  

                                         C/T = 4      C/T = 8      C/T = 12    C/T = 24 

 

Figura 5.20 (c). Efeito da razão C/T no SNi na região de WII. 

 

                                    C/T = 4        C/T = 8        C/T = 12       C/T = 24 
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 Analisando as Figuras 5.20 (a), 5.20 (b) e 5.20 (c) pode-se constatar que o aumento 

da razão C/T diminui o volume da fase superior (microemulsão) e aumenta a fase inferior 

(aquosa). Este fato está relacionado com a diminuição da quantidade de tensoativo no 

meio, o que conseqüentemente aumenta a quantidade de fase aquosa não solubilizada pela 

microemulsão. Pode-se ainda constatar que o volume de fase aquosa separada corresponde 

à aproximadamente aos 60% de água utilizada na formulação dos pontos estudados nesta 

etapa do trabalho. Apesar de serem ambos sais de sulfato, não existe diferença significativa 

entre os sistemas estudados. 

 

As Figuras 5.20 (d), 5.20 (e) 5.20 (f) apresentam o comportamento da razão C/T 

nos sistemas de Winsor III. 

 

Figura 5.20 (d). Efeito da razão C/T no SNa na região de WIII. 

.  

                                         C/T = 4      C/T = 8     C/T = 12    C/T = 24 
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Figura 5.20 (e). Efeito da razão C/T no SCu na região de WIII. 

 

                                     C/T = 4        C/T = 8     C/T = 12      C/T = 24 

 

Figura 5.20 (f). Efeito da razão C/T no SNi na região de WIII. 

 

                                       C/T = 4        C/T = 8      C/T = 12     C/T = 24 

 

 Analisando as Figuras 5.20 (d), 5.20 (e) e 5.20 (f) pode-se constatar que a razão 

C/T promove a transição do equilíbrio de Winsor III para um equilíbrio de Winsor II, mas 

com forte indício de Winsor I, pois sendo a concentração de tensoativo muito baixa torna-
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se difícil a formação da fase microemulsão rica em óleo e, por conseguinte, o sistema de 

Winsor II. 

 

5.4.1.4 Influência do pH na fração volumétrica dos sistemas WIII  

 

 Nesta etapa do trabalho avaliou-se o efeito do pH na fração volumétrica das fases 

do sistema trifásico (WIII), para os pontos C4 e N4, conforme apresentado na Figuras 5.21 

e 5.22. 

 

Figura 5.21. Influência do pH na fração volumétrica das fases no sistema de WIII;  ponto C4 (60 % FA, 15 % 

C/T, 25 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 
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Figura 5.22. Influência do pH na fração volumétrica das fases no sistema de WIII; ponto N4 (55 % FA, 15 % 

C/T, 30 % FO) ; temperatura 23 ± 0,5 
o
C; pH = 9). 

 

 

 

Analisando as Figuras 5.21 e 5.22 pode-se constatar que o equilíbrio entre as fases 

aquosa e a microemulsão, ou mistura dos outros componentes, existe em uma grande faixa 

de pH (0 a 7). Como a composição destes sistemas possue 60% de água, e nesta faixa de 

pH a fração de água é também nessa ordem, e ainda, em valores de pH nessa faixa, o 

tensoativo tende a retornar a ácido graxo, assim pode-se esperar que a formação de 

microemulsão torna-se comprometida e, por conseguinte, o volume de fase representado 

por FA e FO tende à ser a mistura cotensoativo/tensoativo/óleo. 

 

No caso da faixa de pH acima de 7, pode-se constatar que se inicia a formação do 

equilíbrio entre as fases microemulsão, a aquosa e a oleosa, evidenciando a formação de 

Winsor III. Esta transição indica que em valores de pH abaixo de 7, mas próximos a 7, 

tem-se o equilíbrio de Winsor II, mas que se desfaz com a diminuição do pH. 
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5.4.1.5 Influência da concentração dos metais cobre e níquel no volume das fases 

 

 Nesta etapa do trabalho foi realizado o estudo da influência da concentração dos 

metais no volume das fases em equilíbrio e no percentual de extração do metal, isto porque 

ao inserir o metal no sistema sob a forma de sais, acredita-se que afetarão os equilíbrios de 

Winsor. 

 

 As Figuras 5.23, 5.24 (a) e 5.24 (b) mostram o efeito da concentração do cobre 

sobre o volume das fases, e a sua influência no percentual de extração no equilíbrio de 

Winsor II. 

