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resumo 
 

 

Com o aumento da procura e utilização do smartphone a nível mundial e sendo 
esperado que esta tendência se mantenha no futuro próximo, nos últimos anos 
tem surgido um interesse em tentar recuperar o máximo de valor quando este 
equipamento se encontra em fim de vida. 
Na constituição de um smartphone podem ser encontrados vários elementos, 
sendo os mais comuns: alumínio (Al), cobre (Cu), prata (Ag), ouro (Au), níquel 
(Ni), cobalto (Co), chumbo (Pb). Existem também, embora em menor quantidade 
um grupo de metais conhecido como elementos terras raras (ETR) que tem 
apresentado um papel vital no desempenho e evolução deste dispositivo. Dentro 
dos metais terras raras, os mais importantes no funcionamento do smartphone 
e que se podem encontrar em maior abundância no mesmo são: neodímio (Nd), 
disprósio (Dy), gadolínio (Gd) e o praseodímio (Pr). Os ETR são muito 
requisitados no setor tecnológico devido às suas excelentes propriedades 
químicas e físicas, contudo estes são considerados elementos críticos de 
tecnologia (ECT), isto é, elementos que além de serem muito procurados 
demonstram um risco de fornecimento.  
Devido à crescente importância dos elementos terras raras (ETR) no setor 
tecnológico, as empresas deste ramo apresentam um sentido de reciclagem 
cada vez maior e têm efetuados vários trabalhos experimentais no âmbito da 
recuperação e reaproveitamento destes materiais. 
Neste trabalho experimental foi estudado a remoção de Nd de soluções aquosas 
pelo processo de adsorção em modo descontínuo. Os materiais adsorventes 
analisados neste procedimento foram ferrites de manganês e cobalto, e 
nanocompósitos magnéticos preparados a partir das ferrites e de grafite 
esfoliada (EG), usando dois procedimentos diferentes. 
Numa primeira etapa foi estudado o efeito pH na adsorção de neodímio para os 
6 diferentes adsorventes, tendo o valor de pH=7,8 obtido as melhores taxas de 
remoção. Seguiu-se um estudo do efeito da temperatura neste processo, tendo-
se concluído que a temperatura de 20°C era a que melhor se ajustava aos 
objetivos propostos. Durante este trabalho procedeu-se ainda ao estudo da 
isotérmica de equilíbrio, para os três adsorventes contendo manganês, sendo o 
modelo de Freundlich o que melhor se ajustava aos dados experimentais. 
Efetuou-se também o estudo da cinética do processo de adsorção, verificando-
se que o modelo de Elovich descreve adequadamente o processo. 
O trabalho experimental realizado demonstra que é possível recuperar o 
elemento neodímio em solução de modo eficiente usando os adsorventes em 
estudo. 
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abstract 

 
With the increasing demand and use of the smartphone worldwide and it is 
expected that this trend will continue in the near future, in recent years there has 
been an interest in trying to recover maximum value when this device is at the 
end of life. 
In the constitution of a smartphone can be found several elements, the most 
common being: aluminum (Al), copper (Cu), silver (Ag), gold (Au), nickel (Ni), 
cobalt (Co), lead (Pb). There are also, albeit to a lesser extent, a group of metals 
known as rare earth elements (ETR) that have played a vital role in the 
performance and evolution of the device. Within the rare earth metals, the most 
important in the operation of the smartphone and which can be found in greater 
abundance are: neodymium (Nd), dysprosium (Dy), gadolinium (Gd) and 
praseodymium (Pr). ETRs are very much in demand in the technology sector due 
to their excellent chemical and physical properties, however they are considered 
critical elements of technology (ECT) ie elements that are very much in demand 
present a supply risk. 
Due to the growing importance of rare earth elements (ETR) in the technology 
sector, companies in this field have a growing sense of recycling and have been 
carrying out several experimental works on the recovery and reuse of these 
materials. 
In this experimental work was studied the removal of Nd from aqueous solutions 
by the batch mode adsorption process. The adsorbent materials analyzed in this 
procedure were manganese and cobalt ferrites, and magnetic nanocomposites 
prepared from ferrite and exfoliated graphite (EG) using two different procedures. 
In a first step the pH effect on neodymium adsorption for the 6 different 
adsorbents was studied, having the pH value = 7,8 obtained the best removal 
rates. This was followed by a study of the effect of temperature on this process, 
and it was concluded that the temperature of 20°C was the best fit to the 
proposed objectives. During this work, the equilibrium isotherm was studied for 
the three manganese-containing adsorbents, being the Freundlich model the 
best fit to the experimental data. The kinetics of the adsorption process was also 
studied, verifying that the Elovich model adequately describes the process. 
The experimental work shows that it is possible to efficiently recover the 
neodymium element in solution using the adsorbents tested. 
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1. Introdução 

Neste capítulo são abordados os tópicos base para a realização do trabalho. Inicia-se com uma 

introdução do smartphone e a respetiva análise do ciclo de vida, seguindo-se um estudo da 

constituição dos smartphones e identificação dos respetivos elementos críticos. De maneira a 

enquadrar o trabalho é realizada uma revisão bibliográfica sobre os processos para recuperação dos 

elementos críticos e a sua importância. 

1.1. O Smartphone 

A história do telemóvel começou nos anos 40 depois da 2ª Guerra Mundial. Após o fim da 

guerra algumas empresas tecnológicas a nível mundial começaram a desenvolver este equipamento 

de maneira a conseguir torná-lo comercial. Este desenvolvimento inicial foi acentuado nos Estados 

Unidos da América, contudo, enfrentou vários obstáculos ao longo dos anos tornando o seu 

desenvolvimento demorado. O problema não consistia apenas em construir um telefone portátil, mas 

também na logística necessária para que uma comunicação entre estes equipamentos fosse efetuada. 

Em 1973, a empresa Motorola submeteu a primeira patente deste equipamento. Embora tenha sido 

anunciado o primeiro telemóvel ainda demorou alguns anos até este estar disponível no mercado, pois 

foi necessário todo um processo de construção de torres de comunicação bem como um 

melhoramento do protótipo. [1][2] 

Por volta de 1980, o telefone fixo tornou-se um bem bastante comum na maioria das 

habitações e assim as companhias telefónicas e tecnológicas foram obrigadas a inovar para 

conseguirem manter o seu poderio económico. Com o aparecimento do telemóvel muitas empresas 

que antes se encontravam à beira da falência voltaram a emergir devido às receitas resultantes das 

suas vendas. A Nokia, foi a empresa que mais acreditou no potencial deste equipamento e por 

consequência investiu elevados valores monetários no seu desenvolvimento com o grande objetivo de 

tornar o telemóvel o dispositivo eletrónico mais utilizado no mundo. Esta visão levou a que esta 

pequena empresa na altura se tornasse uma gigante tecnológica. [1][2] 

Embora atualmente o telemóvel seja um equipamento muito comum, a maioria das pessoas 

não estão cientes das transformações que este sofreu até se apresentar na forma que o conhecemos 

hoje em dia. Contudo a sua evolução não apresenta sinais de abrandar o que torna impossível prever 

o seu aspeto e capacidades no futuro. 

Desde o primeiro protótipo, este equipamento sofreu muitas alterações. Sendo inicialmente 

criado para realizar apenas chamadas entre pessoas que não se encontrassem no mesmo espaço 

geográfico, atualmente designado como Smartphone, apresenta características conjuntas de vários 
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aparelhos eletrónicos tais como máquina fotográfica, Mp3, rádio e grande parte das funções de um 

computador.[1][2]  

Atualmente o número de pessoas que utilizam telemóvel, em especial os smartphones tem 

crescido a um ritmo bastante elevado e é esperado que nos próximos anos este progresso ainda se 

acentue mais. A nível mundial é visível um maior número de usuários de smartphones nos países ricos 

quando comparado aos países pobres, contudo é esperado em ambos os casos um aumento nos 

próximos anos. [3] 

Globalmente cerca de 43% dos telemóveis usados são smartphones, e países como a Coreia 

do Sul, Austrália e Estados Unidos da América são os que apresentam um maior índice dos 

mesmos.[3][4] 

A elevada procura pelos smartphones faz com que este ramo da tecnologia seja uma das áreas 

de negócio mais lucrativas. Este aspeto provoca uma grande competitividade no mercado, fazendo 

com que as empresas pertencentes a esta área se encontrem em constante desenvolvimento e 

melhoramento dos seus produtos, em especial do smartphone.[3][5]  

1.1.1 Ciclo de Vida do Smartphone 

Com o uso de smartphones a crescer em todo o mundo a um ritmo acelerado, a sua 

contribuição para os impactos económicos e ambientais são cada vez mais relevantes e assim sendo 

têm sofrido uma análise mais rigorosa e complexa. 

Numa pesquisa realizada em 2016, prevê-se que o setor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) permaneça nos 2% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) até 2020 

Contudo com o desenvolvimento deste setor é necessário obter mais informações sobre os efeitos 

ambientais dos smartphones.[6][7] 

Devido a um crescente interesse na eficiência dos recursos e na economia circular, a análise 

do ciclo de vida dos smartphones apresenta uma fonte vital de informação que permite entender 

melhor os impactos ambientais gerados por este equipamento. 

A análise do ciclo de vida de um smartphone apresenta várias fases que são: aquisição de 

matérias-primas; produção; utilização e por último a reciclagem. Em relação à fase de aquisição de 

matérias-primas estas podem ser virgens e incluem a etapa de extração e o seu transporte até ao local 

onde irá ocorrer a fase de produção ou podem ser matérias-primas recicladas, sendo que nesta fase 

são ainda considerados os materiais usados para o fabrico da embalagem. É recomendado a utilização 

50/50 de materiais virgens e reciclados, contudo atualmente ainda não é possível alcançar esta boa 

prática de produção, sendo ainda utilizados uma maioria de matérias-primas virgens quando 

comparado a recicladas. Nesta primeira fase os parâmetros mais importantes a analisar de maneira a 
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avaliar o impacto ambiental são: a energia utilizada, resíduos gerados e emissões para o solo, ar e 

água.[6][7][8] 

 A fase de produção caracteriza-se pelo fabrico dos componentes e pela montagem do 

equipamento. Durante a sua conceção os aspetos relevantes são muito similares à primeira fase do 

ciclo de vida.[8] 

Quando o equipamento é produzido segue-se a uma fase do ciclo de vida em que pode ocorrer 

a utilização/reutilização e uma possível manutenção. O carregamento da bateria do telemóvel é o fator 

de maior impacto nesta fase, e por sua vez a energia utilizada nesse processo.[8] 

Em fim de vida o equipamento segue para a fase da reciclagem, em que ocorre a sua 

desmontagem, seguida de uma triagem e reciclagem dos diversos componentes. O importante nesta 

fase é efetuar uma eficiente gestão dos resíduos conseguindo minimizar o impacto ambiental e 

maximizar as matérias que poderão ser reutilizadas novamente. Assim sendo é para esta fase que as 

empresas a nível mundial começam a prestar mais atenção, aumentando o seu investimento de 

maneira a tornar esta etapa o mais vantajosa possível.[6][8] 

Atualmente e com uma visão de futuro, sempre com o objetivo de uma maior sustentabilidade 

e diminuição do impacto ambiental, a indústria produtora de smartphones tende a desenvolver e 

melhorar o processo de reciclagem de maneira a retirar o máximo de valor possível do equipamento 

em fim de vida. 

