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palavras-chave ETS-4, Cd2+, Permuta Iónica, Nernst-Planck, Experiência em descontínuo. 

resumo A capacidade do titanosilicato microporoso ETS-4 para remover o ião Cd2+ de 
soluções aquosas foi investigada para avaliar o seu potencial na remediação de águas. Para 
estudar a cinética e o equilíbrio do processo, realizaram-se experiências em descontínuo em 
vaso agitado, contactando-se um volume de solução de Cd2+ com massas bem conhecidas 
de ETS-4. A evolução da concentração do Cd2+ com o tempo foi medida por Espectrometria 
de Massa com Plasma Acoplado Indutivamente. 
Os resultados obtidos permitem concluir que o ETS-4 exibe uma elevada capacidade de
permuta iónica. Mostrou-se que duas horas são suficientes para remover 94% do catião de
uma solução com concentração inicial de 0,62x103 kg/m3, quando se utiliza 50 g de ETS-4
por m3 de solução. A isotérmica de Freundlich representou bem o equilíbrio na gama de
condições experimentais estudadas. A capacidade de permuta iónica deste material supera
significativamente os valores encontrados na literatura para outros materiais microporosos à
mesma temperatura. 
A modelação foi realizada com as expressões clássicas de pseudo 1§ ordem, pseudo 2§

ordem, e com um modelo baseado nas equações de fluxo Nernst-Planck, que integra as 
resistências de difusão externa e interna. O coeficiente de transferência de massa por 
convecção e as auto-difusividades dos contra iões, Cd2+ e Na+, são os únicos parâmetros do 
modelo. Este representa bem os dados experimentais, inclusivamente na transição da queda 
abrupta inicial da concentração de Cd2+ para o seu patamar de equilíbrio. O desvio absoluto 
médio obtido foi 6.32%. 



 

  

keywords ETS-4, Cd2+, Ion-Exchange, Nernst-Planck, Batch Experiments. 

abstract The ability of microporous titanosilicate ETS-4 to uptake the Cd2+ ion from 
aqueous solutions has been investigated, assessing the potential of this material in water
remediation. In order to study the equilibrium and the kinetics of the process, batch stirred
tank experiments have been carried out by contacting a fixed volume of solution with known 
masses of ETS-4. The evolution of the cadmium concentration with time has been monitored
by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. ETS-4 exhibits a large ion-exchange 
capacity, and 2 hours are sufficient to remove 94% of Cd2+ from a solution with initial 
concentration 0,62x10-3 kg/m3, when 50 g of ETS-4 is per m3 of solution. 
Concerning equilibrium, Freundlich isotherm performs accurately in the range of experimental
conditions studied. The solid loadings measured in this essay surmount significantly the 
values found in literature for different ion exchangers in the same range of temperatures. 
A Nernst-Planck based model combining internal and external diffusion resistances has been 
used to describe the ion exchange process along time, where the convective mass transfer 
coefficient and the self-diffusivities of the counter ions Cd2+ and Na+ are the unique 
parameters. The Nernst-Planck based model accomplishes good representations (AAD = 
6,32%), even in the transition from the steep descent to the horizontal branch of the bulk 
concentration ve rsus  time curve. 
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1. Introdução 

 

O cádmio é um metal com número atómico 48, massa atómica relativa 112,40 e 

está localizado no grupo II B da tabela periódica entre o zinco e o mercúrio. Foi 

descoberto em 1817 por Stromeyer como uma impureza do ZnCO3, e a sua produção 

comercial só se tornou importante no início do século XX [1,2]. 

É um metal dúctil à temperatura ambiente e bom condutor de calor e electricidade. 

O cádmio apresenta várias propriedades químicas e físicas semelhantes ao zinco, o que 

explica a ocorrência dos dois metais juntos na natureza [1,2]. 

Ao lado do mercúrio, o cádmio é considerado um metal muito tóxico podendo 

entrar no organismo humano através de inalação ou da ingestão de comida e/ou líquidos 

contaminados. Os sintomas de envenenamento por cádmio podem ser vertigens, vómitos, 

dificuldades respiratórias, perda de consciência e cãibras. No entanto, num estado mais 

avançado de intoxicação pode mesmo conduzir à morte [1,2]. 

O cádmio é um elemento cuja aplicação é bastante limitada, no entanto, é utilizado 

numa grande variedade de indústrias. As mais importantes aplicações do cádmio podem ser 

divididas em cinco categorias: protector metálico; pigmento em plásticos e cerâmicos; 

estabilizador para policloretos de vinilo (PVC) e plásticos afins; eléctrodo em baterias de 

níquel-cádmio; e como componente de várias ligas metálicas [1,2]. 

Na maioria dos países o cádmio é utilizado como protector metálico, que consiste 

na electrodeposição de uma película protectora deste metal em torno de diversos objectos 

(galvanização), aumentando a sua resistência à corrosão alcalina ou marinha. Esta película é 

dúctil, apresenta boa aderência, pode ser rapidamente soldada e, além disso, conserva um 

brilho elevado [1,2]. A segunda maior utilização é como pigmento, normalmente na forma 

de sulfureto de cádmio, cujas cores podem ir do amarelo ao laranja, tendo grande 

estabilidade térmica. Estes pigmentos são usados em indústrias de plásticos, cerâmica, 

vidro e pintura [1,2]. O cádmio também é muito utilizado como estabilizador na produção 

de plásticos de policloreto de vinilo (PVC) e plásticos relacionados. A presença de cádmio 

ajuda a estabilizar a dupla ligação no polímero por substituição dos átomos de cloro, sendo 

desta forma eficaz na inibição da degradação dos PVC por exposição à radiação e/ou 

presença de oxigénio [1,2].  
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Devido a ser perfeitamente reversível em reacções electroquímicas, numa grande 

gama de temperatura, e de fácil recuperação em baterias não funcionais, também é 

utilizado no fabrico de pilhas e baterias de níquel-cádmio [1,2].   

O cádmio pode ainda ser utilizado em ligas metálicas de prata, cobre ou zinco. Estas 

ligas são usadas em trabalhos de soldadura, em condutores eléctricos e em joalharia. Devido 

à sua elevada capacidade de absorção de neutrões térmicos nas centrais nucleares são 

utilizadas barras de grafite com cádmio para controlar o processo de fissão. Pode ainda ser 

usado em varetas de reactores, fabrico de tubos e ecrãs de televisão, fotografia, litografia e 

pirotecnia, semicondutores, células foto voltaicas, dispositivos de detecção de radiação, 

células solares e lasers [1,2].  

A actividade vulcânica é a principal fonte natural de cádmio para a 

atmosfera [1,2]. No entanto, é a actividade humana a principal responsável pelas elevadas 

quantidades de cádmio que todos os anos são lançadas no ambiente [1,2]. 

As principais fontes antropogénicas de cádmio para o ambiente podem ser 

divididas em três categorias: a primeira envolve a exploração de minas, produção e consumo 

de cádmio e de outros metais não ferrosos; a segunda categoria consiste em fontes em que o 

metal é um constituinte natural do material em fabrico ou em consumo, e a terceira 

categoria consiste em fontes associadas a materiais que estiveram em contacto com o 

cádmio ou com produtos contendo cádmio. Indústrias que utilizam processos térmicos, 

como as de produção de ferro, combustão de petróleo e produção de cimento, libertam 

cádmio para a atmosfera, uma vez que ele é um constituinte da matéria [1,2]. A 

concentração de cádmio nestes produtos é ínfima, contudo, como são utilizados em larga 

escala, acabam por contribuir de forma substancial para o aumento dos níveis de cádmio no 

ambiente. 

Também a incineração de resíduos e lixos municipais, que podem conter baterias 

de níquel-cádmio e plásticos a que foram adicionados pigmentos e estabilizadores de 

cádmio, são uma fonte de cádmio para a atmosfera. Do mesmo modo, esgotos que recebem 

efluentes industriais, particularmente de indústrias que executam operações de 

galvanização e pigmentação, contribuem para o aumento da concentração deste metal 

nas águas receptoras desses efluentes [1,2]. 