 

Figura 5.23. Influência da concentração do cobre na eficiência de extração do metal no sistema de WII; ponto 

C1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 
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Figura 5.24 (a). Influência da concentração do cobre na fração volumétrica das fases no sistema de WII; 

ponto C1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

  

 Analisando a Figura 5.23 pode-se constatar que a partir da concentração de 10000 

ppm de cobre a eficiência de extração diminui à medida que a concentração do cobre 

aumenta. Este resultado mostra que ao atingir a capacidade máxima de interação do 

tensoativo com o metal o rendimento de extração diminui. Este resultado mostra que sendo 

a concentração do tensoativo no sistema C1 igual a 50000 ppm e o limite da concentração 

para se obter eficiência na extração do cobre é 10000 ppm, a relação ideal para extração de 

cobre no sistema de Winsor II (tensoativo/cobre) é de 5,0. 

 

 A Figura 5.24 (b) apresenta a evolução das fases com o aumento da concentração 

do cobre. 
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Figura 5.24 (b). Influência da concentração do cobre no volume das fases na região de WII; ponto C1 (60 % 

FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9 

 

 

 1000 ppm Cu
2+

                                                                              10000 ppm Cu
2+

 

 

  

 No caso da Figura 5.22 a fração volumétrica das fases muda à medida que o metal é 

adicionado, observando-se que a fase microemulsão diminuiu, enquanto a fase aquosa 

aumenta. Pode-se constatar que a partir da concentração de 10000 ppm o volume da fase 

aquosa atinge aproximadamente 0,6 que corresponde à proporção de água na mistura do 

ponto C1. Isto confirma que todo o tensoativo interage com o cobre até a concentração de 

10000 ppm formando uma fase orgânica contendo o óleo e o butanol, com o complexo de 

tensoativo/metal dissolvido no meio. 

 

 As Figuras 5.25 e 5.26 (a) e (b) mostram o efeito da concentração do cobre sobre a 

eficiência de extração e volume das fases, no equilíbrio de Winsor III. 
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Figura 5.25. Influência da concentração do cobre na eficiência de extração do metal na região de WIII; ponto 

C4 (60 % FA, 15 % C/T, 25 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9.

 

  

 Analisando a Figura 5.25 pode-se constatar que a partir da concentração de 6000 

ppm a eficiência de extração diminui indicando que a quantidade de tensoativo do sistema 

não é mais suficiente para extrair todo o cobre, ou seja neste ponto há uma saturação do 

metal. No ponto C4 a concentração de tensoativo é 30000 ppm e, segundo a relação obtida 

no estudo do ponto C1, o ponto de saturação do sistema em metal deve ser de 

aproximadamente 6000 ppm, que é o valor obtido experimentalmente do sistema C4 em 

estudo. 
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Figura 5.26 (a). Influência da concentração do cobre na fração volumétrica das fases na região de WIII; C4 

(60 % FA, 15 % C/T, 25 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

 Analisando a Figura 5.26 (a) pode-se observar que o equilíbrio de Winsor III passa 

para Winsor I na concentração de 4500 ppm de cobre, isso ocorre pela interação do 

tensoativo com o cobre reduzindo significativamente a concentração de OCS disponível 

para formação do equilíbrio de Winsor III. A Figura 5.26 (b) mostra que a concentração do 

tensoativo diminui ocorrendo a transição do sistema de Winsor III para Winsor I. 

 

 A Figura 5.26 (b) apresenta a evolução das fases com o aumento da concentração 

do cobre, evidenciando ainda a formação do equilíbrio de WIII. 
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Figura 5.26 (b). Influência da concentração do cobre no volume das fases na região de WIII; C4 (60 % FA, 

15 % C/T, 25 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

          1000 ppm Cu
2+

                                                                              10000 ppm Cu
2+

 

 

  

 Analisando ainda a Figura 5.26 (b) verifica-se que a partir da concentração de 6000 

ppm a fração volumétrica de fase aquosa do sistema atinge 0,6, que corresponde à 

proporção de fase aquosa da mistura neste ponto. Assim, como no estudo do sistema de 

Winsor II, também ocorre a saturação do tensoativo quando a relação tensoativo/cobre 

atinge 5,0. 