1.1.2 Constituição de um smartphone 

O smartphone é um equipamento cada vez mais sofisticado e complexo, sendo constituído por 

um conjunto de componentes que quando se encontram a funcionar eficazmente tornam este 

aparelho uma poderosa ferramenta do nosso quotidiano. 

À primeira vista, o smartphone parece um equipamento simples, constituído por um ecrã tátil, 

uma coluna, um microfone e uma ou mais câmaras fotográficas. Contudo é no interior deste aparelho 

de pequenas dimensões que se encontram os constituintes mais importantes, como é o exemplo da 

bateria, o processador, memória flash ou a memória RAM.[10] 

Ao longo dos anos, a descoberta de novas matérias-primas e o aperfeiçoamento de outras teve 

um papel determinante para o desenvolvimento do telemóvel até à sua forma atual. 

Em relação ao tipo de materiais que constituem o smartphone atualmente este é constituído 

na sua maioria por: diversos elementos químicos sendo estes na sua maioria metais, vidro e plástico. 

Neste trabalho irá ser analisado com maior pormenor a classe dos metais utilizados para o 

funcionamento do smartphone. [10] 
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1.1.3 Metais nos smartphones 

 Em toda a estrutura do smartphone podem ser encontrados diversos elementos químicos. Na 

análise deste equipamento, em média podemos encontrar até 62 diferentes tipos de metais. Metais 

como o alumínio (Al), cobre (Cu), prata (Ag), ouro (Au), níquel (Ni), cobalto (Co), chumbo (Pb) são os 

mais comuns. Embora em menor quantidade há um grupo de metais, conhecido como metais “terras 

raras” que tem apresentado um papel vital no desempenho e evolução deste tipo de dispositivo. 

Devido às suas características, estes elementos têm sido alvo de um elevado número de pesquisas com 

o objetivo de avaliar as propriedades que estes elementos possuem. [10][11] 

 Em relação à função dos metais no smartphone, o ouro (Au), cobre (Cu) e a prata (Ag) são os 

três metais principais de toda a parte eletrónica deste dispositivo. Outros exemplos de metais que se 

podem encontrar em vários componentes deste equipamento são o caso dos iões de lítio que 

constituem a bateria, níquel que se encontra no microfone e em algumas ligações elétricas ou silício 

(Si) que é o principal composto dos semicondutores.[10][11] 

 Em relação aos metais terras raras, estes são elementos que usados em componentes 

proporcionam alterações físicas, químicas e mecânicas. Na constituição dos ímanes dos altifalantes é 

possível verificar a presença de alguns lantanídeos como o praseodímio (Pr), neodímio (Nd) e o 

gadolínio (Gd). Outra função deste grupo de metais é a vibração do aparelho aquando ocorre a receção 

de uma chamada ou uma mensagem, para o funcionamento desta característica que apresenta grande 

utilidade são responsáveis o disprósio (Dy) e o neodímio (Nd).[10][12]  

 Uma das características mais importante para o consumidor no momento da escolha de qual 

Smartphone adquirir é o ecrã do dispositivo, o seu tamanho e a sua qualidade. Nos últimos anos tem 

sido registado um grande desenvolvimento desta componente, com os aparelhos a apresentar ecrãs 

cada vez maiores e com uma maior resolução. No parâmetro da resolução, a utilização de pequenas 

quantidades de metais terras raras como lantânio (La), térbio (Tb), praseodímio (Pr), európio (Eu), 

disprósio (Dy) e o gadolínio (Gd) permite a visualização de muitas das cores vermelhas, verdes e azuis 

no ecrã dos smartphones.[10][12] 

1.2. Elementos críticos de tecnologia (ECT) 

Alguns dos compostos químicos presente no smartphone são considerados elementos críticos 

de tecnologia. Estes elementos adquiriram designação “de tecnologia” devido à elevada procura e 

utilização em equipamentos tecnológicos, por outro lado o termo “críticos” implica elementos que 

possuem reservas finitas e uma elevada importância económica.[13][14] 
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A lista de elementos críticos de tecnologia varia conforme a literatura utilizada. De acordo com 

a Universidade de Genebra são considerados elementos críticos de tecnologia a maioria dos 

compostos terras raras, elementos do grupo da platina, tântalo (Ta), nióbio (Nb), gálio (Ga), germânio 

(Ge), índio (In), tálio (Tl) e ainda o telúrio (Te).[13][14] 

Na Figura 1, estão presentes os elementos considerados críticos de tecnologia bem como a sua 

posição na tabela periódica. 

 

Figura 1 - Elementos críticos de tecnologia.[13] 

1.3. Elementos Terras Raras (ETR) 

Neste trabalho irão ser analisados com maior detalhe os elementos críticos presentes num 

smartphone que são os elementos do grupo terras raras (ETR). Deste conjunto de elementos fazem 

parte os 15 lantanídeos e outros 2 elementos que são o escândio (Sc) e o ítrio (Y).[15] 

Destacando os elementos terras raras, estes podem sair divididos em dois grupos: o grupo dos 

elementos terras raras leves que inclui os compostos desde o lantânio (La) ao gadolínio (Gb) e o grupo 

dos elementos terras raras pesados que contém desde o térbio (Tb) ao lutécio (Lu) incluindo ainda o 

escândio (Sc) e o ítrio (Y).[16][15] 

Os elementos terras raras têm sido bastante exploradas devido à sua grande procura para a 

composição dos mais diversos produtos como: ímanes, catalisadores, vidros, ligas e variados produtos 

eletrónicos. Na Figura 2, podemos verificar a respetiva utilização destes elementos.[17] 
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Figura 2 – Aplicações dos elementos terras raras.[17] 

 

Num único smartphone podem se encontrados 8 tipos diferentes elementos terras raras e se 

examinarmos vários modelos e marcas podemos concluir que são utilizados 16 dos 17 metais terras 

raras. O único que não é usado é o promécio (Pm) devido ao facto de ser bastante reativo. Alguns dos 

elementos terras raras mais comuns na constituição de um smartphone são o La, Tb, Pr, Eu, Dy, Gd e 

o Nd, sendo que a sua função no smartphone já foi abordada anteriormente.[10] 

Os compostos pertencentes a este grupo possuem entre si várias características idênticas, 

sendo estas resultantes da sua configuração eletrónica. Os átomos neutros destes elementos possuem 

uma configuração eletrónica 6s2 e uma orbital 4f com ocupação variável devido a esta ser 

energeticamente mais favorável. O estado de oxidação (+III) é o mais comum entre os elementos deste 

grupo, apresentando-se como o estado termodinamicamente mais estável. Estas características dos 

átomos permitem que os compostos formem iões com elevado carácter iónico. Outra particularidade 

destes elementos é a ocorrência de um fenómeno de contração dos átomos, isto é a diminuição 

uniforme do tamanho do átomo com o aumento do raio atómico. Esta característica, aliada a outras 

explicadas anteriormente permite a alteração de propriedades químicas dos iões de elementos terras 

raras.[18] 

Devido às suas propriedades ímpares os elementos terras raras são utilizadas nas mais diversas 

aplicações tornando-se, há data, insubstituíveis na sociedade atual devido ao seu amplo uso em 

produtos, sendo que esta utilização só tende a aumentar no futuro. [18] 
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1.3.1 Mercado Mundial e os seus Impactos 

Nos últimos anos os smartphones tornaram-se indispensáveis para o quotidiano da população 

a nível mundial. Devido à constante evolução e competitividade do mercado, bem como por opção 

dos fabricantes, este equipamento tem apresentado um tempo de vida bastante reduzido, o que se 

traduz numa substituição precoce. Com as vendas de smartphones a aumentarem a um ritmo muito 

acelerado, a procura pelos componentes e metais que são usados na sua fabricação também tem 

aumentado. [18] 

Sendo os elementos terras raras considerados elementos críticos de tecnologia como foi 

abordado anteriormente, estes são considerados de vital importância para o setor tecnológico e existe 

uma enorme preocupação com as suas reservas e estado no mercado mundial.[19] 

Os elementos terras raras, não são considerados propriamente elementos raros, mas o grande 

obstáculo à sua obtenção é a sua dispersão pela crusta terrestre o que faz com que sejam poucas as 

áreas que apresentem um elevado potencial económico.[12] 

De acordo com a União Europeia, a China é responsável por 95% da exploração e 

processamento dos elementos terras raras. Assim sendo, a China a possui o monopólio do mercado 

destes compostos, contudo além desta, alguns países como os Estados Unidos da América, Austrália, 

Rússia e India apresentam-se como os países produtores mais relevantes a nível mundial. Na Figura 3, 

são apresentados os maiores países produtores a nível mundial de elementos terras raras, bem como 

a quantidade produzida ao longo dos últimos anos.[18]  

 

Figura 3 – Produção a nível mundial de ETR.[17] 

O grande controlo do mercado de terras raras por parte da China não tem sido pacifico ao 

longo dos anos. A possibilidade de problemas no fornecimento destas matérias primas tem levado a 
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certos países como Japão, EUA e alguns países da União Europeia a estar alerta em relação a este 

assunto. Os mercados dos países anteriormente mencionados encontram-se cada vez mais 

dependentes do mercado chinês em relação à importação dos elementos terras raras tornando a 

economia Chinesa uma das mais poderosas a nível mundial. Estes países embora possuam a tecnologia 

de produção necessitam de diversas matérias primas e produtos oriundos da China. [19] 

O facto de a mão de obra na China ser extremamente barata quando comparada a outros 

países produtores faz com que este país consiga baixos custos de produção tornando impossível a 

competição de outras potências mundiais neste mercado. Um outro aspeto que torna a China o grande 

produtor mundial é o facto de a extração e refinamento dos elementos terras raras ser bastante 

poluente o que faz com muitos países que até podiam explorar a sua própria matéria prima optem por 

importar tornando ainda maior o monopólio Chinês nesta área.[19] 

Um exemplo do clima instável no mercado dos elementos terras raras remonta aos anos de 

2008 e 2009, quando a China impôs cotas e restrições nas exportações destas matérias primas, 

apanhando de surpresa todo o mercado mundial originando uma ação contra a China na Organização 

Mundial do Comércio (OMC).[19] 

Com a crescente procura destas matérias-primas, o governo Chinês de maneira a garantir um 

stock de segurança destes elementos tem imposto várias medidas de exportação garantindo assim um 

controlo sobre a oferta e o preço a aplicar no mercado. Estas ações levam a China a possui o monopólio 

quase absoluto deste mercado, situação que os países importadores e utilizadores de terras raras 

querem alterar.[19]  

1.3.2 Reciclagem de Elementos Terras Raras e a sua Importância 

Devido à crescente procura do mercado de terras raras, com especial referência ao mercado 

de imanes que tem apresentado um enorme crescimento começou-se a verificar uma dependência 

destes metais. A critica situação do mercado mundial levou os países que necessitam destas matérias 

primas a investir em projetos de investigação de maneira a tentar descobrir uma solução para diminuir 

ou mesmo acabar com a necessidade de exportar elementos terras raras do mercado Chinês, de modo 

a garantirem um futuro sustentável. Sendo a extração e o refinamento destas matérias um processo 

extremamente dispendioso e como foi possível verificar na análise de ciclo de vida é a etapa que mais 

impacto ambiental provoca, a melhor solução para este problema passa pela reciclagem destes 

elementos. Além da utilização de vários elementos terras raras na constituição do smartphone, estes 

são usados em muitos outros equipamentos que têm apresentado uma procura cada vez mais elevada 

a nível mundial como é possível verificar pela Figura 4. Na análise do gráfico também é possível realçar 
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que o neodímio é o elemento em maior quantidade dentro do grupo de terras raras utilizados nos 

diversos dispositivos apresentados.[20] 

 

Figura 4 - Elementos terras raras nos diversos equipamentos.[21]  

Na mesma ordem de raciocínio na Figura 5 é possível verificar a situação dos elementos terras 

raras no mercado dos metais a nível mundial, bem como a importância da sua reciclagem uma vez que 

estes apresentam risco de fornecimento, em especial do neodímio (Nd) e disprósio (Dy). 