O cádmio encontra-se na fracção dissolvida sobretudo na forma de clorocomplexo; 

contudo é na forma de Cd2+ que se considera biologicamente disponível. No entanto, em 

meios básicos e com valores de pH superiores a 9 o cádmio também pode ser encontrado 
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na forma de Cd(OH)+, enquanto que em meios ácidos salinos, onde a concentração do ião 

Cl- é significativa, encontra-se sobretudo na forma de CdCl4
2- [1,2]. 

Em água potável a concentração limite máxima para este metal é de 
36 kg/m105 −× . Para águas residuais, na Tabela 1.1 são apresentados os valores limite 

de cádmio em concentração para os diferentes tipos de indústrias [3]. 

 

 
Tabela 1.1: Valores limite de cádmio para as diferentes unidades industriais [3]. 

 

Tipo de instalações 

industriais 

Valores limite 

Extracção de zinco, refinação 

do chumbo e do zinco, indústria 

de metais não ferrosos e do 

cádmio metálico. 

kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

Fabrico de compostos de 

cádmio 

kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

kg105 4−×  de cádmio descarregado por kg  de cádmio 

tratado (2). 

Fabrico de pigmentos kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

kg103 4−×  de cádmio descarregado por kg  de cádmio 

tratado (2). 

Fabrico de estabilizantes kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

kg105 4−×  de cádmio descarregado por kg  de cádmio 

tratado (2). 

Fabrico de baterias primárias e 

secundárias 

kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

kg105 4−×  de cádmio descarregado por kg  de cádmio 

tratado (2). 

 

Electrodeposição kg102 4−×  de cádmio por 3m descarregado (1). 

kg103 4−×  de cádmio descarregado por kg  de cádmio 

tratado (2). 
(1) Concentração média mensal em cádmio total, ponderado segundo o débito do 

efluente. 
(2) Média mensal. 
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Há vários métodos disponíveis para remover metais tóxicos de águas residuais, 

como a precipitação química, electrólise (separação por membrana) e permuta iónica. 

Os processos de precipitação têm sido usados ao longo dos anos para remover metais de 

soluções aquosas. Realiza-se por ajuste de pH e pela adição de um reagente químico que 

forma um precipitado com o metal, sendo separado do meio aquoso. Os reagentes 

químicos tais como hidróxidos de cálcio, sódio e magnésio, e óxido de magnésio podem 

ser usados para precipitar arsénio, cádmio, crómio, cobre, ferro, chumbo, manganésio, 

níquel e zinco. A electrólise é um processo baseado na permeação selectiva de iões 

através de uma membrana uma solução para outra, sob a influência de uma diferença de 

potencial. É usada para separar catiões metálicos de meios aquosos em indústrias de 

acabamentos metálicos [4]. A permuta iónica é provavelmente um dos processos mais 

atraentes e, por consequência, o geralmente usado na indústria, por causa da sua 

aplicação simples e eficiente. 

Os peneiros moleculares são sólidos cristalinos e microporosos, estruturalmente 

formados por uma rede tridimensional integrando unidades que podem ser, tetraédricas 

(SiO4, AlO4, PO4, GaO4, TiO4) octaédricas (TiO6, MoO6, MnO6, BiO6, VO6) e 

pentaédricas [5]. Estes materiais encontram aplicação em catálise, permuta iónica e 

adsorção. A elevada quantidade de materiais, minerais ou sintéticos, que foram 

descobertos ao longo do tempo, exibindo propriedades de permuta iónica e/ou de 

adsorção, exigiu a sua classificação. Assim, as diferentes classes de peneiros 

moleculares foram classificadas por Szostak [5] de acordo com o diagrama apresentado 

na Tabela 1.2. Esta classificação foi efectuada com base na composição química dos 

materiais e não no seu tipo de estrutura. 

A utilização de adsorvente na remoção de poluentes padece dos elevados custos 

do material e sua regeneração [6], consequentemente é de interesse pesquisar novos 

materiais para substituir os de alto custo como carvão activado e resinas. Zeólitos 

naturais e sintéticos estão ganhando um interesse considerável, por causa das suas 

elevadas selectividades e capacidades de permuta [7-14]. 

Desde a década de noventa, tem sido desenvolvida muita investigação com o 

objectivo de preparar sólidos microporosos que possuam malhas elementares com 

átomos que adoptem várias geometrias de coordenação, e não apenas a geometria 

tetraédrica. Os exemplos mais importantes destes novos materiais são os titanossilicatos 

microporosos, os fosfatos de molibdénio (MoPOs) e os óxidos de manganésio 

(materiais OMS). Os dois primeiros contêm átomos do esqueleto em coordenações 
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tetraédrica e octaédrica, em quantidades estequiométricas (isto é, não como dopantes). 

Os OMS contêm apenas átomos em coordenação octaédrica [6]. O laboratório CICECO 

da Universidade de Aveiro, liderado pelo Prof. João Rocha, sintetizou e caracterizou 

vários materiais com estruturas análogas ao ETS-10, nomeadamente, ETAS-10, ETGS-

10, ETBS-10, ETVS-10, ETNbS-10 e ETCrS-10 e, em colaboração com a Universidade 

de Manchester, resultou na síntese e caracterização de quatro novos titanossilicatos 

designados por AM-n, com n = 1-4 (Figura 1) [6]. Este laboratório continua a investir 

na síntese de novos titanossilicatos microporosos e materiais relacionados, possuindo a 

evidência de que é possível preparar vanadossilicatos, zirconossilicatos e talvez 

niobossilicatos microporosos. Não restam quaisquer dúvidas que a ciência dos materiais 

microporosos tridimensionais está hoje bem viva e que o seu âmbito não se encontra 

restrito ao silício e alumínio tetraédricos. O grande desafio para o futuro reside na 

preparação de sólidos microporosos usando a maior parte dos elementos da tabela 

periódica [6]. 

 

 

 

Tabela 1.2: Classificação de peneiros moleculares [5]. 
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  (a)      (b) 

 

 

  (c)      (d) 

 

Figura 1.1: Projecções das estruturas (a) AM-1 seguindo a direcção [010], (b) AM-2 
segundo a direcção [001], (c) AM-3 segundo a direcção [010] e (d) AM-4 segundo a 
direcção [100]. A azul e a roxo representam-se os octaedros de Ti, a laranja os 
tetraedros de Si, a verde os catiões de Na e a vermelho os oxigénios [6].  

 

 

Geralmente, os titanosilicatos microporosos são sólidos cristalinos 

tridimensionais com uma estrutura bem definida contendo titânio, silício e átomos de 

oxigénio [15]. Estes materiais têm uma rede cristalina regular formada por uma 

combinação tridimensional tetraédrica e octaédrica, construindo blocos ligados entre si 

por átomos de oxigénio compartilhados. Cada octaedro de TiO6 na estrutura global do 

titanosilicato leva uma segunda carga que pode ser neutralizada através de uma rede 

extra de catiões (normalmente Na+ e K+). Estas espécies de compensação, como 

também moléculas de água ou outras moléculas adsorvidas, estão situadas nos canais da 

estrutura e podem ser substituídas por outras (por exemplo, Cd2+). Os titanosilicatos 

  

 
 



 

 7 

exibem notáveis propriedades físicas e químicas, tais como sorção selectiva, permuta 

iónica e actividade catalítica [15]. De importância especial para usos ambientais são a 

sua habilidade para remover iões metálicos pesados de meios aquosos. O ETS-4 

(Engelhard Titanium Silicates No. 4) contém octaedros e unidades de titânio piramidal 

quadrangular, além das unidades de silicato tetraédricas. Os canais de 12 anéis estão 

separados por janelas de 8 anéis (Figura 2). O ETS-4 foi sugerido como um bom 

permutador iónico [15].  

 

Figura 1.2: Projecção da estrutura do ETS-4 segundo a direcção [010]. A azul e a roxo 
representam-se os octaedros de Ti, a laranja os tetraedros de Si e a vermelho os 
oxigénios [6]. 

 

 

A cinética da permuta iónica é frequentemente traduzida usando modelos semi-

empíricos de pseudo 1ª ordem e pseudo 2ª ordem [16-24]. No entanto, tais modelos são 

meramente correlativos o que limita a sua aplicação e extrapolação. Uma descrição 

alternativa adopta as equações de Nernst-Planck para o transporte de massa em sistemas 

iónicos, que contabilizam os gradientes de concentração e de potencial eléctrico 

induzido pela transferência dos diferentes contra iões [12,25,26]. 