 

 A fim de verificar se com o níquel esta relação também é constante, estudou-se o 

efeito da concentração do níquel na eficiência de extração e na fração volumétrica das 

fases, no ponto N1 no equilíbrio de Winsor II. 

 

 As Figuras 5.27, 5.28 (a) e 5.28 (b) mostram este efeito sobre a eficiência de 

extração e volume das fases, no equilíbrio de Winsor II, respectivamente. 
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Figura 5.27. Influência da concentração do níquel na eficiência de extração do metal na região de WII; ponto 

N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

 

  Analisando a figura 5.26 pode-se constatar que a eficiência máxima de 

extração do níquel ocorre na concentração de aproximadamente 4800 ppm de níquel, assim 

como no estudo do cobre este ponto apresenta uma concentração de 50000 ppm de 

tensoativo e por conseguinte a proporção tensoativo/níquel é de 10,41 indicando uma baixa 

eficiência da relação tensoativo/níquel. 

 

Diferentemente do que ocorre com o cobre, a eficiência de extração não diminui 

continuamente a partir do ponto de extração máxima, reduz-se até aproximadamente 95% e 

permanece praticamente constante até 10500 ppm, o que corresponde a uma relação de 

4,76 gramas de tensoativo para extrair 1 grama de níquel. A partir deste ponto a eficiência 

de extração cai bruscamente até o final do estudo na concentração de 15000 ppm de níquel, 

com eficiência de extração de 80%. 
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Figura 5.28 (a). Influência da concentração do níquel na fração volumétrica das fases na região de WII; ponto 

N1 (60 % FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

 

  Analisando a Figura 5.28 (a) pode-se constatar que assim como no caso do 

cobre, após a saturação, neste caso em torno de 10500 ppm, a fração volumétrica de fase 

aquosa atinge 0,6 que corresponde à proporção de água do ponto estudado N4 indicando 

também que a microemulsão foi desfeita, restando somente a mistura de óleo e 

cotensoativo e o complexo do níquel com o metal dissolvido no meio. 

 

  A Figura 5.28 (b) apresenta a evolução das fases com o aumento da 

concentração do níquel. 
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Figura 5.28 (b). Influência da concentração do níquel no volume das fases na região de WII; ponto N1 (60 % 

FA, 25 % C/T, 15 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

1000 ppm Ni
2+

                                                                              10000 ppm Ni
2+

 

   

 As Figuras 5.29, 5.30 (a) e 5.30 (b) mostram o efeito da concentração do níquel 

sobre a eficiência de extração e volume das fases, no equilíbrio de Winsor III. 

 

Figura 5.29. Influência da concentração do níquel na eficiência de extração do metal na região de WIII; ponto 

N4 (55 % FA, 15 % C/T, 30 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 
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 Analisando a Figura 5.29 observa-se que a eficiência de extração do níquel é 

semelhante à obtida no estudo com o cobre, que após a saturação com o tensoativo reduz-

se gradativamente até a concentração máxima de níquel estudada. 

 

Figura 5.30 (a). Influência da concentração do níquel na fração volumétrica das fases na região de WIII; 

ponto N4 (55 % FA, 15 % C/T, 30 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

  

 Analisando-se a Figura 5.30 (a) confirma-se que a partir de aproximadamente 4500 

ppm desaparece o equilíbrio de Winsor III  formando-se o equilíbrio de Winsor I, e para a 

concentração de saturação na ordem de 10000 ppm a fração volumétrica de fase aquosa 

atinge 0,6 que é similar à proporção de água no ponto estudado, o que confirma o 

desaparecimento da microemulsão também neste estudo, mais uma vez mostrando 

semelhança com o comportamento obtido no estudo com o cobre. 

 

 A Figura 5.30 (b) apresenta a evolução das fases com o aumento da concentração 

do níquel. 
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Figura 5.30 (b). Influência da concentração do níquel no volume das fases na região de WIII; ponto N4 (55 % 

FA, 15 % C/T, 30 % FO); temperatura 26 ± 0,5 
o
C; pH = 9. 

 

1000 ppm Ni
2+

                                                                              10000 ppm Ni
2+

 

 

 

5.5 ESTUDO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO DE COBRE POR 

MICROEMULSÃO E POR SOLVENTE  

 

Baseado no estudo de extração do cobre por microemulsão, onde se verificou a 

influência do pH, foi realizado um estudo comparativo do processo de extração por 

solvente para remover cobre (II) de uma fase aquosa, utilizando como tensoativo o Cyanex 

272 diluído em xileno (SOLE e HISKEY,1995)  e o sistema de Winsor II deste trabalho. 