 

Figura 5- Elementos críticos e a sua importância.[22]  

A nível mundial estima-se a produção de 30 a 50 milhões de toneladas de resíduos de 

equipamentos eletrónicos anualmente sendo que a reciclagem de lixo eletrónico ainda apresenta 
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valores muito baixos, o que leva a que esta seja uma das áreas de grande interesse de investigação 

uma vez que estes resíduos apresentam elevado valor monetário.[23]  

Além do fator monetário, ao conseguir recuperar estes elementos, a dependência da extração 

mineira para obter estas matérias primas irá diminuir e assim garantir um futuro mais sustentável. Ao 

longo dos últimos anos vários projetos de investigação têm sido concebidos com o objetivo de 

conseguir recuperar elementos terras raras para futura reutilização. 

1.4. Neodímio  

 Neste trabalho, o elemento crítico de tecnologia alvo de estudo será o neodímio (Nd). 

 Este elemento é pertencente do grupo terras raras como já tinha sido enumerado 

anteriormente e além de ser bastante importante na constituição de um smartphone é um elemento 

vital em muitas aplicações como foi visível na Figura 4 o que prova a sua grande utilização e 

importância.  

 O neodímio é um elemento do grupo 6, com o número atómico 60 e pertence ao grupo dos 

lantanídeos, à temperatura ambiente encontra-se no estado sólido. A maior aplicação prática deste 

elemento é na formação de imanes permanentes NdFeB que podem ser usados em computadores, 

smartphones, sensores entre outros equipamentos (Figura 4). Além disso, o Nd pode ainda ser usado 

na fabricação de lasers, como colorante em vidros, materiais cerâmicos ou aplicações metalúrgicas 

(Figura 6).[25] 

 

Figura 6-Aplicações do Neodímio.[25] 

 Devido à sua elevada importância no setor tecnológico atual e futuro esta matéria-prima 

apresenta as características necessárias para se tornar um excelente caso de estudo. 
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1.5. Adsorção e Materiais de grafeno 

1.5.1 Adsorção 
 

A adsorção é um processo de transferência de fases bastante utilizado na remoção de 

substâncias em fase líquida ou gasosa, este fenómeno consiste na captura de uma espécie, o 

adsorvato, para uma superfície sólida porosa que será o material adsorvente. Existem dois tipos de 

adsorção: química e física. A grande diferença entre eles é que na adsorção química a ligação entre o 

adsorvato e o material adsorvente é feito através de uma ligação química, geralmente uma ligação 

covalente enquanto na adsorção física esta ligação será efetuada por ligações de Van der Walls. Em 

meio aquoso, a adsorção é um método muito eficiente de remoção de um soluto de uma solução 

aquosa para uma superfície sólida. Na Figura 7 está apresenta uma imagem ilustrativa do processo de 

adsorção.[26]  

 

Figura 7 - Processo de adsorção.[26] 

1.5.2 Materiais de grafeno 

 Atualmente o grafeno, sendo um composto de carbono é um dos materiais mais estudados no 

mundo, devido às suas excelentes propriedades elétricas, mecânicas, óticas e químicas. Os materiais 

de grafeno apresentam uma vasta gama de opções em relação à sua aplicação, com maior enfâse no 

setor tecnológico e energético, contudo as suas propriedades têm tornado estes materiais bastante 

utilizados em pesquisas de investigação na área ambiental onde têm sido testados para a remoção de 

poluentes.[27] 

 Além do grafeno, outras nano-estruturas de carbono modificado têm sido estudadas para a 

remoção de vários poluentes. Devido às excelentes características dos materiais de grafeno estes têm 

sido cada vez mais usados nos processos de adsorção. Na Figura 8 estão presentes algumas dessas 

estruturas já usadas em processos de adsorção. Os estudos realizados provam a grande potencialidade 

deste tipo de materiais e demonstram que estes apresentam uma maior eficiência no tratamento de 

água quando comparado ao grafeno não modificado.[27] 
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Figura 8 - Estruturas de carbono utilizados em processos de adsorção.[27] 

Nos últimos anos tem-se verificado a integração de nanopartículas magnéticas em materiais à 

base de grafeno. Da combinação destes componentes resulta uma estrutura que apresenta um 

conjunto de propriedades que permitem simultaneamente a sua utilização numa vasta gama de 

aplicações no âmbito da adsorção e facilidade de  separação sólido-líquido.[28] 

  

1.6. Métodos para a recuperação de elementos terras raras 

 Como apresentado anteriormente o neodímio é dos elementos terras raras mais importantes, 

sendo por isso a sua recuperação alvo de estudo em diversos trabalhos. Nos processos indicados 

abaixo foram utilizados diferentes métodos, tendo eles usado matérias-primas bastante diferenciadas, 

mas com um objetivo bastante similar de tentar recuperar neodímio. Desde logo, é possível concluir 

que existem várias formas diferentes de tentar recuperar este elemento, sendo esta uma área de 

investigação que atualmente continua à procura das melhores opções possíveis. A recuperação de 

neodímio nos métodos indicados foi feita a partir de vários materiais diferentes, em alguns casos a 

partir de soluções do elemento, outros a partir do íman permanente NdFeB ou outros compostos em 

que o elemento se encontrava presente. Na Tabela 1 estão selecionados alguns trabalhos 

experimentais de recuperação de neodímio realizados ao longo dos últimos anos, bem como algumas 

informações gerais dos procedimentos e também conclusões finais acerca do processo em estudo. 
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Tabela 1- Trabalhos experimentais de recuperação de Nd da literatura. 

Elemento Método Conclusões Autor 

Nd e Dy Transporte de vapor químico 59% de Nd é recuperado 
através deste método 

Murase et al. 
(1995)[29] 

Nd e Dy Processo de cloração usando 
FeCl2 

Recuperação de Nd e Dy 
acima de 90% 

Uda et al. 
(2002)[30] 

Nd Extração de Nd usando CO2 
supercrítico 

Processo viável para 
recuperação de Nd a partir 

do seu óxido 

Osamu et al. 
(2002)[31] 

Nd e Dy Extração por solvente Recuperação acima de 98% Singh et al 
(2008)[32] 

Nd Recuperação de Nd via 
hidrometalúrgica 

Recuperação de 99,99% de 
Nd 

Parhi et al. 
(2016)[33] 

Nd Recuperação do Nd usando 
MPA-TEOS-ferrite (ferrite 

magnética) 

Otimização de 99,99% de Nd 
recuperado para pH 8,16) 

Yao et al. 
(2017)[34] 

Nd Reciclagem de Nd usando 
DTD-OII 

A recuperação de Nd foi 
otimizada para um pH=4 

Xudong et al. 
(2018)[35] 

Nd Recuperação de Nd a partir de 
extração por solvente 

Nd é recuperado com uma 
pureza de 99,7% 

Pavón et al. 
(2018)[36] 

Nd e Dy Adsorção usando carbono 
nano poroso funcionalizado 

com fósforo 

O material adsorvente 
apresentou grande 

capacidade de absorção 

Saha et al. 
(2017)[37] 

Nd Extração de Nd usando 
líquidos iónicos 

Recuperação de 
aproximadamente 100% de 

Nd 

Rout et al. 
(2014)[38] 

 

1.7. Enquadramento e objetivos 

A crescente utilização do smartphone tem contribuído para o aumento na procura dos vários 

elementos que o constituem, sendo um deles o neodímio. Por apresentar uma extração da crosta 

terreste difícil e que acarreta elevados impactos ambientais, a recuperação e reutilização de Nd tem 

uma importância vital, de modo a garantir um futuro mais sustentável. 

 Logo com o objetivo de recuperação do elemento neodímio de soluções aquosas serão 

estudados vários adsorventes para testar a sua eficiência de adsorção e tentar entender com maior 

rigor o seu processo, para que num futuro próximo a recuperação e reutilização deste elemento seja 

uma realidade presente na nossa sociedade. 

 Neste trabalho serão usados como adsorventes no processo de remoção de Nd nanopartículas 

(NPs) de ferrites de cobalto (CoFe2O4) e de manganês (MnFe2O4) e nanocompósitos magnéticos à base 

de grafeno preparados por dois métodos diferentes, usando como precursores grafite esfoliada (EG) e 

as NPs das ferrites anteriormente mencionadas. Após a síntese, os materiais serão caracterizados por 
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diferentes técnicas, e posteriormente serão aplicados na adsorção de Nd de soluções aquosas. Os 

ensaios serão realizados em batch de modo a estudar o efeito do pH e temperatura no processo de 

adsorção. Com estes estudos ficaremos a saber os valores ótimos. Por fim, serão estudados o equilíbrio 

e a cinética, e a respetiva modelação, para o material mais promissor. 
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2. Procedimento experimental 

O estudo realizado no último capítulo permitiu concluir que existem vários métodos de 

remoção e recuperação de neodímio. Ao longo desta dissertação o método utilizado foi absorção e 

para isso foram testados vários materiais diferentes. 

Neste capítulo vai ser apresentado o procedimento experimental utilizado bem como a 

descrição e caracterização dos vários adsorventes utilizados. 

2.1. Síntese dos adsorventes 

2.1.1 Ferrites magnéticas - MnFe2O4 e CoFe2O4 
 

Na realização do trabalho experimental foram utilizadas ferrites de manganês (MnFe2O4) e 

ferrites de cobalto (CoFe2O4), ambas produzidas por hidrólise oxidativa em meio alcalino. 

Na síntese das nanopartículas MnFe2O4 foi seguido o procedimento descrito por Schwertmann 

e Cornell (2003) [39]. Inicialmente foram dissolvidos em 25 mL de água desoxigenada, hidróxido de 

potássio (1,899 g) e nitrato de potássio (1,519 g) num balão de reação de 250 mL. A mistura foi 

aquecida a 60°C num banho de parafina com uma agitação mecânica de 500 rpm e numa atmosfera 

de N2. Após a dissolução do sal é adicionado gota a gota uma solução aquosa de 25 mL contendo 1,02 g 

de MnSO4 ∙ H2O à solução alcalina e a agitação aumentada para 700 rpm durante 30 minutos. Após a 

reação, a mistura foi deixada numa atmosfera de N2 à temperatura de 90°C, sem agitação por 4 horas. 

De seguida o precipitado magnético de cor preta obtido foi removido aplicando um campo magnético 

externo, posteriormente para uma maior purificação foi lavado várias vezes com água e etanol a 40°C. 

Para a síntese das nanopartículas de cobalto CoFe2O4, o procedimento utilizado foi idêntico ao 

das nanopartículas de MnFe2O4, com a diferença que em vez de usar a solução contendo MnSO4∙H2O 

foi usada a solução que continha 1,43 g de CoCl2∙6H2O. 