 

 

1.1 – Objectivo e Organização da Tese  

 

O objectivo deste trabalho é avaliar a capacidade de o titanosilicato microporoso 

ETS-4 remover iões de Cd2+ de soluções aquosas, avaliando seu potencial como agente 

descontaminante. Para isso, realizam-se experiências em descontínuo e modelam-se os 

resultados obtidos. 

Esta tese está organizada de acordo com o plano seguinte: 
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Neste Capítulo 1 faz-se uma introdução à contaminação pelo cádmio e aos 

materiais e métodos existentes para a sua remoção de efluentes.   

No capítulo 2 faz-se uma revisão dos fundamentos da permuta iónica e dos 

modelos utilizados neste trabalho. Para além disso, apresenta-se uma breve descrição 

teórica das técnicas analíticas utilizadas. 

O Capítulo 3 dedica-se à parte experimental do trabalho desenvolvido nesta 

dissertação: materiais, reagentes, equipamento e procedimento experimental. 

 Os resultados experimentais, a modelação e a discussão crítica constituem o 

Capítulo 4. 

Nos capítulos 5 e 6 apresentam-se as principais conclusões e as sugestões de 

trabalho futuro, respectivamente. 

Seguem-se a Nomenclatura e Referências Bibliográficas nos Capítulos 7 e 8, 

respectivamente. 
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2. Introdução Teórica 

 

2.1. Fundamentos Teóricos da Permuta Iónica 

 

Os materiais com propriedades de permuta iónica consistem numa estrutura 

sólida contendo cargas eléctricas fixas de um dado sinal, compensadas por iões de sinal 

contrário. Estes designam-se por contra-iões e têm a capacidade de permutarem com 

partículas do mesmo sinal existentes em solução. Quando os contra-iões são positivos, o 

permutador diz-se catiónico, quando são negativos, chama-se aniónico. A Figura 2.1 

representa esquematicamente um permutador catiónico inicialmente na forma A (pois só 

contém o contra-ião A no seu interior) e no equilíbrio. Normalmente estes materiais são 

selectivos, isto é, retêm preferencialmente certos iões, podendo no entanto também reter 

solventes. Uma imagem simples para explicar o que é um permutador de iões é a de 

uma “esponja” contendo carga eléctrica fixa distribuída, compensada por partículas 

simetricamente carregadas dentro dos poros. A permuta iónica é estequiométrica e em 

regra reversível, sendo essencialmente um processo de difusão. Muitos fenómenos 

podem ser explicados qualitativamente com este modelo [25]. 

A eficiência da permuta iónica depende da eventual ocorrência do efeito de 

peneiro molecular, da capacidade do material e da selectividade do sistema. O primeiro 

depende do diâmetro dos iões hidratados (ou não) e do tamanho de poro do zeólito. A 

capacidade de um zeólito é uma função da razão Si/Al e da afinidade do catião. A 

selectividade é afectada pela força do campo aniónico no local de permuta e pela 

energia livre do sistema catião-zeólito [27].     
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                   estado inicial                                                             equilíbrio  

 matriz com cargas fixas           contra-iões          co-iões 
 
Figura 2.1: Permuta iónica em solução. Um permutador catiónico contendo contra-iões 
A é colocado numa solução contendo contra-iões B (esquerda). Os contra-iões são 
redistribuídos por difusão até o equilíbrio ser atingido (direita) [25].  

 

 

 

2.2. Modelação do Processo de Permuta Iónica em Descontínuo 

 

Nesta secção descrevem-se os modelos de pseudo 1ª ordem, pseudo 2ª ordem e 

de Nernst-Planck. Os dois primeiros são equações de fluxo empíricas geralmente 

utilizadas para traduzir a cinética de sorção. No entanto, tais modelos são meramente 

correlativos o que limita a sua aplicação e extrapolação para outras condições 

experimentais. Neste estudo, os resultados experimentais foram modelados com os três 

modelos.  

 

2.2.1. Modelos de pseudo 1ª ordem e pseudo 2ª ordem 

 

O modelo de pseudo 1ª ordem de Lagergren baseia-se na concentração média de 

ião no sólido existente no instante t , Aq  (mg g-1), e exprime-se por [11, 28] 

)(1 AAe
A qqk

dt

qd
−=       (1) 
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onde Aeq  é a concentração final de equilíbrio e 1k  é a constante cinética de 1ª ordem 

( )1−
h . Integrando com a condição inicial (inicialmente o Cd2+ está apenas na solução, 

logo não há Cd2+ dentro das partículas, 0=t , 0=Aq ), obtém-se: 

t
k

qqq AeAAe 303,2
log)log( 1−=−     (2) 

Na maioria dos casos, esta equação não ajusta bem os dados experimentais ao 

longo do tempo necessário para se atingir o equilíbrio. De acordo com a eq. (2), a 

representação gráfica de )log( AAe qq −  em função de t  é uma recta com declive 

303,21k , permitindo-nos determinar a constante cinética envolvida. 

 

A equação pseudo 2ª ordem baseia-se também na concentração média do ião no 

sólido e, ao contrário do primeiro modelo, prevê normalmente o comportamento do 

sistema ao longo do t . Matematicamente, traduz-se por [11, 28]:  

2
2 )( AAe

A qqk
dt

qd
−=      (3) 

onde 2k  é a constante cinética de 2ª ordem ( )11.hg.mg −− . Integrando com a mesma 

condição inicial anterior, dá origem a:  

t
qqkq

t

AeAeA

11
2

2

+=       (4) 

De acordo com a eq. (4), a representação gráfica de Aqt  em função de t  é uma 

recta com declive Aeq/1  e ordenada na origem 2
21 Aeqk , permitindo-nos determinar a 

constante cinética 2k . 

 

2.2.2. Modelo baseado nas equações de Nernst-Planck  

 

Outro modelo utilizado neste trabalho para descrever a permuta iónica em vaso 

fechado baseia-se nas equações de Nernst-Planck para calcular os fluxos das espécies 

iónicas com interesse neste processo. O modelo considera as hipóteses seguintes: i) 

resistências à transferência de massa no filme e dentro da partícula; ii) partículas 

esféricas; iii) tanque perfeitamente agitado; iv) operação isotérmica e isobárica; v) os 

co-iões não penetram nas partículas de zeólito (princípio de exclusão de Donnan); e vi) 

comportamento de solução ideal. 
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2.2.2.1. Equações de Nernst-Planck 

 

A permuta iónica pode ser representada por um equilíbrio químico convencional 

[23]. Para o caso em que o zeólito está inicialmente na forma B  ( )+
Na  e o contra ião 

em solução é A  ( )+2
Cd , a reacção é: 

BAAB z

A

z

B

z

B

z

A BzAzAzBz +⇔+     (5) 

onde Az  e Bz  são as valências electroquímicas e as barras superiores identificam 

espécies dentro do zeólito. 

Em solução diluída, o fluxo dos contra ões pode ser descrito pelas equações de 

Nernst-Planck [25]: 










∂

∂

ℜ
−








∂

∂
−=

rT

F
qzD

r

q
DJ AAA

A
AA

φ
   (6) 










∂

∂

ℜ
−








∂

∂
−=

rT

F
qzD

r

q
DJ BBB

B

BB

φ
   (7) 

onde AD  e BD  são os coeficientes de autodifusão das espécies A  e B , respectivamente, 

Aq  e Bq  são a concentração molar dos contra-iões no sólido, F  é constante de Faraday, 

ℜ  é a constante dos gases ideais, T  é a temperatura absoluta, φ  é o potencial 

electrostático e r  é a posição radial.   