 

A Figura 5.31 mostra a extração de cobre em função do valor de pH, e apresenta  

um comparativo entre os dados obtidos neste trabalho, usando um sistema de Winsor II, e 

os obtidos por (SOLE e HISKEY,1995)  usando um processo convencional de extração por 

solventes. Como pode ser observado, o valor de pH da solução aquosa é um parâmetro de 

controle importante no processo de extração do metal pesado. 
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Figura 5.31. Estudo comparativo do processo de extração convencional (SOLE e HISKEY,1995)  e em 

microemulsão (este trabalho) para o Cu
2+

, em função do pH. 

 

 

 

As elevadas eficiências de extração obtidos foram observados devido a uma forte 

interação entre a molécula do tensoativo e o cátion do metal pesado, onde o cátion Cu
+2

 

substitui o íon do tensoativo Na
+
. No intervalo de pH de 0 a 3, foram obtidos baixos  

percentuais de extração do metal. Isto foi observado devido à falta de interação tensoativo-

cátion causada pela alta concentração de H
+
, resultando em uma reversão da reação de 

saponificação do tensoativo. 

 

A dependência do pH na extração do cobre pode ser representada pelo coeficiente 

de distribuição (D), que é definido pela relação entre a concentração do metal na fase 

orgânica e na fase aquosa (Figura 5.32). 
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Figura 5.32. Estudo comparativo do efeito da concentração dos tensoativos OCS e Cyanex (SOLE e 

HISKEY,1995)  sobre o coeficiente de distribuição D. 

 

 

A reação básica de interação entre o tensoativo e o cobre é: 

(Eq. 5.1) 

    NaOCCuOCNaCu 2)(2 2

2                         

 

Como o íon Na
+
 não sofre hidrólise, foi dada atenção à hidrólise do ânion (OC

-
) que 

acontece de acordo com a seguinte reação: 

(Eq. 5.2) 

      OHOCHOHOC 2
                           

             

Onde a constante de hidrólise é dada por: 

(Eq. 5.3)
 

   
  




OC

OHOCH

K

K
K

a

w

h

.

                                            

Onde: 

 

wK  = Constante de Ionização da Água = 1,0 x 10
-4 

aK  = Constante de Ionização do Ácido = 2,49 x 10
-7
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Como pode ser observado nas Figuras 5.30 e 5.31, o valor do pH tem uma 

influência direta no percentual de extração, mostrando que o excesso de H
+
 inibe o 

processo. Assim, as Equações 5.1 e 5.2 podem ser associadas, onde a linha acima das 

espécies representa aquelas presentes na fase orgânica: 

(Eq. 5.4) 

    HOCCuHOCCu 22 2

22

                          

 

(Eq. 5.5) 

   
  22

2

2

2

.

.

HOCCu

HOCCu
K







                                 

         

(Eq. 5.6) 

  
 

D
Cu

OCCu






2

2

2

                                                 

 

 

Sabendo-se que:        
  HpH log

 e    
 






 OCKHOC h.
2

 

então: 

 

(Eq. 5.7)
 

  OCpKpHDK h log2loglog
                                  

 

 

Analisando-se as Figuras 5.31 e 5.32 pode ser observado que o OCS e o Cyanex 

272 (SOLE e HISKEY,1995)  obedecem a Equação 5.4. Tal resultado é devido à 

dissociação do ânion do ácido usado no processo de extração, que no caso do OCS o 
aK é 

2,49 x 10
-7

, valor semelhante ao do Cyanex 272 (
aK = 5x10

-7
) (SOLE e HISKEY,1995) . 
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5.6 REEXTRAÇÃO DE COBRE E NÍQUEL DAS FASES MICROEMULSIONADAS E 

OLEOSAS DOS SISTEMAS TRIFÁSICOS 

 

 Como apresentado anteriormente mostrou-se uma elevada eficiência da extração de 

cátions metálicos em sistemas bifásicos (WII) e trifásicos (WIII). 

 Após a extração dos cátions metálicos, utilizou-se soluções de ácido clorídrico (3 M 

e 6 M) para a etapa de reextração. 