2.1.2 Grafite esfoliada (EG)  
  

A grafite esfoliada (EG) foi obtida a partir de grafite comercial utilizando um tratamento 

ultrassónico (Sonics Vibra Cell Sonicator, VC70, 130 W, 20 kHz). Experimentalmente o procedimento 

resume-se à colocação de 5 g de pó de grafite em 100 ml de dimetilformamida (DMF) durante 5 h num 

banho de gelo substituído a cada 30 minutos. A função do DMF é facilitar a esfoliação da grafite, 

reduzindo a força das atrações de van der Waals entre as camadas de grafite. Posteriormente a grafite 

esfoliada foi separada por centrifugação (1200 rpm, 20 min, Hettich, modelo rotofix) seguida de 

filtração e lavagens com água e etanol. Para finalizar o sólido foi mantido numa estufa (Binder, modelo 

FD 23) à temperatura de 40°C até se encontrar totalmente seco. 
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2.1.3 Ferrites magnéticas com grafite esfoliada - MnFe2O4 @EG e CoFe2O4@EG 
 

Os compósitos magnéticos de MnFe2O4@EG e CoFe2O4@EG foram sintetizados por duas 

técnicas diferentes. No primeiro caso, designado por EG1, o compósito foi obtido pelo método 

electroestático das respetivas nanopartículas nas folhas de grafite esfoliada, enquanto no segundo 

caso, designado por EG2, o compósito foi obtido por hidrólise oxidativa em meio alcalino. 

Técnica EG1 – Método electroestático 

Na primeira abordagem, dispersou-se 100 mg de grafite esfoliada em água ultrapura (água 

Milli-Q) num dispersor ultrassónico (Sonics Vibra Cell Sonicator VC70, 130 W, 20 kHz) durante uma 

hora. Durante este primeiro passo, colocou-se também 100 mg de nanopartículas de MnFe2O4 ou 

CoFe2O4 conforme o composto que se queria obter, preparados pelo processo descrito anteriormente, 

numa solução de 100 ml de HNO3 com uma concentração de 0,1M. As nanopartículas magnéticas 

obtidas com carga superficial positiva foram adicionadas à suspensão de EG e mantidas no dispersor 

ultrassónico durante 1h. O composto obtido é recolhido utilizando um íman externo, sendo de seguida 

lavado algumas vezes com água e etanol e seco num forno a 40°C até se encontrar completamente 

seco. Com o procedimento descrito foi possível obter MnFe2O4@EG1 e CoFe2O4@EG1 quando utilizado 

as nanopartículas correspondentes. 

Técnica EG2 – Hidrólise oxidativa 

 Nesta segunda abordagem, o composto é produzido por hidrólise oxidativa em meio alcalino 

na presença de grafite esfoliada. Inicialmente foram dissolvidos em água desoxigenada 1,90 g de KOH 

e 1,52 g de KNO3, a solução obtida foi de seguida aquecida num banho de óleo a 60°C numa atmosfera 

de N2 e agitada mecanicamente a 500 rpm. Ao mesmo tempo foram adicionadas 200 mg de grafite 

esfoliada a uma solução de 25 mL contendo 1,02 g de MnSO4∙H2O. De seguida esta solução é 

adicionada gota a gota à mistura alcalina preparada no início do procedimento e a agitação é 

aumentada para 700 rpm durante 30 minutos. Após a reação, a mistura foi deixada numa atmosfera 

de N2 à temperatura de 90°C, sem agitação durante 4 horas. Posteriormente, o precipitado de cor 

preta obtido, MnFe2O4 @EG2, foi removido aplicando um campo magnético externo, sendo que para 

obter uma maior purificação foi lavado várias vezes com água e etanol a 40°C. Para a síntese do 

composto de cobalto CoFe2O4@EG2, o procedimento utilizado foi idêntico ao das nanopartículas de 

MnFe2O4 @EG2, com a diferença que em vez de usar a solução contendo MnSO4∙H2O (1,02 g) foi usada 

a solução que continha 1,43 g de CoCl2∙6H2O. 
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 2.1.4 Caracterização dos adsorventes 

 Todos os compostos sintetizados pelos processos descritos anteriormente foram de seguida 

caracterizados pelos seguintes métodos: espectroscopia de Raman, microscopia eletrónica de 

transmissão (TEM), difração de raio-X (DRX), caracterização magnética e análise química. 

• Os espectros de Raman foram obtidos com recurso a um microscópio confocal Raman 

combinado (alpha 300 RAS +, WITec, Alemanha), sendo este equipado com um laser Nd: YAG 

operando a 532 nm com uma potência de 1 mW. 

• Utilizou-se a microscopia eletrónica de transmissão (TEM) onde foram gravadas imagens no 

aparelho Hitachi H9100 de 200 kV com o objetivo de analisar as características morfológicas 

dos materiais. 

• Utilizou-se o método de difração de raio-X (DRX) para avaliar as características estruturais dos 

materiais usando o difratómetro de raios-X Philips X'Pert equipado com uma fonte de radiação 

monocromática CuKα.  

• Para a caracterização magnética foi utilizado o equipamento Quantum Design MPMS3 SQUID-

VSM. As medições foram efetuadas de 2 a 300 K (com um campo aplicado de 100 Oe). 

• Foi realizada uma análise química dos materiais de maneira a determinar o teor de Fe, Mn e 

Co nos mesmos. Para isso os materiais foram sujeitos a uma etapa de digestão ácida, que 

consistiu em colocar cerca de 10 mg de cada compósito em frascos de Teflon contendo estes 

um volume de 10 ml de solução de HCl (30% v/v), sendo depois mantidos por 2 horas a 60°C 

para ocorrer a digestão ácida. As soluções resultantes desta etapa foram colocadas em frascos 

de 50 ml e o volume que falta foi ajustado com água Milli-Q. As concentrações de Fe, Mn e Co 

nas amostras digeridas foram quantificadas por espectroscopia de absorção atómica com 

chama (Perkin Elmer, modelo AAnalyst 100). 

2.2. Adsorção do Neodímio (Nd) 

 Neste trabalho experimental analisou-se a capacidade dos vários materiais referidos 

anteriormente, na remoção do elemento terra rara, neodímio. Foram testados os 6 diferentes 

adsorventes para diferentes valores de pH e de temperatura de maneira a concluir as condições de 

operação mais favoráveis à remoção do elemento. Seguindo-se uma análise e modelação do equilíbrio 

e da cinética de adsorção. 
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2.2.1 Reagentes e soluções 

As soluções usadas ao longo do procedimento experimental foram preparadas com produtos 

químicos da faixa analítica (grau AR) e água ultra-pura Milli-Q produzida por um sistema Millipore. A 

partir de uma solução padrão comercial de neodímio de concentração (1002 ± 1 mg/L) foi preparada 

uma solução de concentração 1 µM num balão volumétrico de 2 L. Para o ajuste de pH desta solução 

foram preparadas soluções de NaOH 0,1 M e HNO3 0,01 M. 

2.2.2 Procedimento de limpeza do material 

Um procedimento de limpeza de qualidade é fundamental em todos os trabalhos laboratoriais, 

contudo tem especial importância quando o método utilizado é a adsorção e em que as concentrações 

de trabalho do analito são baixas. Nestes casos, basta uma pequena contaminação ou perda de soluto 

para afetar bastante o resultado final. O procedimento de lavagem adotado neste estudo consistiu 

essencialmente numa lavagem ácida do material a utilizar. Os frascos onde ocorreu os ensaios de 

adsorção foram inicialmente lavados com água da torneira e destilada e de seguida cheios com ácido 

nítrico a 65% (v/v) durante pelo menos 24 h. Após esta primeira etapa, os frascos foram enxaguados 

com água destilada e colocados a secar à temperatura ambiente. As pipetas volumétricas utilizadas 

para recolha das amostras foram lavadas com água destilada e colocadas a secar. Os frascos de menor 

dimensão usados na separação magnética dos materiais da solução foram lavados com água da 

torneira e destilada e de seguida imersos num balde com ácido nítrico a 25% (v/v) durante 24 h. Após 

este tempo foram lavados com água destilada e colocados a secar à temperatura ambiente.  

2.2.3 Efeito do pH  

No processo de adsorção de neodímio de soluções aquosas, foram estudados 6 diferentes 

adsorventes sendo eles: MnFe2O4, MnFe2O4@EG1, MnFe2O4@EG2, CoFe2O4, CoFe2O4@EG1 e 

CoFe2O4@EG2. A influência do pH da solução, no processo de adsorção foi estudado para quatro 

valores de pH: 4,3; 5,5; 6,5; 7,8. 

Numa primeira etapa foi preparado um balão volumétrico de 2 L de uma solução de neodímio 

de concentração 1 µM, a partir da solução padrão comercial (1000 mg/L), sendo depois ajustado o seu 

pH com recurso às soluções de NaOH 0,1 M e HNO3 0,01 M. De seguida, pesou-se cerca de 2,5 mg de 

cada adsorvente, posteriormente colocadas num frasco Schott para onde foram pipetados 100 mL da 

solução de Nd preparada inicialmente. Os fracos foram colocados numa incubadora (incubadora HWY-

200D da Lan Technics) mantendo sempre a temperatura (20°C) e a velocidade de rotação constantes 

(150 rpm), por um período de 72 horas. No final dos ensaios de adsorção, foi realizada uma separação 

sólido-líquido com recurso a um íman externo e de seguida foram recolhidas alíquotas de cada frasco, 
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que foram acidificadas para preservação da amostra. As amostras recolhidas foram posteriormente 

analisadas usando a técnica espectrometria de emissão ótica por plasma acoplada indutivamente (ICP-

OES) no Laboratório Central de Análises (LCA-UA). O valor da concentração inicial de Nd (t=0) também 

foi confirmado por ICP-OES. Os ensaios foram realizados em duplicado e com controlo (apenas a 

solução de Nd). 

2.2.4 Efeito da temperatura  

O efeito da temperatura no processo de adsorção foi avaliado utilizando o procedimento 

anteriormente descrito, mas mantendo o valor de pH da solução constante e igual a 7,8 e variando a 

temperatura (12,5; 20,0; 27,5 e 35,0°C). 

2.2.5 Isotérmicas de equilíbrio  

O processo de equilíbrio da adsorção de Nd pelos materiais contendo Mn (MnFe2O4, 

MnFe2O4@EG1, MnFe2O4@EG2), foi estudado variando a massa de adsorvente (0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 

15,0; 20,0; 25,0 mg/L). Os ensaios de adsorção foram realizados como anteriormente descritos, e 

mantendo as mesmas condições experimentais (20°C, pH=7,8 e 150 rpm durante 72 h).  

2.2.6 Cinética 

A cinética do processo de adsorção de Nd pelos materiais contendo Mn (MnFe2O4, 

MnFe2O4@EG1, MnFe2O4@EG2), foi estudada utilizando 25 mg/L de cada material e mantendo as 

restantes condições experimentais constantes (20°C, pH=7,8, 150 rpm e durante 72 h). Em cada 

ensaio, foram recolhidas amostras ao longo do tempo, inicialmente com intervalos de tempo 

relativamente curtos (5, 10 e 15 minutos) durante a primeira hora, de seguida com intervalos maiores 

(1, 2 h) até às primeiras 8 h, e para finalizar às 24, 48 e 72 h. Simultaneamente foi colocado um frasco 

só com a solução de Nd para servir de controlo ao estudo realizado, e neste caso as amostras foram 

recolhidas inicialmente em intervalos de 1 e 2 h até às 8 h e depois às 24, 48 e 72 h. 