O sistema tem que obedecer às condições de electroneutralidade e ausência de 

corrente eléctrica, pelo que se pode escrever: 

∑
=

=
N

i

ii Qzq
1

       (8) 

∑
=

=
N

i

ii Jz
1

0        (9) 

A eq. (9) pode ser combinada com as eqs. (6) e (7) para eliminar o gradiente do 

potencial electrostático, obtendo-se: 

( )
( ) r

q

QzDDzDzqz

DDz

rT

F A

BBBBAAAA

ABA

∂

∂

+−

−
=

∂

∂

ℜ

φ
   (10) 

que, substituído na eq. (6), permite chegar à expressão geral do fluxo de ião A : 










∂

∂

+

+
−=

r

q

qzDqzD

qzqzDD
J A

BBBAAA

AABBBA
A 22

22 )(
     (11) 
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onde BA DD≡δ . Esta equação pode ser reescrita na forma da primeira lei de Fick, 

levando ao aparecimento do coeficiente de interdifusão ABD : 










∂

∂
−=

r

q
DJ A

ABA
   e  

( )
BBBAAA

BBAABA
AB

qzDqzD

qzqzDD
D 22

22

+

+
≡    (12) 

ABD  depende de AD  e BD , e da composição iónica do zeólito, que varia ao longo do 

processo.  

 

2.2.2.2. Balanços materiais 

 

Os balanços materiais ao recipiente e a um elemento diferencial esférico de 

zeólito são, respectivamente: 

t

q

V

V

t

C A

L

sA

∂

∂
−=

∂

∂
      (13) 

( )A
A Jr

rrt

q 2
2

1

∂

∂
−=









∂

∂
,     (14) 

onde a carga média por unidade de volume de partícula é: 

∫=
R

AA drqr
R

q
0

23
      (15) 

As equações diferenciais anteriores estão sujeitas às condições iniciais e 

fronteira seguintes:  

0=t , 0== AA qq  e 0AA CC =      (16) 

Rr = , 
AsA qq =        (17) 

0=r , 0=








∂

∂

r

q A        (18) 

A eq. 16 traduz que inicialmente o Cd2+ está todo na solução cuja concentração é 

0AC ; a eq. 17 exprime a concentração à superfície da partícula; a eq. 18 representa a 

condição de simetria da partícula, o que implica que não há fluxo através do seu centro. 

A igualdade dos fluxos iónicos interno e externo tem que ser observada à 

superfície da partícula, e permite determinar unicamente as concentrações em equilíbrio 

na interface (de agora em diante identificadas pelo índice s): 

( )AsA

AB

f

Rr

A CC
D

k

r

q
−=









∂

∂

=

      (19) 
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onde fk  é o coeficiente de transferência de massa por convecção no filme.  

 

Na forma adimensional, as equações de fluxo e balanço material, e as condições iniciais 

e fronteira do modelo escrevem-se como: 

( )*2
2

1
A

A J
y

ξ
ξξθ ∂

∂
−=









∂

∂
      (20) 










∂

∂
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y
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D

δ
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=*     (21) 

θθ ∂

∂
−=

∂

∂ A

L

sA y

V

Vx
       (22) 

0=θ , 0=Ay  e 1=Ax       (23) 

1=ξ , 
AsA yy =        (24) 

0=ξ , 0=








∂

∂

ξ
Ay

       (25) 

( )AsA

AB

AA xx
DQ

C
Bi

y
−=









∂

∂

== 1

*
0

1 ξξ
ξ

     (26) 

onde as variáveis adimensionais usadas se definiram como se segue:  

0A

A
A

C

C
x = , 

Q

qz
y AA

A = , 
pR

r
=ξ ,  

2
p

A

R

tD
=θ , 

A

pc

D

Rk
Bi = , A

A

pA

A J
QD

Rz
J =*    (27)  

e onde Ay  é a fracção de equivalentes do ião metálico no sólido, Ax  é a sua fracção na 

solução e Q  é a capacidade de permuta em equivalentes/m3. 

 

2.2.2.3. Equilíbrio de permuta iónica 

 

O equilíbrio estabelecido entre a solução e o permutador iónico é representado 

neste trabalho pela equação de Freundlich:  

n

eqAFeqA CKq /1
,, =        (28) 

onde FK  e n  são os parâmetros do modelo. Neste trabalho, a isotérmica de Freundlich 

é usada devido à boa representação do equilíbrio alcançada nas condições experimentais 

usadas. 
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2.2.2.4. Solução numérica   

 

A solução simultânea do conjunto de equações algébricas e diferenciais listadas 

acima dá-nos a concentração do Cd2+ em solução, e os seus perfis de concentração na 

fase sólida em função da posição e do tempo. O modelo foi resolvido numericamente 

usando o Método das Linhas [29] e integrado por Diferenças Finitas. O programa que se 

utilizou neste trabalho foi escrito em Matlab para resolver as equações diferenciais 

ordinárias resultantes (ODEs) com 101 pontos e diferenças finitas centrais de segunda 

ordem. Diferenças para a frente e para trás foram adoptadas para o primeiro e último 

nodos, respectivamente. A carga média no sólido (eq.15) calcula-se numericamente pela 

Regra 1/3 de Simpson. A Ode15s é usada para integrar o conjunto de ODEs do tipo 

valor-inicial. 

Os coeficientes de auto-difusão e o coeficiente de transferência de massa por 

convecção são os parâmetros do modelo para ajustar aos dados experimentais. Começa-

se por uma primeira optimização recorrendo à “eliminação de parâmetros lineares em 

regressão não-linear” [30]. Com este procedimento, consegue-se reduzir o número de 

parâmetros a ajustar e assegura-se uma convergência mais rápida do problema. Assim, 

só duas estimativas iniciais têm que ser fornecidas em vez das três inicialmente 

previstas. Por último, realiza-se uma optimização mais refinada envolvendo todos os 

parâmetros simultaneamente, onde os resultados do passo anterior entram como 

estimativas iniciais fiáveis. 

 

 

2.3. Variáveis calculadas a partir dos dados experimentais 

 

Nas experiências de permuta iónica realizadas em vaso fechado medem-se, 

como se descreve em pormenor na secção seguinte, a concentração da solução em 

função do tempo. A partir daqui, podem calcular-se a concentração média de catião 

metálico no sólido e a percentagem de remoção para cada instante. 

A carga média de metal sorvido no ETS-4 para o tempo t obtém-se por balanço 

material global ao vaso: 
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( )

4−

−
=

ETS

LAAo

A
V

VCC
q        (29) 

onde o índice '' A  denota ( )+2Cd , 0AC  é a concentração inicial em solução, AC  é a 

concentração em solução para o tempo t , LV  é o volume de solução, 44 / −− = ETSETS mV ρ  

é o volume de ETS-4, m  é a massa de ETS-4 e 4−ETSρ  é a massa volúmica do ETS-4. 

A percentagem de cádmio removido relativamente à concentração final de 

equilíbrio calcula-se por: 

100
,

×
−

−
=

eqAAo

AAo

CC

CC
R        (30)   

 

 

2.4. Breve Descrição das Técnicas Analíticas Utilizadas  

 

Apresenta-se seguidamente uma descrição muito sumária dos princípios teóricos 

da: espectrofotometria de absorção atómica com chama e espectrometria de massa com 

plasma acoplado indutivamente. 

A espectrofotometria de absorção atómica, AAS, é o método de análise usado 

para determinar qualitativamente e quantitativamente a presença de metais. O método 

consiste em determinar a presença e quantidade de um determinado metal em uma 

solução qualquer, usando como princípio a absorção de radiação ultravioleta por parte 

dos electrões que, ao sofrerem um salto quântico depois de devidamente excitados por 

uma chama de gás acetileno a 3000 graus celsius, esses devolvem a energia recebida 

para o meio, voltando assim para a sua camada orbital de origem. A energia devolvida 

na forma de um fotão de luz, por sua vez, absorve a radiação ultravioleta emitida pela 

fonte específica (cátodo oco) do elemento químico em questão. Dessa forma, electrões 

que estão contidos na solução, e que sofrem também um salto quântico e que não 

pertencem ao mesmo elemento que constitui o cátodo oco que está sendo usado no 

momento, não serão capazes de causar uma interferência, isso porque eles absorverão 

apenas radiação com comprimento de onda referente ao elemento químico do qual 

fazem parte.  

ICP-MS quer dizer espectrómetro de massa com plasma acoplado indutivamente. 