 Quando adicionado ácido à fase rica em metal, observou-se a formação de uma 

nova fase que carregou todo o metal da fase orgânica e da microemulsão, formando um 

sistema composto pela fase oleosa de origem sem metal e uma fase aquosa rica em metal. 

 Os metais Cu
2+

 e Ni
2+

 foram reextraídos com as duas concentrações de ácido 

informadas, não havendo variações significativas nos resultados, obtendo-se eficiências 

equivalentes de reextração de metal em relação à concentração do ácido utilizada, 

conforme apresentado na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.8. Composições dos pontos utilizados para o estudo da extração e re-extração nos sistemas em 

estudo. 

Sistema Região Ponto 
% 

Extração 

Teor Me
+
 

ME 

Teor Me
+
 

FO 

% Re 

ME 

% Re 

FO 

SCu 
WIII 

C4 99,86 178,82 1189,13 13,05 86,80 

SNi N4 99,64 4199,19 2159,57 66,04 33,96 

 

 

 Pode-se constatar que o metal extraído nos sistemas de WII e WIII interage de 

forma diferente de acordo com o tipo de metal, como apresenta a Tabela 5.8, onde o Ni
2+

 

extrai mais na fase microemulsão e o Cu
2+

 extrai mais na fase oleosa.  

 Este fato pode estar relacionado à grande tendência que o cobre tem em interagir 

com a carboxila do tensoativo presente no meio, e formar um sal complexo do ânion do 

tensoativo e por isto, ao se tornar lipossolúvel se dissolve na fase óleo dos sistemas em 

estudo, principalmente no caso do sistema de WIII que chega a corresponder a 86% da 

remoção total do Cu
2+

 da fase aquosa inicial. Uma comparação desta forte interação é 

apresentada na Figura 5.33, discutida no item 5.7. 
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 No caso do Ni
2+

, sua tendência a formar complexos com o ânion do tensoativo é 

menor, logo a probabilidade do mesmo se dissolver na fase óleo é menor. Logo, o processo 

de extração do mesmo termina por ser preferencialmente através das interações 

eletrostáticas do Ni
2+

 com o ânion do tensoativo posicionado na interface das gotículas de 

microemulsões, onde se observa na Tabela 5.8 que a maior remoção corresponde à fase 

microemulsionada com 66%. 

 

5.7 CARACTERIZAÇÃO DO PRECIPITADO DE COBRE FORMADO NAS 

INTERFACES DAS REGIÕES DE WII E WIII 

 

 A Figura 5.5 apresentou o precipitado formado na interface microemulsão/água do 

SCu que após a separação das fases, o precipitado foi analisado. 

Provavelmente, o precipitado formado na extração de Cu
2+

 (Cu
2+

/OCS) é 

proveniente da interação do metal com o ânion do tensoativo formando um complexo, 

como apresentado na Figura 5.13. 

 

 Para confirmação dessa hipótese foi feito o espectro de absorção na região do 

infravermelho do precipitado de Cu
2+

, obtido na extração de cobre por microemulsão, do 

OCS (T) e do sal de cobre utilizado na extração (CuSO4.5H2O), que estão apresentados na 

Figura 5.33. 
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Figura 5.33 Espectros de absorção na região de infravermelho do OCS (tensoativo), do CuSO4.5H2O e do 

precipitado de cobre (3500 e 4500 ppm de Cu
2+

, obtidos nas regiões de WII e WIII). 

 

 

Analisando a Figura 5.33 pode-se constatar que no espectro do OCS tem-se a banda 

referente ao estiramento –OH, na região por volta de 3300 cm
-1,

 que pode ser uma leve 

contaminação pela presença do glicerol, uma vez que durante a síntese deste tensoativo 

ocorre a formação desse composto, que pode não ter sido removido totalmente.  

No caso dos precipitados analisados, não aparece essa banda. Outra possibilidade 

descartada é que o precipitado seja o hidróxido de cobre que poderia ser formado em pH 

alcalino, o que promoveria uma falsa extração do cobre pelo tensoativo. 

É interessante observar que os precipitados analisados não apresentam o 

estiramento S=O (acima de 3000 cm
-1

) e a deformação S=O (1000 cm
-1

), presentes na 

análise dos cristais de sulfatos de cobre, isto mostra que os precipitados não apresentam 

este sal de cobre. 