2.3. Modelação da isotérmica de equilíbrio 

Nos processos de adsorção a análise das isotérmicas é muito importante, uma vez que estas 

podem fornecer informações de grande relevância sobre o mecanismo de adsorção e os mais variados 

dados sobre as propriedades e afinidades dos adsorventes. De maneira a realizar este estudo foram 

analisados os modelos de isotérmicas de equilíbrio mais usuais, o modelo Langmuir e o modelo 

Freundlich. 
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Isotérmica de Langmuir 

A isotérmica de Langmuir pressupõe uma cobertura em uma única camada do adsorbato sobre 

uma superfície homogénea de adsorvente. Além do pressuposto apresentado anteriormente o modelo 

de Langmuir é baseado em algumas aproximações, entre elas: a adsorção ocorre apenas em locais 

localizados na superfície, usualmente chamados de centros ativos; a superfície é energeticamente 

homogênea e não existe interação entre as partículas adsorvidas.[40][41] 

A expressão da isotérmica é representada pela Equação 1. 

𝑞𝐴,𝑒 =
𝑞𝐴,𝑚𝐾𝐴,𝐿𝐶𝐴,𝑒

1+𝐾𝐴,𝐿𝐶𝐴,𝑒
                                                                     (1) 

Na equação 1, 𝑞𝐴,𝑒 corresponde à concentração de adsorbato na partícula, 𝐶𝐴,𝑒 é a 

concentração de adsorbato na solução, 𝐾𝐴,𝐿 é a constante de equilíbrio de Langmuir que dita a 

capacidade de adsorção e por fim 𝑞𝐴,𝑚 indica a concentração máxima das espécies adsorvidas.[40][41] 

Isotérmica de Freundlich 

A isotérmica de Freundlich é uma relação empírica adequada para descrever a adsorção em 

superfícies heterogéneas, este modelo é usualmente utilizado na correlação de dados experimentais 

em fase aquosa. A equação de Freundlich, Equação 2, não pressupõe a presença de uma única camada, 

assumindo a adsorção em multicamadas. 

𝑞𝐴,𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝐴,𝑒
1/𝑛                                                        (2) 

Na equação 2 apresentada 𝐾𝐹 e n são constantes de Freundlich relacionadas com a capacidade 

de adsorção e intensidade da mesma respetivamente. Um valor de n na faixa 1<n<10 indicam que o 

processo de adsorção é favorável.[40][41] 

 

2.4. Modelação da cinética de adsorção 

O estudo da cinética de adsorção permite entender com mais rigor a reação de adsorção, bem 

como os mecanismos envolventes e compreender os possíveis fatores que a influenciam. Neste 

trabalho, os modelos cinéticos usados na modelação dos dados experimentais foram: equação de 

pseudo-primeira ordem, equação de pseudo-segunda ordem e modelo de Elovich. 
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Modelo de pseudo-primeira ordem 

O modelo cinético da equação de pseudo-primeira ordem (PPO) é bastante utilizado em 

processos de adsorção em solução aquosa. Este modelo apresentado por Lagergren (1898) é descrito 

pela Equação 3. [42] 

𝑞𝐴 = 𝑞𝐴,𝑒(1 − 𝑒−𝑘1𝑡)                                                                 (3) 

 Na Equação 3, 𝑞𝐴 é a quantidade de soluto adsorvido num determinado tempo, 𝑞𝐴,𝑒 

representa a quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio, sendo 𝑘1 a constante de velocidade de 

pseudo-primeira ordem. O valor de 𝑘1 apresenta uma dependência da concentração inicial de 

adsorvato.[43]  

O modelo cinético apresentado assenta em vários pressupostos tais como [42]: 

• A concentração do material adsorvido é constante; 

• A adsorção ocorre apenas em locais localizados; 

• Não existe interação entre as moléculas adsorvidas; 

• A energia de adsorção não depende da superfície coberta, sendo que a adsorção 

máxima corresponde a uma única camada saturada; 

• A taxa de adsorção é explicada por uma equação de primeira ordem. 

Modelo de pseudo-segunda ordem 

O modelo de pseudo-segunda ordem (PSO), proposto por Ho e McKay (1999) possui uma 

grande capacidade de adaptação sendo assim aplicado aos mais diversos processos de adsorção e é 

descrito pela Equação 4. O modelo de PSO pressupõe que a taxa de absorção é de segunda ordem em 

relação aos locais disponíveis para a adsorção.[42] 

𝑞𝐴 =
𝑞𝐴,𝑒

2𝑘2𝑡

1+𝑞𝐴,𝑒𝑘2𝑡
                                                                          (4) 

Fisicamente variáveis 𝑞𝐴, 𝑞𝐴,𝑒 e 𝑘2 representam o mesmo que foi anteriormente referido no 

caso de pseudo-primeira ordem (PPO), sendo que neste modelo 𝑘2 é a constante de velocidade da 

equação de PSO. O valor de 𝑘2 depende da concentração inicial do adsorvato tal como no caso de PPO 

e de todos as condições experimentais tais como o pH da solução, temperatura e agitação do 

processo.[43] 
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Modelo de Elovich 

O modelo de Elovich é muito utilizado em processos de adsorção química, este modelo é 

descrito pela Equação 5.[42] 

𝑞𝐴 =
1

𝛽
ln (1 + 𝛼𝛽𝑡)                                                                (5) 

 Os símbolos 𝛽 e 𝛼 são os coeficientes de Elovich e representam respetivamente a taxa inicial 

de adsorção e a taxa de desadsorção. 

 Tal como os modelos apresentados anteriormente, o modelo de Elovich assume vários 

pressupostos, entre eles [42]: 

• A adsorção ocorre apenas em locais localizados e existe interação entre as espécies 

adsorvidas; 

• A concentração do material adsorvido é constante; 

• A energia de adsorção aumenta linearmente com a cobertura da superfície; 

• A taxa de adsorção é explicada por uma equação de ordem zero. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3. Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados experimentais obtidos nos 

ensaios de adsorção, bem como os dados relativos à caracterização dos adsorventes. Será apresentada 

a modelação dos dados de equilíbrio e dos perfis cinéticos, de modo a entender com maior rigor o 

mecanismo de adsorção de neodímio pelo adsorvente em estudo. 

3.1. Caracterização dos materiais  

Os adsorventes possuem características que diferem entre si. Dependendo das suas 

propriedades químicas e físicas estas definem o seu uso nas diversas áreas. Com o objetivo de reunir 

mais informação acerca da morfologia e estrutura dos adsorventes utilizados neste trabalho 

experimental, os materiais foram caracterizados pelas seguintes técinicas: espectroscopia de Raman, 

microscopia eletrónica de transmissão (TEM), difração de raio-X (DRX), caracterização magnética e 

análise química. 

3.1.1 Espectroscopia de Raman 

Para analisar a composição dos vários adsorventes em estudo procedeu-se à sua 

caracterização pelo método de espectroscopia de Raman. Esta técnica é usada para estudar amostras 

sólidas, líquidas e gasosas e é baseada na dispersão de luz monocromática usando uma fonte de laser. 

Na Figura 9, está presente o espectro de Raman de grafite esfoliada (EG) usada na síntese dos 

materiais. Na imagem é visível as bandas características da grafite esfoliada: as bandas D, G e 2D. A 

banda G aparece na zona de 1580 cm-1 devido a uma dispersão de primeira ordem dos átomos de 

carbono na rede hexagonal 2D e simultaneamente com a banda 2D (2500-2800 cm-1) que é 

característica de todos os materiais de carbono e procede a banda G no espectro de Raman. O primeiro 

pico do espectro corresponde à banda D (1300-1400 cm-1) e ao contrário das anteriormente explicadas, 

esta é apenas característica da grafite esfoliada e é proveniente dos distúrbios estruturais induzidos 

pelo tratamento ultrassónico.[44]  
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Figura 9- Espectro de Raman de grafite esfoliada (EG). 

Na Figura 10 e 11, podemos analisar, respetivamente, o espectro de Raman das nanopartículas 

de ferrites de cobalto, e dos nanocompósitos magnéticos que as contêm. No espectro correspondente 

ao adsorvente CoFe2O4 é visível os seus picos característicos no intervalo entre 100-900 cm-1. Estas 

bandas refletem as estruturas dos elementos que constituem este composto. Analisando a Figura 11, 

os dois espectros apresentam as bandas características da ferrite de cobalto na zona de comprimento 

de onda anteriormente referida, o que comprova a sua presença, embora em menor quantidade nos 

adsorventes em análise. No nanocompósito CoFe2O4@EG2 as bandas características que mostram a 

presença de nanopartículas de ferrite de cobalto são mais intensas do que no caso EG1, o que permite 

concluir que estas se encontram em maior quantidade neste material. O espectro destes materiais 

apresenta ainda os picos característicos da grafite esfoliada (EG) (Figura 9), onde é facilmente 

visualizado as bandas D, G e 2D, confirmando a presença da grafite esfoliada na sua constituição. 

Comparando as bandas características de EG nos espectros de CoFe2O4@EG1 e CoFe2O4@EG2, estas 

são mais intensas no caso EG1 do que em EG2, evidenciando uma maior percentagem de grafite 

esfoliada no adsorvente CoFe2O4@EG1. 
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Figura 10-Espectro de Raman de CoFe2O4.                       Figura 11-Espectro de Raman de derivados com EG. 

Foram ainda analisados os espectros das nanopartículas de ferrite de manganês e dos seus 

nanocompósitos magnéticos com grafite esfoliada. Na Figura 12, está presente o espectro de Raman 

do adsorvente MnFe2O4 sendo visível na zona de 200-800 cm-1 de comprimento de onda os picos 

característicos deste material. Na Figura 13, estão presentes os espectros dos nanocompósitos, onde 

é possível verificar em ambos os espectros uma banda com um formato idêntico à das nanopartículas 

de ferrite de manganês, mas com diferente intensidade, o que permite concluir que o nanocompósito 

EG2 tem uma maior quantidade deste componente. No espectro de MnFe2O4@EG1 a banda 

característica de EG encontra-se presente com maior intensidade quando comparado ao 

MnFe2O4@EG2, como aconteceu no caso dos nanocompósitos de cobalto visto que o adsorvente 

sintetizado pelo método electroestático possui uma menor percentagem de nanopartículas de ferrite, 

mas por outro lado tem uma maior percentagem de grafite esfoliada.  
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Figura 12-Espectro de Raman de MnFe2O4.                          Figura 13-Espectro de Raman de derivados com EG. 
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3.1.2 Microscopia eletrónica de transmissão (TEM) 

Os adsorventes utilizados foram caracterizados por microscopia eletrónica de transmissão 

(TEM) de modo a analisar a sua morfologia. [45] 

Na Figura 14, está presente uma imagem microscópica proveniente da grafite esfoliada, onde 

é possível verificar as camadas angulares de grafite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na Figura 15, encontram-se as imagens TEM dos adsorventes usados durante o procedimento 

experimental. 