Nestes instrumentos, o plasma é uma pequena nuvem quente de gás árgon, entre 6000K 

e 10000K e parcialmente ionizada (aproximadamente 1%). Pode-se trabalhar também 
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com plasma frio, em condições específicas, em que este tem a aproximada de 2500K. O 

plasma é sustentado graças a um campo de radiofrequências. A amostra chega ao 

plasma como um aerossol. Contudo as amostras são líquidas por isso para serem 

convertidas num aerossol usa-se um nebulizador. No plasma, o solvente da amostra é 

totalmente evaporado e os compostos presentes decompostos nos seus átomos 

constituintes (dissociação, atomização). Os átomos de analito são na maioria dos casos 

praticamente todos ionizados. No espectrómetro de massa, os iões são separados e os 

elementos identificados de acordo com a sua razão massa carga (m/z) e a concentração 

do elemento é proporcional ao número de iões. A separação dos iões neste caso é 

proporcionada por um quádruplo e a detecção por um multiplicador de electrões. O 

factor de proporcionalidade entre resposta e concentração de analito diz respeito apenas 

a uma fracção dos átomos de analito que são aspirados até ao detector na forma de iões. 

O factor de proporcionalidade é determinado pela análise de soluções de calibração. 
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3. Parte Experimental 

 

3.1. Equipamento, materiais e reagentes utilizados 

 

 Na Tabela 3.1 encontra-se a lista do principal equipamento utilizado na 

execução do trabalho de laboratório, bem como o seu modelo e a respectiva marca. 

As Figuras 3.1 e 3.2 mostram, respectivamente, o espectrofotómetro de absorção 

atómica com chama e o espectrómetro de massa com plasma acoplado indutivamente que 

foram utilizados. Constatámos que as nossas soluções de Cd2+ estavam no limite de 

detecção do primeiro equipamento, pelo que, numa segunda fase do trabalho, se recorreu 

ao espectrómetro de massa. Apresentam-se mais à frente as condições experimentais e 

resultados para ambos os casos.    

 Todos os reagentes usados na realização deste trabalho foram de qualidade analítica, 

isto é, destinados a análise química ou até mesmo de qualidade superior. Na preparação 

das soluções foi utilizada água ultra-pura, produzida pelo sistema Milli-Q185. 

O permutador catiónico usado no trabalho, foi o titanosilicato microporoso, 

Engelhard TitanoSilicate ETS-4 [(Na,K)2TiSi2.5O13
.4H2O], sintetizado pela 

Universidade de Aveiro, cujas principais características se apresentam na Tabela 3.2. 

 

 

 

Tabela 3.1: Equipamento utilizado no trabalho de laboratório. 

Equipamento Marca Modelo 

Espectrofotómetro de absorção atómica com 
chama 

Perkin-Elmer AAanalyst 100 

Espectrómetro de massa com plasma acoplado 

indutivamente 

Thermo X Series 

Balança analítica  Mettler AB 104 

Agitador magnético  SBS -- 

Medidor de pH WTW pH 538 

Estufa Haereus -- 

Micropipeta  Eppendorf 

Research 

-- 

Sistema de água ultra-pura Milli-Q Plus 185 
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Figura 3.1: Espectrofotómetro de absorção atómica com chama, AAS. 

 

 

 

Figura 3.2: Espectrómetro de massa com plasma acoplado indutivamente, ICP-MS. 
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Tabela 3.2: Características das partículas de ETS-4 usadas. 

Fórmula [(Na,K)2TiSi2.5O13.4H20] 

Densidade,  kg/m3 2200 

Capacidade de permuta iónica,  eq/kg 6.39 

Diâmetro da partícula,  m 10 6−  0.5-0.9 

Diâmetro de poro,  m 10 10−  3-4 

 

 

3.2. Lavagem do material 

 

Um dos principais cuidados a ter no trabalho de laboratório, de forma a se poder 

garantir qualidade e fiabilidade nos resultados obtidos, diz respeito à lavagem do material.  

Quando as concentrações de cádmio nas amostras a analisar são baixas, o impacto das 

perdas de soluto podem ser muito importantes. Deve-se assim, ter o devido cuidado de 

fazer uma lavagem prévia e acima de tudo adequada do material a ser usado. A escolha do 

método de preparação do material que entra em contacto com as amostras deve 

preencher o requisito fundamental, de prevenir ou minimizar as perdas por sorção.  

Sendo assim, a lavagem do material consistiu nos seguintes passos: (1) lavagem 

com água corrente; (2) imersão numa solução de detergente Decon 3% durante um dia; (3) 

lavagem com água destilada e imersão em ácido nítrico 25% (qualidade analítica) durante 

um dia; (4) lavagem com água destilada e imersão em ácido clorídrico 25% (qualidade 

analítica) durante um dia; (5) lavagem do material com água Milli-Q (água de qualidade 

ultra-pura); (6) secagem do material na estufa ou ao ar sempre com cuidado para se 

evitarem contaminações; (7) armazenamento do material em sacos de polietileno. 

 

3.3. Procedimento Experimental 

 

3.3.1. Estudo prévio de perdas de Cd2+ 

 
Previamente à realização das experiências foram quantificadas as perdas de Cd2+ 

com ensaios em branco, isto é, sem ETS-4. Para isso mediu-se o efeito da sorção nas 

paredes do balão, nos frascos de polipropileno de recolha de amostras à temperatura 
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ambiente (295 K), nos mesmos frascos guardados em câmara frigorífica (277 K) e nas 

membranas de acetato de celulose usadas na filtração da amostra. 

 

3.3.2. Preparação das soluções padrão de Cd2+ e pesagem do ETS-4 

 
Foram preparadas soluções padrão de Cd2+ em matriz aquosa de água Milli-Q, 

com concentrações iniciais de 31050,0 −× ; 31060,0 −× ; 31065,0 −× ; 31085,0 −× kg/m3 a 

partir do padrão de Cd2+, pipetando-se com uma micropipeta, para balões volumétricos 

de 66 106,0102 −− ×±× m3.   

O titanosilicato microporoso ETS-4 foi pesado numa balança analítica com 

precisão até ao décimo de miligrama. Pretenderam-se massas na ordem de 61050 −×  e 

610100 −×  kg. 

 

3.3.3. Experiências de Permuta Iónica em Vaso Fechado 

 
As Tabelas 3.3 e 3.4 contêm as condições experimentais referentes aos dois 

grupos de experiências realizadas. Na primeira, a concentração das amostras foi medida 

por espectrofotometria de absorção atómica com chama, cujos resultados tiveram de ser 

rejeitados. Na Tabela 3.4 apresentam-se as condições das experiências bem sucedidas, 

onde se utilizou o espectrómetro de massa com plasma acoplado indutivamente. 

Relativamente à execução experimental propriamente dita, às soluções padrão de 

Cd2+ foram adicionadas as massas de ETS-4 anteriormente mencionadas, iniciando-se a 

contagem do tempo. A temperatura foi mantida a 295 K e a agitação igual a 500 rpm. 

Foram recolhidas amostras duplicadas ao longo do tempo, para determinar a 

concentração de Cd2+ e o pH. 

Pode ver-se na Figura 3.3 uma fotografia da instalação em funcionamento. 

O tempo necessário para se atingir o equilíbrio solução-sólido foi detectado pela 

invariância da concentração de solução de Cd2+ ao longo do tempo. 
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Tabela 3.3: Condições das experiências onde se utilizou o espectrofotómetro de 
absorção atómica com chama. 
 

Condições experimentais 
Exp. 

1 
Exp. 

2 
Exp. 

3 
Exp. 

4 
Exp. 

5 
Exp. 

6 
Exp. 

7 
Temperatura,  K 295 ± 1 
pH inicial 3,5 

Volume de Solução, 33 m 10−  2 

Concentração inicial Cd2+, 33 mkg 10−  0,48 0,98 0,47 0,99 0,99 0,97 0,96 

Massa de ETS-4, kg 10 6−  50 104 51 51 101 51 101 
 
 
 
Tabela 3.4: Condições das experiências onde se utilizou o espectrómetro de massa com 
plasma acoplado indutivamente. 
 