Diante dos resultados apresentados pode-se observar que o precipitado formado 

(Cu
2+

/OCS) é proveniente da interação do metal com o ânion do tensoativo. 

 

- OH 

S = O 
S = O 
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6 CONCLUSÕES 

 

 . Os diagramas de fases pseudoternários obtidos para os sistemas SNa (sistema 

contendo solução de NaCl 2% como fase aquosa), SCu (sistema contendo solução de 0,02 

mol/L de CuSO4.5H20/NaCl 2% como fase aquosa)  e SNi (sistema contendo solução de 

0,04 mol/L de NiSO4.5H20/NaCl 2% como fase aquosa)  apresentaram regiões de WII e 

WIII satisfatórias, podendo ser aplicados na extração dos cátions metálicos cobre e níquel; 

 

 . Os resultados do estudo de tensão superficial dos sistemas indicaram que há 

tensoativo na fase aquosa (FA) e que a concentração deste na pseudofase membrana é um 

importante parâmetro, devendo ser considerada nos modelos matemáticos; 

 

 . As microemulsões dos equilíbrios de WII mostraram tamanhos de agregados 

menores quando comparados com as microemulsões em WIII, concluindo-se que a 

presença do metal e a sua concentração influenciam diretamente no tamanho do agregado; 

 

 . O sistema com o níquel (SNi) promove a formação de um complexo 

níquel/tensoativo mais solúvel na microemulsão interferindo de forma pouco significante 

no processo de cristalização do tensoativo presente na microemulsão. As fases 

microemulsionadas dos sistemas bifásicos (WII) contendo o íon cobre apresentam 

agregados esféricos recobertos com agregados irregulares, correspondentes aos complexos 

formados dos íons Cu
2+

 com o tensoativo. Para as fases microemulsionadas dos sistemas 

trifásicos (WIII), ocorreu a formação de agregados esféricos correspondentes ao formato 

de gotículas de óleo, recobertas por uma camada de tensoativo, identificadas pela formação 

de flocos para os sistemas SCu e SNi, que correspondem aos complexos formados dos íons 

Cu
2+

 e Ni
2+

 com o tensoativo; 

 

 . Sobre a extração dos metais pode-se concluir que existe uma relação direta entre a 

quantidade de tensoativo utilizada para remover cátions bivalentes de meios aquosos, 

independentemente do metal, e as interações iônicas existentes entre os cátions do metal e 

a parte aniônica do tensoativo propiciam uma relação estequiométrica, que promove a 

formação de flocos insolúveis, de fácil remoção. A atração eletrostática desempenha um 
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papel pouco significativo no processo de remoção do metal por microemulsão na presença 

do cloreto de sódio; 

 

 . O pH da solução aquosa é um importante parâmetro controlador do processo de 

extração de íons metálicos, concluindo-se que existe uma relação entre o pH e a hidrólise 

do ácido graxo, comprovando que a interação do cátion do metal é efetivamente realizada 

com a parte aniônica do tensoativo; 

 

. O estudo da razão C/T mostrou que um elevado percentual de extração para o 

cobre é obtido até razão C/T 55, enquanto que para o níquel, até razão C/T 10, concluindo-

se que mesmo a extração dos metais ocorrendo em relação estequiométrica definida, o 

tensoativo pode interagir com o metal numa proporção maior que a estequiométrica, ou 

seja, em elevado valor de C/T; 

 

 . Conclui-se que a concentração dos metais afeta os equilíbrios de Winsor, e para os 

sistemas estudados WII e WIII, contendo cobre e níquel, existe um limite de concentração 

que leva à variação das fases e à uma maior eficiência de extração. 

 

 . Os sistemas de microemulsão apresentam percentuais de extração semelhante ao 

processo convencional, porém com as vantagens de utilizar menor quantidade de 

tensoativo, que neste estudo é biodegradável, e o metal poder ser recuperado em um menor 

volume de fase aquosa; 

 

. Ao comparar os sistemas de WII e WIII conclui-se que, apesar do percentual de 

extração ser semelhante, os sistemas de WIII apresentam um teor mais elevado de metal na 

fase extrato e utilizam uma menor proporção de cotensoativo e tensoativo (C/T), sendo 

assim mais eficazes. 

 

 Com a realização deste estudo conclui-se que os sistemas microemulsionados 

constituem uma real alternativa na extração de cobre e níquel, sendo o sistema trifásico mais 

eficaz. 
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