Observando as imagens obtidas é evidenciado a forma esférica e cor escura das ferrites de 

manganês (MnFe2O4) e de cobalto (CoFe2O4) em contraste com as partículas angulares e de cor mais 

clara de grafite esfoliada, nos casos em que estas se encontram presentes (nanocompósitos EG1 e 

EG2). É facilmente visível na Figura 15 que ambos os compostos MnFe2O4@EG2 e CoFe2O4@EG2 

apresentam nanopartículas de tamanho superior (100-150 mm) quando comparados com os 

respetivos materiais EG1, MnFe2O4@EG1 e CoFe2O4@EG1, apresentando estes valores de 25-50mm e 

50-100 mm, respetivamente. Com esta informação constata-se que a síntese de nanocompósitos por 

hidrólise oxidativa na presença de grafite esfoliada, origina nanopartículas de ferrites de maiores 

dimensões quando comparadas com o método electroestático. 

 

Figura 14-Imagem TEM de grafite esfoliada (EG). 



27 

 

 

3.1.3 Difração de Raio-X  

Os adsorventes em estudo neste trabalho experimental foram também caracterizados por 

Difração de Raio-X (DRX), que é uma técnica que permite determinar a estrutura molecular e atómica 

de um material através da difração de um feixe raio-x através do mesmo [46]. Na Figura 16, está 

presente o padrão de difração da grafite esfoliada onde é visível um pico estreito com intensidade 

elevada para 2θ=26,56° que corresponde à distância entre camadas de diâmetro d=0,34 nm, 

característica da grafite. 

Figura 15-Imagem TEM dos adsorventes em uso neste trabalho. 
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Figura 16-Difração Raio-x de EG. 

 

 

Na Figura 17 encontram-se representados os padrões de difração de raio-x dos adsorventes 

CoFe2O4 (a) e MnFe2O4 (b). Em ambos os casos os picos foram indexados nos cartões JCPDS, CoFe2O4 

(No. 22-1086) e MnFe2O4 (No. 731964). No padrão do material CoFe2O4, os picos não são geralmente 

muito intensos e são visíveis para 2θ = 18,3° (111), 35,5° (311), 43,2° (400), 57,1° (511), 62,1° (440) 

,30,6° (220) e 88,5° (731)) o que permite confirmar que se trata de CoFe2O4. Analisando os picos do 

padrão do composto MnFe2O4, estes apresentam uma intensidade muito superior e estão 

demonstrados em 2θ = 18,2° (111), 29,9° (220), 35,2° (311), 42,8° (400), 56,6° (511), 62,1° (440) ,53,2° 

(422) e 89,0° (731)) o que permitiu confirmar que se trata de MnFe2O4. 

 

2θ / graus 
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Figura 17-Padrão Raio x de CoFe2O4 (a) e MnFe2O4 (b). 

 

Os difratogramas dos nanocompósitos magnéticos estão presentes na Figura 18.  Por 

comparação aos padrões da grafite esfoliada, e das ferrites de Co e Mn, anteriormente apresentados, 

é possível confirmar a presença de ambos nos respetivos nanocompósitos magnéticos. A intensidade 

relativa dos diferentes picos permite ainda constatar, que os nanocompósitos do tipo EG1, apresentam 

uma maior proporção de grafite esfoliada e uma menor proporção de ferrites em relação aos 

nanocompósitos tipo EG2. Estes dados vão de encontro ao já anteriormente concluído nos métodos 

de caracterização em estudo permitindo assim reforçar os resultados obtidos. 

(a) 

(b) 

2θ / graus 

2θ / graus 
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Figura 18-Difratogramas dos nanocompósitos magnéticos derivados Co (a) e Mn (b) com EG. 

3.1.4 Caracterização magnética 

Foram realizadas medições magnéticas de modo a confirmar a presença e a força dos campos 

magnéticos dos materiais adsorventes sintetizados. As amostras analisadas apresentam uma 

saturação rápida na presença de um campo magnético externo. Os valores de saturação magnética 

obtidos para ambas as ferrites, foram superiores aos valores obtidos para os respetivos 

nanocompósitos. No caso dos nanocompósitos com ferrite de manganês, verifica-se que o material 

MnFe2O4@EG2 apresenta um valor de saturação magnética (43 emu/g) muito próximo ao valor obtido 

para as nanopartículas de MnFe2O4 (48 Meu/g), enquanto o valor encontrado para o material 

MnFe2O4@EG1 é menor e (22 emu/g). Com os valores obtidos em relação aos compostos de manganês 

é possível concluir uma correlação entre as propriedades magnéticas e a percentagem de grafite 

(a) 

(b) 

2θ / graus 

2θ / graus 
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esfoliada na constituição dos adsorventes, isto é, o composto com maior quantidade de grafite 

esfoliada (EG1) apresenta taxas de saturação magnética mais baixas devido à sua contribuição. 

Nos compostos de cobalto, as nanopartículas de CoFe2O4 apresentam um valor de saturação 

superior (55 emu/g) aos respetivos nanocompósitos. Contudo ao contrário do que acontece no caso 

do manganês o adsorvente CoFe2O4@EG1 (maior quantidade de EG) apresenta um valor superior 

(22 Emu/g), e análogo ao compósito de Mn (MnFe2O4@EG1), do que o CoFe2O4@EG2 (15 emu/g). 

Partindo da ideia que os materiais de cobalto apresentassem um comportamento magnético 

semelhante aos de manganês esta ocorrência não foi de encontro ao esperado e pode ser explicada 

por algum erro na preparação da análise. Para ser possível retirar mais conclusões seria necessária a 

repetição da análise. Os valores obtidos durante a análise magnética encontram-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2- Valores da saturação magnética (Ms) para os adsorventes utilizados. 

Adsorvente Ms (Emu/g) 

MnFe2O4 48 

MnFe2O4@EG1 22 

MnFe2O4@EG2 43 

CoFe2O4 55 

CoFe2O4@EG1 22 

CoFe2O4@EG2 15 

 

3.1.5 Análise química 

Os materiais adsorventes utilizados neste trabalho experimental foram sujeitos a uma análise 

química com o objetivo de quantificar e conhecer com maior rigor a constituição dos mesmos. 

Analisando, os valores obtidos apresentados na Tabela 3, as nanopartículas de ferrite de 

cobalto e de manganês apresentam valores para a razão Fe/Co e Fe/Mn de 2,1. Os nanocompósitos 

sintetizados pelo método electroestático (tipo EG1) apresentam uma maior quantidade de grafite em 

relação aos formados pelo método de hidrólise oxidativa (tipo EG2) como já tinha sido concluído 

anteriormente. Assim os adsorventes sintetizados pelo método electroestático apresentaram valores 

de cobalto (4,8 mg/100mg) e manganês (5,6 mg/100mg) respetivamente em CoFe2O4@EG1 e 

MnFe2O4@EG1 inferiores, quando comparados aos sintetizados pelo método de hidrólise oxidativa, 

CoFe2O4@EG2 (13,6 mg/100mg) e MnFe2O4@EG2 (13,4 mg/100mg). Os resultados apresentados 

foram de encontro ao esperado uma vez que como nos compostos tipo EG2, a percentagem de grafite 

esfoliada é menor vai haver uma maior percentagem tanto de Fe e Co no caso do CoFe2O4@EG2, bem 

como Fe e Mn no caso do MnFe2O4@EG2, quando comparado com os valores dos compostos tipo EG1. 
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Tabela 3-Concentração de Co Mn e Fe nos materiais. 

Compostos Co (mg/100mg) Fe 
(mg/100mg) 

Mn 
(mg/100mg) 

Fe/Co Fe/Mn 

CoFe2O4 18,1 37,3  2,1  

MnFe2O4  37,8 17,9  2,1 

CoFe2O4@EG1 4,8 17,1  3,6  

CoFe2O4@EG2 13,6 25,9  1,9  

MnFe2O4@EG1  18,2 5,6  3,3 

MnFe2O4@EG2  37,4 13,4  2,8 

 

3.2. Adsorção de Neodímio 

3.2.1 Efeito do pH 

Sendo o pH da solução um dos fatores que apresentam grande influência no processo de 

adsorção foi realizado um estudo para analisar o seu efeito no processo de adsorção do neodímio. 

Neste trabalho experimental foram utilizados como adsorventes as nanopartículas de MnFe2O4 e 

CoFe2O4 e os respetivos nanocompósitos magnéticos: MnFe2O4@EG1; MnFe2O4@EG2; CoFe2O4@EG1 

e CoFe2O4@EG2. Todos os materiais enumerados anteriormente foram testados para os seguintes 

valores de pH: 7,8; 6,5; 5,5; 4,3. Os ensaios foram realizados a temperatura constante de 20°C, 150 

rpm e durante 72h. 

Para avaliar o efeito do pH no processo de adsorção de neodímio, foi calculado a eficiência de 

adsorção ou taxa de remoção utilizando a equação 6. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) =
𝐶𝐴,0−𝐶𝐴,72

𝐶𝐴,0
× 100                                          (6) 

Na equação descrita 𝐶𝐴,0 representa a concentração inicial da solução de neodímio ao tempo 

zero, altura em que ainda não foi adicionado nenhum material adsorvente, sendo 𝐶𝐴,72 a concentração 

de neodímio ao fim de 72h de processo de adsorção. 

Analisando os resultados obtidos, constatou-se que os valores da taxa de remoção, de grande 

parte dos adsorventes testados no ensaio a pH=4,3 foram próximos ou mesmo igual zero. Concluindo-

se assim que não existia remoção de neodímio para este valor de pH, estes valores foram excluídos da 

análise de dados. Na Tabela 4 e Figura 19, estão presentes os valores de taxa remoção dos seis 

adsorventes testados nos ensaios a pH=7,8; 6,5; 5,5. 

Com a análise da Tabela 4 e comparando os resultados dos três valores de pH em estudo é 

possível concluir que o pH ótimo para a realização deste trabalho experimental é o pH=7,8 uma vez 

que é para este valor que se registaram as maiores taxas de remoção, para todos os adsorventes à 
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exceção de CoFe2O4@EG2. Foi ainda possível verificar uma redução geral das taxas de remoção à 

medida que o pH da solução foi diminuindo. Na literatura vários processos de adsorção de neodímio 

têm apresentado um comportamento similar, isto é o aumento do valor de pH leva um aumento da 

taxa de remoção do adsorvente e a gama de pH ótimo dos trabalhos tem sido entre 4-8.[47][48] 

Com o aumento do pH a superfície dos adsorventes tende a ficar mais negativa e no intervalo 

de pH estudado, as espécies de neodímio maioritariamente presentes são Nd3+ e Nd(OH)2+, o que 

promove as interações electroestáticas entre os iões e os adsorventes, aumentando a eficiência de 

remoção. Este efeito do pH tem sido verificado em vários trabalhos experimentais com neodímio e 

também para outros lantanídeos.[47] 

 Observando agora em particular os compostos contendo cobalto, as nanopartículas de 

CoFe2O4 apresentam uma eficiência de adsorção superior à dos seus respetivos nanocompósitos, para 

qualquer um dos valores de pH estudado, sendo o seu melhor resultado um valor de 92,5% a pH=7,8. 

Relativamente aos nanocompósitos magnéticos, CoFe2O4@EG1 e CoFe2O4@EG2, é possível verificar 

que o compósito produzido por hidrólise oxidativa tem taxas de remoção superiores para toda a gamas 

de pH estudada. Estes resultados permitem constatar que quanto maior a percentagem de grafite 

esfoliada nos compostos menor serão as suas taxas de remoção. 