Condições experimentais Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 
Temperatura,  K 295 ± 1 
pH inicial 3,5 
Volume de Solução, 33 m 10−  2 

Concentração inicial Cd2+, 33 mkg 10−  0,84 0,64 0,44 0,62 

Massa de ETS-4, kg 10 6−  51 50 51 100 
 
 
 
 

 

Figura 3.3: Experiências de Permuta Iónica em Vaso Fechado.  
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3.3.4. Recolha e preservação das amostras 

 

A recolha das amostras do sistema Cd2+-Titanosilicato foi realizada ao longo 

tempo para frascos de polipropileno da Kartell, com uma seringa polimérica da 

B│Braun, como se mostra na Figura 3.4.  

O volume de amostra recolhido foi de 61010 −×  m3, sendo posteriormente 

filtrado com uma membrana de acetato de celulose da Osmonics Inc, com 31025 −× m de 

diâmetro, e poros de 61045,0 −×  m (ver Figura 3.5).  

As amostras foram de imediato acidificadas a pH<2 com 91020 −×  m3 de HCl a 

37% e guardadas no frigorífico à temperatura de 277 K. Nestas condições, assegura-se 

que as concentrações de Cd2+ são estáveis pelo menos 2 semanas. No entanto, as a 

análise foram efectuadas sempre que possível logo após a recolha. 

 

 

 

   Figura 3.4:Recolha da amostra. 
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Figura 3.5: Sistema de filtração e membrana de acetato de celulose.  

 

 

3.3.5. Análise das amostras 

 

Selecção do método analítico. As análises das amostras foram realizadas 

inicialmente num espectrofotómetro de absorção atómica, mas devido à sua falta de 

sensibilidade em leituras de zonas de baixas concentrações não foi possível obter 

reprodutibilidade das curvas ( )tfCC AA =0 ; então face aos resultados obtidos, optou-

se pela alteração do equipamento anterior, por um espectrómetro de massa com plasma 

acoplado indutivamente. 

 

Controlo de qualidade de resultados. Ao longo da realização deste trabalho 

foi efectuado um controlo de qualidade dos resultados, de tal forma que um 

determinado resultado só foi aceite se cumprisse determinados requisitos de 

qualidade. As amostras foram sempre analisadas pelo menos em triplicado e eram 

repetidas sempre que o coeficiente de variação entre amostras fosse igual ou superior a 

10 %, os valores de absorvância dos padrões variassem significativamente ao longo 

dos dias ou as curvas de calibração construídas com pelo menos 5 padrões não 

apresentassem um coeficiente de correlação superior a 0,995. 
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Curvas de calibração para AAS e ICP-MS. Para todos os elementos 

analisados neste trabalho as curvas de calibração foram sempre efectuadas no próprio 

dia da análise, uma vez que se verificou ocorrerem alterações significativas nos 

declives obtidos, como se pode observar nas Tabelas 3.5 e 3.6, onde são apresentados 

os declives e ordenadas na origem, com os respectivos erros padrão, assim como os 

coeficientes de correlação obtidos para 6 e 4 curvas de calibração efectuadas para o 

cádmio por espectrofotometria de absorção atómica com chama e por espectrometria de 

massa com plasma acoplado indutivamente, respectivamente, em diferentes dias de 

análise. 

 

Limites de detecção. O limite de detecção é um parâmetro que foi calculado 

para todas as análises efectuadas, uma vez que corresponde à mínima concentração de 

analito capaz de produzir um sinal estatisticamente diferente do sinal de ruído ou da 

linha de base de um determinado instrumento, ou do sinal do branco numa 

determinada condição experimental [38]. 

Pelo facto de na maioria dos casos o sinal obtido para as leituras do branco não 

se distinguir das flutuações ou leituras da linha de base, o cálculo do limite de 

detecção foi efectuado com os dados das curvas de calibração segundo a metodologia 

proposta em [38].  

Na Tabela 3.7, são apresentadas as gamas de variação dos limites de detecção 

obtidos para as duas técnicas analíticas utilizadas ao longo deste trabalho, em vários dias de 

análise. 

 

Tabela 3.5: Declive, ordenada na origem, coeficientes de correlação e respectivos erros 
padrão das rectas de calibração efectuadas em diferentes dias, para análise de cádmio por 
espectrofotometria de absorção atómica com chama. 
 

Curva Declive  
± erro padrão 

Ordenada na origem  
± erro padrão 

Coef. de correlação 

1 0,122 ± 0,0048 0,007 ± 0,004 0,9998 

2 0,104 ± 0,0067 0,002 ± 0,006 0,9989 

3 0,0926 ± 0,0031 0,002 ± 0,003 0,9997 

4 0,0791 ± 0,0042 0,0005 ± 0,004 0,9993 

5 0,101 ± 0,0052 0,002 ± 0,005 0,9993 

6 0,117 ± 0,0055 0,006 ± 0,005 0,9994 
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Tabela 3.6: Declive, ordenada na origem, coeficientes de correlação das rectas de 
calibração efectuadas em diferentes dias, para análise de cádmio por espectrometria de 
massa com plasma acoplado indutivamente. 
 

Curva Declive Ordenada na origem Coef. de correlação 

1 1214 879 0,9999 

2 1807 265 0,9990 

3 4815 45662 0,9990 

4 5450 11548 0,9999 

 

 

 

Tabela 3.7: Gama de variação dos limites de detecção obtidos nas duas técnicas analíticas 
utilizadas. 
 

Técnica Analítica Elemento associado Variação do limite de detecção 

AAS Cd2+ 366 /10661029 mkg−− ×−×  

ICP-MS Cd2+ 366 /1021050,0 mkg−− ×−×  
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4. Resultados e Discussão 

 

No capítulo 3 deste trabalho fez-se referência ao estudo de perdas de Cd2+, com 

ensaios em branco, para quantificarmos o desaparecimento de catião por sorção nas 

paredes do balão e dos frascos de polipropileno à temperatura ambiente (295 K) e em 

câmara frigorífica (277 K) e nas membranas de acetato de celulose usadas na filtração.  

Verificou-se que a percentagem média de Cd2+ perdido em cada uma destas fases 

é: 3,1%, 2,5%, 0,1% e 3,9%, respectivamente, como se mostra na Tabela 4.1. De acordo 

com estes resultados, as amostras devem ser imediatamente guardadas em câmara 

frigorífica e analisadas o mais rapidamente possível, de modo a minimizar estas perdas. 

O efeito da membrana é o mais penalizante. Em termos globais as perdas estão na 

ordem dos 7,1%.  

 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 mostram-se os perfis de concentração normalizada, 

( )tfCC AA =0 , correspondentes às condições experimentais das Tabelas 3.3 e 3.4. 

Os resultados da Figura 4.1 foram obtidos por AAS. Todavia, conforme se 

referiu no Capítulo 3, estes pontos foram rejeitados, pois as concentrações das amostras 

ficavam no limite de detecção do equipamento. Verificou-se que apesar da obtenção de 

bons perfis individuais, não se conseguiram obter réplicas desses perfis. Os erros 

relativos da absorvância são da ordem dos 50% (com absorvâncias medidas de 0,002, 

quando a menor divisão da escala é 0,001). 

 

 

Tabela 4.1: Resultados obtidos nos ensaios em branco: concentrações inicial ( 0=t ) e 
final ( 2=t  semanas) de Cd2+, e percentagem das perdas de catião em cada etapa do 
processo. 
 

 Camostra inicial, (10-3 kg/m3) Camostra 2 semanas, (10-3 kg/m3) % de Cd2+ sorvido 

Balão 
Volumétrico 

0,967 0,938 3,1 

Frascos à 
Tambiente 
295 K 

0,968 0,944 2,5 

Frascos a 
277 K 

0,969 0,968 0,1 

Membranas 0,970 0,928 3,9 
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Por essas limitações, teve-se que mudar de método analítico e os ensaios 

passaram a ser realizados por ICP-MS. Assim, asseguraram-se perfis mais fiáveis e a 

sua reprodutibilidade.  

A Figura 4.2 mostra os resultados correspondentes à segunda abordagem desta 

dissertação. Pode verificar-se que, ao contrário dos anteriores, eles são coerentes entre si. 

As medições correspondem a diferentes concentrações de ião na solução inicial e 

massas de ETS-4, isto é, ( )400 ,; −= ETSAAA mCtfCC . Constata-se que a remoção rápida 

de metal acontece nas primeiras horas do processo para todas as condições 

experimentais, seguida pela característica remoção mais lenta quando nos aproximamos 

do equilíbrio.  