Uma análise semelhante aos valores obtidos para os compósitos de manganês, permite 

verificar que estes seguem o comportamento apresentado pelos de cobalto, uma vez que são as 

nanopartículas de MnFe2O4 que apresentam uma maior taxa de remoção (99,1%) para o pH ótimo de 

7,8. Ao comparar a eficiência dos nanocompósitos magnéticos, verifica-se que o compósito preparado 

por hidrólise oxidativa apresenta uma eficiência de adsorção superior. É ainda possível concluir que 

tanto no caso do cobalto como do manganês, os compósitos tipo EG2 são os que apresentam uma 

menor dependência do pH, ou seja, a sua eficiência tem uma menor variação com a variação do pH. 

Além do pH ótimo (7,8) para a realização deste trabalho, foi possível concluir tendo em conta todos os 

resultados obtidos que o MnFe2O4 é o melhor adsorvente em análise. 

Tabela 4-Valores de remoção para os diferentes valores de pH. 

 
Taxa de remoção (%) 

pH CoFe2O4 CoFe2O4@EG1 CoFe2O4@EG2 MnFe2O4 MnFe2O4@EG1 MnFe2O4@EG2 

7,8 92,5 76,2 85,1 99,1 83,4 87,9 

6,5 91,8 67,1 88,9 90,8 68,6 76,4 

5,5 80,9 22,0 83,1 73,5 30,9 79,4 



34 

 

7.8 6.5 5.5

0

50

100

pH

T
a

x
a

 d
e

 r
e

m
o

ç
ã

o
 (

%
) CoFe2O4

CoFe2O4@ EG1

CoFe2O4@ EG2

MnFe2O4

MnFe2O4@EG1

MnFe2O4@EG2

 

Figura 19-Efeito do pH na adsorção de Nd. 

 

3.2.2 Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura no processo de adsorção de Nd pelos adsorventes em estudo foi 

realizado para o valor ótimo de pH anteriormente identificado (7,8) e para uma gama de valores entre 

12,5 e 35°C. 

Os resultados obtidos encontram-se representados na Tabela 5 e ilustrados na Figura 20. 

Relativamente à eficiência dos compostos contendo cobalto é visível que à temperatura de 12,5°C os 

nanocompósitos magnéticos, CoFe2O4@EG1 e CoFe2O4@EG2, têm uma taxa de remoção superior às 

nanopartículas de CoFe2O4. No entanto, à medida que a temperatura dos ensaios foi aumentando, 

verificou-se um comportamento contrário, ou seja, a taxa de remoção de CoFe2O4 a aumentar e a ser 

superior dos respetivos nanocompósitos. No caso dos compostos contendo manganês, e tal como no 

estudo do efeito do pH, o adsorvente MnFe2O4 é o que apresenta uma maior eficiência no processo 

de adsorção de Nd, com uma taxa de remoção de 99,1% à temperatura de 20°C. Comparando os 

nanocompósitos MnFe2O4@EG1 e MnFe2O4@EG2, conclui-se que o sintetizado por hidrólise oxidativa 

apresenta melhores taxas de remoção para as várias temperaturas testadas. Foi possível ainda 

verificar, que à semelhança do observado no estudo do efeito do pH, os nanocompósitos com maior 

percentagem de EG (materiais do tipo EG1) são os que apresentam taxas de remoção menores. 

Realizando uma análise geral a todos os adsorventes, verifica-se que nas temperaturas de 

extremas ou seja 12,5°C e 35°C, a eficiência de adsorção atinge os valores mais baixos em cada 

composto, por outro lado nas temperaturas intermédias 20°C e 27,5°C é quando se atingem as 

melhores taxas. A informação retirada vai de encontro aos dados da literatura que demonstram que a 
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temperaturas baixas a eficiência é menor e com o aumento de temperatura este favorece a adsorção 

de neodímio devido a uma maior afinidade dos locais ativos.[48] 

Com a análise dos resultados é possível concluir que a temperatura de 20°C é a que apresenta 

o melhor valor de eficiência de remoção, 99,1%, e a que necessita de menor consumo energético, o 

que leva a selecionar esta temperatura como a ótima para a realização deste trabalho experimental. 

 

Tabela 5-Valores de remoção para diferentes temperaturas. 

 
Taxa de remoção (%) 

T (°C) CoFe2O4 CoFe2O4@EG1 CoFe2O4@EG2 MnFe2O4 MnFe2O4@EG1 MnFe2O4@EG2 

12,5 67,1 75,6 77,2 93,2 76,4 91,8 

20,0 92,5 76,2 85,1 99,1 83,4 87,9 

27,5 84,4 89,0 84,7 96,5 85,7 96,9 

35,0 91,8 84,4 76,3 91,3 83,4 91,7 
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Figura 20 - Efeito da temperatura na adsorção de Nd. 

 

3.2.3 Isotérmicas de equilíbrio 

De maneira a estudar o processo de adsorção usado, foram realizados vários ensaios de modo 

a obter a isotérmica de equilíbrio. Para este estudo selecionou-se apenas os compostos contendo 

manganês, ambos os nanocompósitos magnéticos e as nanopartículas de MnFe2O4, uma vez que no 

estudo anteriormente apresentado foram os que, de um modo geral, apresentaram os melhores 

resultados de eficiência de remoção. Foram realizados ensaios para cada adsorvente variando a sua 

concentração (0,5; 1; 2,5; 5; 10; 15; 20; 25 mg/L), mantendo constantes as condições de operação, isto 

é T=20°C, pH=7,8 e 150 rpm durante 72 h. 
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Os resultados obtidos nos ensaios foram tratados e de seguida apresentados na forma de 

𝑞𝐴,𝑒 = 𝑓(𝐶𝐴,𝑒) nos gráficos da Figura 21. Sendo 𝑞𝐴,𝑒 a concentração de neodímio nos materiais, no 

equilíbrio, e é calculado pela Equação 7, na qual 𝐶𝐴,0 é a concentração inicial(t=0) e 𝐶𝐴,72 = 𝐶𝐴,e é a 

concentração às 72 h respetivamente, 𝑉 representa o volume de solução de neodímio no frasco e 𝑚𝑎𝑑𝑠 

a massa de adsorvente pesada e colocada no frasco para a adsorção. 

𝑞𝐴,𝑒 = (𝐶𝐴,0 − 𝐶𝐴,72) ×
𝑉

𝑚𝑎𝑑𝑠
                                                           (7) 

Na análise dos gráficos que se encontram na Figura 21, é visível que para os adsorventes 

MnFe2O4 e MnFe2O4@EG2 a isotérmica é favorável, isto é, apresenta uma forma côncava em relação 

ao eixo dos xx, por outro lado a isotérmica do material MnFe2O4@EG1 apresenta uma forma convexa, 

ou seja, é uma isotérmica desfavorável. 

Na modelação dos dados de equilíbrio foram selecionados e aplicados os modelos de Langmuir 

e Freundlich, de modo a verificar qual o modelo que melhor se ajustava aos dados obtidos. A qualidade 

e comparação dos ajustes obtidos por cada modelo e para cada ensaio, foi feita através dos 

parâmetros, coeficiente de determinação R2 e soma do quadrado do erro (SSE). Os valores dos 

parâmetros nas várias modelações encontram-se presentes na Tabela 6. 

Atendendo à isotérmica do adsorvente MnFe2O4, esta apresenta um comportamento 

favorável com uma forma côncava, demonstrando uma adsorção elevada para concentrações baixas 

que vai aumentando de forma pouco acentuada, à medida que a concentração também aumenta, 

sendo que de acordo com a classificação da IUPAC, esta isotérmica corresponde ao tipo I. No ajuste 

dos modelos de Langmuir e Freundlich aos valores experimentais obtidos, verificou-se que o modelo 

de Freundlich é o que apresenta melhor ajuste aos dados de equilíbrio. Além de visualmente ser 

possível identificar o modelo que se ajusta melhor aos pontos experimentais, os valores de R2 e SSE 

confirmam essa escolha (R2=0,80 e SSE=17,2 para o modelo de Langmuir e R2=0,93 e SSE=6,24 para o 

modelo de Freundlich). Neste caso foi obtido um valor de n=5,4 (>1) durante a modelação de 

Freundlich o que comprova a natureza favorável da isotérmica.  

Analisando agora o gráfico referente aos dados de equilíbrio, obtidos com o nanocompósito 

MnFe2O4@EG1, observa-se um comportamento desfavorável o que leva a que o modelo de Freundlich 

seja o único que possa ser ajustado aos pontos experimentais. Neste caso, verifica-se uma adsorção 

baixa para concentrações pequenas e grande eficiência de adsorção para concentrações elevadas. Na 

modelação foi obtido um valor de R2=0,99 e SSE=66,11, o que prova o excelente ajuste deste modelo 

aos dados obtidos. O valor de n=0,28 <1 obtido comprova o comportamento desfavorável e a forma 

convexa da isotérmica, que de acordo com a IUPAC é classificada como tipo III. 
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No gráfico referente aos dados de equilíbrio, obtidos com o nanocompósito MnFe2O4@EG2, 

aplicou-se tanto o modelo de Langmuir como o de Freundlich, e visualmente estas apresentam elevada 

semelhança de comportamento. A isotérmica obtida é favorável, embora se encontre muito próximo 

de uma isotérmica linear. Na modelação obtiveram-se valores de R2=0,88 e SSE=83,76 para o modelo 

de Langmuir e para o modelo de Freundlich R2=0,88 e SSE=81,01. Com a análise dos parâmetros é 

possível concluir que ambos os modelos se ajustam adequadamente aos pontos experimentais. 

Considerando a localização dos pontos experimentais no gráfico apresentado esta isotérmica seria 

classificada pela IUPAC como tipo II.  

Tendo em conta vários trabalhos experimentais da literatura que tinham como objetivo a 

adsorção de neodímio e realizando um levantamento das suas isotérmicas de adsorção, estas 

demonstram na sua maioria um comportamento favorável, umas vezes mais acentuado, ou noutros 

casos mais próximos do comportamento linear sendo que o modelo de Langmuir é o que na maioria 

apresenta uma maior qualidade no ajuste aos pontos experimentais.[47][49] 
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Figura 21-Isotérmicas dos nanocompósitos de manganês. 



39 

 

Tabela 6-Parâmetros da modelação de Langmuir e Freundlich. 

 
Langmuir 

 
KA,L qA,m R2 SSE 

MnFe2O4 0,924 9,54 0,804 17,22 

MnFe2O4@EG2 0,0078 50,66 0,878 83,76 

 
 

Freundlich  
KF n R2 SSE 

MnFe2O4 4,521 5,445 0,929 6,24 

MnFe2O4@EG1 6,20×10-6 0,281 0,990 66,11 

MnFe2O4@EG2 0,895 1,448 0,882 81,08 

 

3.2.4 Cinética de adsorção 

Para os adsorventes MnFe2O4, MnFe2O4@EG1 e MnFe2O4@EG2 foram realizados ensaios de 

maneira a estudar a cinética de adsorção de neodímio. Em cada ensaio utilizou-se 25 mg/L de 

adsorvente e manteve-se as restantes condições constantes (T=20°C, pH=7,8, 150 rpm e durante 72 

h), recolhendo-se amostras de solução a diferentes tempos. 

Os resultados obtidos na amostra de controlo permitiram verificar que a concentração de Nd 

na solução ao longo das 72 h permaneceu praticamente constante, ou seja, significa que todo o Nd 

removido durante os ensaios de adsorção resulta da adsorção aos adsorventes utilizados. 