O troço horizontal de cada curva foi usado para calcular a isotérmica de 

equilíbrio. Para dilatar a gama concentrações da isotérmica, realizou-se uma experiência 

adicional para obter um novo ponto experimental (nomeadamente para 310865.0 −×  

kg/m3 de concentração inicial e 51 mg de ETS-4) para a qual foram medidas só as 

concentrações de equilíbrio (entre 80 e 190 horas). Por esta razão, os dados transientes 

respectivos estão ausentes da Figura 4.2. 
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Figura 4.1: Perfis de concentração ( )tfCC AA =0  obtidos por espectrofotometria de 

absorção atómica com chama. 
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De acordo com a Figura 4.3, onde a percentagem de remoção de metal relativo 

ao valor final de equilíbrio é apresentada em função do tempo, 20 horas são o suficiente 

para remover aproximadamente 97% de Cd2+ na Exp.1, 2 e 3. Além disso, após 10 horas 

de contacto, 85% de Cd2+ já foi removido. Quando 100 mg de ETS-4 são usados 

(Exp.4), 94% de Cd2+ é removido em apenas 2 horas. Este último ensaio corresponde a 

50 g de ETS-4 por m3 de solução, com uma concentração inicial de 31062.0 −×  kg/m3. 
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Figura 4.2: Perfis de concentração ( )tfCC AA =0  obtidos por espectrometria de massa 

com plasma acoplado indutivamente. 
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Figura 4.3: Percentagem de Cd2+ removido relativamente à concentração de equilíbrio 
final em função do tempo, durante as primeiras 30 horas das experiências. Condições 
experimentais (Tabela 3.4): □ Exp.1; ∗ Exp.2, ○Exp.3 e ◊ Exp.4. 
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Relativamente aos resultados obtidos com o modelo de Nernst-Planck (Figura 

4.4) verifica-se um bom ajuste dos dados experimentais, correspondendo a um DAM  

de 6.32%. A correlação representa bem o processo de permuta iónica, inclusivamente o 

cotovelo correspondente à transição entre a queda abrupta de 0AA CC  e o seu patamar 

de equilíbrio, onde as curvas cinéticas são frequentemente difíceis de ajustar. Os 

parâmetros do modelo ( fBA kDD ,, ) estão compilados na Tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Concentração de Cd2+ na solução em função do tempo: modelo de Nernst-
Planck (linhas) e dados experimentais. Condições experimentais (Tabela 3.4): □ Exp.1; 
∗ Exp.2, ○Exp.3 e ◊ Exp.4. 

 

 

Os coeficientes de autodifusão de Cd2+ e Na+ são 1910204.3 −×  e 1810195.3 −×  

12sm − , respectivamente. As ordens de grandeza destes valores são consistentes com os 

diâmetros pequenos de poro do ETS-4 (0.3-0.4 nm) e em sintonia com outros dados 

encontrados na literatura para materiais microporosos. Por exemplo, coeficientes de 

difusão aparentes de 17108.1 −×  e 18100.8 −×  12sm −  foram obtidos por Coker e Rees [34] 

para Ca2+ e Mg2+ respectivamente, em zeólito semi-cristalino Na-A; Brooke e Rees [35] 

reportam difusividades na gama de 1918 1010 −− − 12sm −  para o sistema Na+/K+ em 

shabazite; e Coker e Rees [36] publicaram coeficientes de inter-difusão de 181000.2 −×  e 

181053.6 −×  12sm −  para Na+/Ca2+ e Na+/Mg2+ em beryllophosphate. G. Ahmed et al. [10] 
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apresentam um coeficiente de difusão aparente de Cd2+ estimado de 231084.2 −×  12sm −  

em zeólito de CaX, baseado num modelo de difusão interna desprezando a resistência 

de difusão externa. Porém, a simulação conseguida com esse valor era 

comparativamente mais fraca em relação à obtida ajustando simplesmente um modelo 

cinético de 1ª ordem aos dados experimentais.  

 

 

 

Tabela 4.2: Resultados obtidos com o modelo de: Nernst-Planck, Pseudo 1ª Ordem e 
Pseudo 2ª Ordem. Parâmetros optimizados e desvios absolutos médios. 
 

Modelo de Nernst-Planck 

DA (
1−

sm
2 ) DB (

1−
sm

2 ) kf (m s
-1

) DAM (%) 

3,204×10-19 3,195×10-18 1,285×10-6 6,32 

Modelo de Pseudo 1ª Ordem de Lagergren 

k1 (h
-1

) DAM (%) 

0,333 46,18 

Modelo de Pseudo 2ª Ordem 

k2 (g mg
-1

 h
-1

) DAM (%) 

2,42 16,47 

 

 

 

Os ajustes lineares dos modelos de Pseudo 1ª Ordem de Lagergren e de Pseudo 

2ª Ordem (eqs. 2 e 4) estão patentes nas Figuras 4.5 e 4.6, respectivamente. Por simples 

inspecção visual podemos concluir que este modelo se comporta significativamente 

melhor do que o primeiro. De facto, os desvios absolutos médios calculados confirmam 

esta observação: DAM1ª ordem= 46,18 % e DAM2ª ordem= 16,47%. Os erros percentuais e os 

parâmetros dos ajustes estão compilados na Tabela 4.2. É importante realçar a boa 

capacidade de representação dos dados experimentais conseguida com o nosso modelo 

baseado nas equações de Nernst-Planck, uma vez que, conforme se indicou acima, se 

obteve DAM = 6.32%. 
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Figura 4.5: Modelo de Pseudo 1ª Ordem de Lagergren (rectas) e dados experimentais. 
Condições experimentais na Tabela 3.4. 
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Figura 4.6: Modelo de Pseudo 2ª Ordem (rectas) e dados experimentais. Condições 
experimentais na Tabela 3.4. 
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Conforme se referiu no Capítulo 2, a isotérmica de Freundlich traduz bem o 

equilíbrio do sistema em estudo. Na Figura 4.7 mostram-se os dados experimentais e a 

correlação fornecida pela referida isotérmica. O desvio absoluto médio é 2.18% e o 

coeficiente de correlação do ajuste é 0.9988. A expressão obtida é: 

( ) ( ) 51,5

1
3

,
3

, eq.m 2639,37eq.m −− = eqAeqA Cq      (31) 
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Figura 4.7: Dados experimentais do equilíbrio e curva da isotérmica de Freundlich 
ajustada (T=295 K). 
 

 

 

A Figura 4.8 apresenta uma comparação do equilíbrio medido neste estudo e 

outros disponíveis na literatura para remoção de Cd2+ de soluções aquosas com outros 

materiais diferentes. Por exemplo, Kocaoba [31] comparou o desempenho de Amberlite 

IR 120 e dolomite a 293 K, El-Kamash et al. [32] estudou o zeólito sintético A a 298 K, 

e Sprynsky et al. [33] reportou dados para clinoptilolite à temperatura ambiente. A 

capacidade de permuta iónica do ETS-4 é superior à destes materiais em praticamente 

toda a gama de concentrações. Tais resultados enfatizam a eficácia do ETS-4 para 

remover catiões Cd2+ de soluções aquosas. 
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Figura 4.8: Comparação entre dados de equilíbrio medidos neste trabalho (ETS-4, 295 
K; losangos) e outras curvas de isotérmicas disponíveis em literatura para materiais 
sólidos diferentes: linha a tracejado e pontos, Amberlite IR 120 e dolomite (293 K) [31]; 
linha de pontos, zeolite sintético A (298 K) [32]; linha a tracejado, clinoptilolite 
(temperatura ambiente) [33]. 
 