Na Figura 22, está presente a concentração normalizada (CA/CA0) dos três adsorventes em 

estudo ao longo do tempo. Todos os materiais apresentam curvas de remoção com comportamentos 

bastante similares. Em todas as curvas é possível identificar duas zonas: uma primeira zona no 

intervalo de tempo 0-8 h em que é visível uma diminuição da concentração de neodímio em solução a 

um ritmo acelerado e uma segunda zona onde a adsorção acontece a um ritmo mais lento, até esta 

estar próxima de atingir o equilíbrio. Este comportamento pode ser explicado pelo facto que 

inicialmente os locais de adsorção encontram-se na sua maioria livres, situação que ao longo do tempo 

vai se alterando ficando estes locais parcialmente ocupados. 

Os resultados da cinética confirmam que as nanopartículas de MnFe2O4 apresentam uma 

elevada eficiência de adsorção.  De realçar, que o nanocompósito MnFe2O4@EG2 tem uma curva de 

remoção muito idêntica, o que prova a sua igual eficiência na remoção de neodímio. Como verificado 

nos estudos anteriores, o MnFe2O4@EG1 é o adsorvente que ao longo das 72 h atinge menores valores 

de remoção. Estes resultados reforçam a conclusão que o nanocompósito com uma maior 
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percentagem de EG e menor de nanopartículas do metal apresentam uma eficiência de adsorção 

inferior, isto quando comparado com os adsorventes que possuem uma constituição oposta. 
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Figura 22-Concentração normalizada de Nd ao longo das 72h. 

 

Os resultados experimentais obtidos foram ajustados a modelos cinéticos, de modo a 

compreender o comportamento dos vários adsorventes ao longo do tempo. Os modelos utilizados 

foram: os modelos de pseudo-primeira ordem (PPO), pseudo-segunda ordem (PSO) e o modelo de 

Elovich. A qualidade do ajuste será avaliada através dos parâmetros, coeficiente de determinação R2 e 

soma do quadrado do erro (SSE). 

Para efetuar a modelação das cinéticas de adsorção calculou-se a concentração de neodímio 

nos materiais (𝑞𝐴) ao longo do tempo e os resultados estão apresentados nos gráficos da Figura 23, 

juntamente com os ajustes dos modelos testados.  

Realizando uma interpretação geral dos três gráficos, estes demonstram que os adsorventes 

MnFe2O4 e MnFe2O4@EG2 têm um 𝑞𝐴 máximo à volta de 5 µmol g-1, enquanto que no caso de 

MnFe2O4@EG1 este valor ronda os 3 µmol g-1. Esta informação reforça as conclusões anteriores 

relativamente à maior eficiência de adsorção de MnFe2O4 e MnFe2O4@EG2. 

No caso do adsorvente MnFe2O4, dos três modelos cinéticos estudados é visível que o modelo 

de Elovich é o que melhor descreve os resultados obtidos. Esta conclusão é corroborada pela 

comparação dos valores obtidos nos parâmetros da qualidade do ajuste para os vários modelos. 

Quanto mais elevado o valor de R2 e mais baixo o valor de SSE, melhor será o ajuste. Neste caso para 
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o modelo de Elovich foram obtidos R2=0,97 e SSE=0,55, resultados com uma qualidade superior aos 

recolhidos nos modelos PPO e PSO. 

O nanocompósito MnFe2O4@EG1 apresenta uma cinética com um comportamento similar ao 

do MnFe2O4, contudo neste perfil os modelos PPO e PSO mostram uma maior qualidade no ajuste aos 

dados experimentais, todavia é o modelo de Elovich que novamente descreve melhor estes valores. 

Além de visualmente ser possível verificar que é o modelo de Elovich que melhor se ajusta aos dados 

experimentais, este obteve os melhores parâmetros, isto é, R2=0,95 e SSE=0,39 que reforçam essa 

conclusão. 

No caso do gráfico referente ao MnFe2O4@EG2, os pontos experimentais apresentam um 

perfil idêntico aos adsorventes analisados anteriormente. Em relação aos modelos cinéticos testados, 

numa parte inicial todos os três modelos ajustam satisfatoriamente os dados, contudo a partir do 

instante t=24h até às 72h é visível que os modelos PPO e PSO demonstram uma baixa qualidade no 

ajuste. Por outro lado, o modelo de Elovich mostra um excelente ajuste ao longo de todo o processo 

de adsorção, provando mais uma vez ser o modelo mais adequado para descrever a cinética de 

adsorção de Nd de soluções aquosas (R2=0,99 e SSE=0,45).  

Todos os valores referentes aos parâmetros de modelação das várias cinéticas encontram-se 

na Tabela 7. Em resumo, o modelo de Elovich é o que melhor se ajusta a todos os dados experimentais 

independentemente do adsorvente, um outro aspeto  que se pode retirar da Tabela 7 é que o modelo 

de Pseudo-segunda ordem (PSO) apresenta melhores ajustes quando comparado com o modelo de 

Pseudo-primeira ordem (PPO) em todos os materiais em estudo. Estes resultados sugerem que a 

quimissorção poderá ser o mecanismo envolvido no processo de adsorção de Nd por este tipo de 

adsorventes. 

Tendo em conta os perfis cinéticos de outros trabalhos experimentais da literatura com o 

objetivo comum de adsorção de neodímio, estes demonstram um comportamento de duas etapas 

muito idêntico aos apresentados anteriormente [48][50]. Em relação aos modelos mais utilizados e 

que melhor se ajustam aos dados experimentais, é o modelo de pseudo-segunda ordem (PSO) que 

melhor os representa. Embora o modelo de Elovich em vários trabalhos também represente uma 

qualidade bastante satisfatória no seu ajuste, os valores dos seus parâmetros são inferiores aos do 

modelo de PSO. De referir que nos outros trabalhos experimentais o tempo de adsorção é diferente o 

que influencia o comportamento do perfil cinético e posteriormente do ajuste dos modelos em 

estudo.[50][51] 
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Figura 23- Modelação dos perfis cinéticos do processo de adsorção de Nd pelos adsorventes MnFe2O4, MnFe2O4@EG1 e 
MnFe2O4@EG2. 
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Tabela 7- Parâmetros dos modelos cinéticos utilizados na modelação da adsorção de Nd pelos pelos adsorventes MnFe2O4, 
MnFe2O4@EG1 e MnFe2O4@EG2. 

 
Pseudo-primeira ordem (PPO)  

qA,e k1 R2 SSE 

MnFe2O4 3,56 3,11 0,63 7,62 

MnFe2O4@EG1 2,56 0,4 0,65 2,54 

MnFe2O4@EG2 4,25 0,61 0,86 4,53      

     

 
Pseudo-segunda ordem (PSO)  

qA,e k2 R2 SSE 

MnFe2O4 3,9 1,02 0,77 4,76 

MnFe2O4@EG1 2,56 0,38 0,77 1,66 

MnFe2O4@EG2 4,62 0,17 0,93 2,28      

     

 
Elovich  

α β R2 SSE 

MnFe2O4 143,9 2,11 0,97 0,55 

MnFe2O4@EG1 24,52 3,13 0,95 0,39 

MnFe2O4@EG2 11,24 1,39 0,99 0,45 
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4. Conclusão e Trabalho Futuro 

Esta dissertação teve como objetivo estudar a remoção de um elemento crítico de tecnologia, 

o neodímio de soluções aquosas. Atualmente este elemento além de apresentar uma elevada 

importância na constituição de vários dispositivos eletrónicos, nomeadamente de smartphones, a sua 

recuperação pode representar um elevado valor económico. 

Assim neste trabalho experimental foram preparados materiais com propriedades magnéticas 

para serem utilizados como adsorventes na remoção e posterior recuperação de neodímio de soluções 

aquosas. Os materiais selecionados foram nanopartículas de CoFe2O4 e de MnFe2O4. Estes materiais 

juntamente com grafite esfoliada foram usados como percursores na preparação de nanocompósitos 

magnéticos, utilizando dois métodos diferentes: método EG1 (Método electroestático), CoFe2O4@EG1 

e MnFe2O4@EG1 e método EG2 (Hidrólise oxidativa), os nanocompósitos CoFe2O4@EG2 e 

MnFe2O4@EG2. A caraterização dos materiais permitiu concluir que todos os materiais foram 

sintetizados com sucesso e que todos os nanocompósitos reúnem características de ambos os 

percursores utilizados. Os nanocompósitos do tipo EG2 apresentam uma componente magnética mais 

forte que os nanocompósitos do tipo EG1, que por sua vez apresentam uma maior percentagem de 

grafite esfoliada. 

Este trabalho permitiu concluir que o pH da solução tem um papel preponderante na eficiência 

de adsorção dos materiais, o que poderá estar relacionado com a especiação do elemento em solução 

e com a carga à superfície dos materiais. Conclui-se que a eficiência de adsorção dos materiais 

melhorava com o aumento do pH e o valor ótimo encontrado foi próximo de 8.  Este trabalho permitiu 

ainda concluir que a temperatura também influência a eficiência de remoção dos materiais 

selecionados, embora de um modo mais subtil. Satisfatoriamente, verificou-se as melhores taxas de 

remoção para a temperatura ambiente(20°C).  Este facto representa uma vantagem uma vez que não 

acarreta custos energéticos relevantes. Em condições experimentais ótimas de pH e temperatura, o 

material MnFe2O4 foi o adsorvente que apresentou melhor eficiência na adsorção de neodímio em 

solução, com um valor de 99,1%. 

Os materiais MnFe2O4 e MnFe2O4@EG2 apresentaram uma isotérmica favorável, enquanto 

que o nanocompósito MnFe2O4@EG1 apresenta uma isotérmica desfavorável.  Para todos os casos, o 

modelo de Freundlich foi o que melhor descreveu os resultados o de equilíbrio. Os materiais MnFe2O4 

e MnFe2O4@EG2 constituídos por menor percentagem de grafite esfoliada e uma percentagem maior 

de nanopartículas correspondentes (MnFe2O4) apresentaram uma cinética mais rápida e uma maior 

taxa de remoção quando comparado com o adsorvente MnFe2O4@EG1, que por sua vez possui uma 
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maior quantidade de grafite esfoliada. O modelo de Elovich conseguiu descreveu adequadamente os 

resultados da cinética de adsorção, o que poderá indicar um mecanismo de quimissorção. 

Ao longo do trabalho experimental ficou comprovado que o adsorvente MnFe2O4 foi o 

material que apresentou melhor eficiência de adsorção de neodímio, seguido do CoFe2O4. Os 

nanocompósitos do tipo EG2, demonstraram maior afinidade pelo Nd que os nanocompósitos do tipo 

EG1. 

Neste trabalho ficou ainda demonstrado que é possível remover neodímio de soluções 

aquosas com baixa concentração usando os adsorventes mencionados anteriormente. Estes 

resultados permitem ainda pressupor que os nanocompósitos utilizados na adsorção do neodímio 

também teriam a capacidade de adsorver outros elementos terras raras devido às suas propriedades 

físicas e químicas serem similares ao elemento em estudo neste processo. 

Na realização de trabalhos futuros seria interessante a análise do processo de adsorção de 

outros elementos terras raras de maneira a conseguir verificar a qualidade de adsorção dos 

adsorventes utilizados neste procedimento. Uma outra possibilidade seria usar outro tipo de 

adsorventes no processo de adsorção de neodímio para verificar as suas capacidades de remoção e 

comparar com os resultados deste trabalho. Seria também importante com o objetivo de entender 

melhor o mecanismo de adsorção deste processo efetuar este estudo numa coluna de adsorção. 
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