 

 

Na prática, os processos de sorção são maioritariamente conduzidos em colunas 

de percolação (isto é, em leito fixo), pois consegue-se obter um efluente quase livre de 

soluto enquanto o agente sólido do leito se vai saturando progressivamente ao longo do 

tempo. A grande capacidade de permuta iónica do ETS-4 levou-nos a estimar a cociente 

entre os tempos estequiométrico ( )stt  e de passagem ( )τ  para uma coluna de percolação, 

pois trata-se de um parâmetro essencial no projecto de equipamento [37]: 
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Onde fAq ,  é a concentração no sólido em equilíbrio com a concentração de alimentação 

fAC ,  e ε  é a porosidade do leito. Na Figura 4.9 representa-se a relação τstt  para cada 

ponto da nossa isotérmica, assumindo-se que 5.0≈ε . Como se previa, os valores 

obtidos são extremamente elevados (na gama 65 1010 − ), o que significa que a onda de 

concentrações se move através do leito a uma velocidade muito mais baixa do que a 

velocidade intersticial do fluido. Esta relação de velocidades é dada pela equação de 

Don de Vault [37]: 
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onde 
cu  é a velocidade com que a concentração AC  se propaga ao longo da coluna, 

iu  é 

a velocidade intersticial do fluido e )(' ACf  é o derivada da isotérmica. Para além disso, 

uma vez que a isotérmica de Freundlich é favorável, (i.e., tem a concavidade voltada 

para baixo), o sistema evolui para uma onda estacionária dentro da coluna. Esta decorre 

da competição entre os efeitos compressivos da isotérmica e os efeitos dispersivos das 

resistências à transferência de massa, dispersão axial e hidrodinâmica (i.e., escoamento 

não é pistão).  
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Figura 4.9: Relação entre tempo estequiométrico e tempo de passagem numa coluna de 
percolação para cada concentração de equilíbrio medida neste trabalho. 
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5. Conclusões 

 

 A realização deste trabalho permitiu avaliar a capacidade de utilizar o 

titanosilicato microporoso ETS-4 para remover iões de Cd2+ de soluções aquosas, 

avaliando seu potencial como agente descontaminante. Foram realizadas experiências 

em descontínuo e a temperatura constante, onde se mediu a concentração da solução em 

função do tempo de contacto. Os resultados experimentais foram modelados com 

equações de pseudo 1ª ordem, pseudo 2ª ordem, e um modelo baseado nas equações de 

Nernst-Planck. 

 As conclusões finais deste trabalho de investigação estão resumidas 

seguidamente:  

 

1) Um estudo prévio de perdas de Cd2+ foi feito com ensaios em branco, isto é, 

sem ETS-4, de modo a poder-se verificar e quantificar as perdas em situações, tais como: 

sorção nas paredes do balão e nos frascos de polipropileno à temperatura ambiente (295 

K) e em câmara frigorífica (277 K) e perdas nas membranas de acetato de celulose 

usadas na filtração. Verificou-se que no total teremos em média uma perda de Cd2+ de 

7,1%. 

 

2) Da comparação entre os dois métodos analíticos utilizados para medir a 

concentração do Cd2+, espectrofotometria de absorção com chama e espectrometria de 

massa com plasma acoplado indutivamente, verificou-se que apesar da obtenção de 

bons perfis de concentração com ambos os métodos, não se conseguiram obter réplicas 

desses perfis com o espectrofotómetro. Foi realizada a substituição do método de 

análise da espectrofotometria de absorção atómica pela espectrometria de massa, pois 

recorre a um equipamento muito mais sensível e com um maior limite de detecção, 

originando perfis mais fiáveis e a obtenção de curvas experimentais com boa 

reprodutibilidade. 

 

3) O ETS-4 exibe uma grande capacidade de permuta iónica. Por exemplo, 2 

horas são suficientes para remover 94% de Cd2+ de uma solução com concentração 

inicial de 31062.0 −×  kg/m3, quando 50 g de ETS-4 é usado por m3 de solução. 
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4) Da comparação entre os resultados obtidos pelos três modelos adoptados 

ressalta a boa representação conseguida com Nernst-Planck e a fraca correlação 

oferecida pelos modelos de pseudo 1ª ordem de Lagergren e pseudo 2ª ordem, como o 

comprovam os desvios absolutos médios calculados:  DAM1ª ordem = 46,18 %, DAM2ª 

ordem = 16,47 % e DAMN-P = 6,32 %. 

O modelo baseado nas equações de fluxo de Nernst-Planck combina resistências 

interna e externa à transferência de massa. O coeficiente de transferência de massa por 

convecção e os coeficientes de auto-difusão do Cd2+ e do contra-ião Na+ são os únicos 

parâmetros a ajustar, tendo-se obtido: 16 m.s10285,1 −−×=fk , 19

Cd
10204,32

−×=+D  e 

-1218

Na
sm10195,3 −×=+D . Os coeficientes de auto-difusão estão dentro da ordem de 

grandeza de outros publicados na literatura para materiais microporosos. 

O modelo de Nernst-Planck traduz bem o processo de permuta iónica ao longo 

do tempo, inclusivamente na transição entre a queda abrupta inicial da concentração e o 

seu patamar de equilíbrio, onde as curvas cinéticas são frequentemente difíceis de 

ajustar. 

 

5) A isotérmica de Freundlich ajusta bem os dados de equilíbrio. A carga no 

sólido medida neste trabalho supera significativamente outros valores publicados na 

literatura para temperaturas próximas da estudada (293-298 K) em materiais com 

propriedades de permuta como a Amberlite IR 120, dolomite, zeólito sintético A e 

clinoptilolite. Este facto comprova que o ETS-4 tem um potencial considerável como 

agente descontaminante para águas. 
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6. Sugestões para Trabalho Futuro 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, relativamente à utilização do ETS-4 para 

remover catiões Cd2+ de soluções aquosas, terá interesse realizar estudos de variação de 

pH, variação de temperatura e a obtenção de mais pontos experimentais para a 

isotérmica.  

O primeiro estudo permitirá avaliar o efeito do pH sobre a capacidade de 

permuta do ETS-4, uma vez que este parâmetro é essencial neste tipo de processo de 

transporte.  

A influência da temperatura é fundamental para averiguar a real necessidade de 

se efectuar o seu controlo. O ideal seria o processo ser pouco sensível à temperatura, 

para que pudesse ser conduzido nas condições ambientes durante todo o ano. 

O terceiro aspecto focado tem que ver com o número de pontos experimentais 

que foram medidos. É importante realizar mais experiências para se obter uma 

isotérmica estatisticamente representativa.   
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7. Nomenclatura 

 

DAM Desvio absoluto médio 

AAS Espectrofotómetro de absorção atómica com chama 

ICP-MS Espectrómetro de massa com plasma acoplado indutivamente 

Bi  Numero de Biot  

AC  Concentração molar de A  na solução, mol/m3 

iC  Concentração molar de i  na solução para o tempo t , mol/m3 

AD  Coeficiente de difusão da espécie A , m2/s 

ABD  Coeficiente de difusão do par BA − , m2/s 

F  Constante de Faraday, C mol-1 

AJ  Fluxo-difusional da espécie A , mol/m2s   

fk  Coeficiente de transferência de massa convectivo, m/s 

FK  Parâmetro de Freundlich (eq.26) 

4−ETSm  Massa de titanosilicato, kg 

n  Parâmetro de Freundlich (eq.26) 

Aq  Concentração molar de contra-ião A  na partícula, mol/m3 

Aq  Concentração molar média de contra-ião A  na partícula, mol/m3 

Q  Capacidade de permuta iónica, eq/m3 

r  Posição radial na partícula, m 

ℜ  Constante dos gases ideais, J/mol K-1 

R  Raio da partícula, m; % de ião removido relativa às concentrações de equilíbrio 

t  Tempo, s (e em h nas figuras) 

T  Temperatura absoluta, K 

LV  Volume da fase fluida, m3 

sV  Volume da fase sólida, m3 

Ax  Fracção de equivalentes de contra-ião A na solução 

Ay  Fracção de equivalentes de contra-ião A na partícula 

Az  Carga do componente A  
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Greek letters 

δ  
BA DD= , Razão entre os coeficientes de difusão das espécies 

ξ  Tempo adimensional 

τ  Distância adimensional; Tempo de passagem 

φ  Potencial electrostáctico, V 

 

Subscripts 

A Contra-ião inicialmente presente na solução (Cd2+) 

B  Contra-ião inicialmente presente na partícula (Na+) 

eq  Condição de equilíbrio final do ensaio 

f  Condição de alimentação 

o  Condição inicial do ensaio 

s  Interface da solução líquida-sólido 

 

Supercript 

 

∗  Variàvel adimensional 
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