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RECUPERAÇÃO DE NÍQUEL E REUSO DE ÁGUA EM PROCESSO
GALVÂNICO
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RESUMO
Este trabalho teve como ohjetivo o estudo da aplicação de resina selctiva de troca iônica com a finalidade de
recuperar o metal níquel c, também, a água de cn:dgüe utilizada no processo de cletrodeposição de níquel de
uma indústria fabricante de autopeças localizada na região da gnmde São Paulo. O processo foi montado em
bancada de laboratório c continha quatro colunas de resinas, colunas essas confeccionadas em vidro contendo
as duas primeiras colunas cargas de resina quelante de grupo funcional iminodiacético, scletiva a níquel,
seguida de uma terceira coluna contendo resina catiônica forte de grupo funcional sulfônico e, uma quarta
coluna contendo resina aniônica forte de grupo funcional amino-quaternário, no intuito de desmineralizar
água após a remoção do níquel , visando o seu reaproveitamento no processo. Os resultados obtidos na
recuperação do níquel, assim como na desmineralização da água, foram promissores, uma vez que o produto
da regeneração da resina sclctiva com ácido sulfúrico formou o sulfato de níquel que pode ser reciclado e
recuperado no banho concentrado, bem como a água desmineralizada reutilizada no processo de lavagem das
peças, fechando-se com isto o circuito deste processo, representando economia do metal níquel e água.

PALAVRAS-CHAVES: níquel, troca iônica, resina quclante, desmineralização, colunas.
ABSTRACT
This study examined thc application or selcctive ion exchange resins in the recovery of rúckcl and the
purification of rinsc watcr in the nickcl-plating process or an auto parts manufacturer locatcd in São Paulo,
Brazil. The process was set up on a laboratory bench and comprised four glass columns filled with ion
exchange resins. The first two columns contained chclating resins with an iminodiacetic functional group selective for nickcl - followed by a third column contairúng a strong acid cation resin with a sulfonic
functional group anda fourth column containing a strong base anion resin with a 4uaternary amine functional
group for water demineralization following nickcl remova!, in an cffort to rcuse water for rinsing nickelplated parts. The results were promising for nickcl recovcry and water demineralization. Chelating resin
rcgcneration with sulfuric acid produced nickcl sulfate, which can be recycled and recovered in a
concentrated hath. Additionally, the demineralizcd water could be reused to rinse parts, thus closing the
process circuit and achieving water and metal conservation.
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L INTRODUÇÃO
A contaminação de rios c mares por produtos químicos potencialmente tó:-;icos, como resultado de atividades
humanas, é um problema reconhecido em nível mundial. Considerando-se a lirnitação de reservas de água
doce no pl aneta, o aumento da demanda de água para consumo humano , a prioridade de utilização dos
recursos lúdricos disponh·eis para abasteeimcnto público, bem como as restrições que vêm sendo impostas
com relação à liberação de efluentes para o meio ambiente, toma-se neccssúria a adoção de estratégias que
visem maximizar a utilizaçiío dos recursos hídricos e minimizar os impactos negativos relati vos à geração de
ef1uentes pelas indústrias. Um dos principais contaminantes dos dcjctos industriais siío os metais pesados
provenientes de alguns processos, tais como: recob riment o metálicos utilizados nas indústrias de
galvanoplastia, com o ohjetivo de oferecer proteçiío ou decoração de plásticos c mdais cm geral. Esses
processos siío utili zados nos mai s vari ados tipos de indústrias, dentre elas se destacam as indústrias de
autopcças, elctrônicas, fechaduras, ferramentas, clctrodomésticos, etc ..
Os efl uentes das indústri as galvânicas, tais como anodização, niquclaçiío, cohrcaçiío, cromcação c outros
trat amentos de superfícies metálicas, são originários da s águas de dccapagcm ácidas, alcalinas c de lavagem
final das peças após o banho de cletrodeposição de um ou mais metal. No processo de niquelação de peças
obtém-se, como resultante das etapas de lavagem final, um efluente líquido contendo elevado teor do metal
níquel. Vári os siío os processos em que o níquel pode ser aplicado, porém, a cletrodcposição constitui o mais
importante. O descarte dos efluentes resu lt antes do processo de niquclação pode ocasionar impacto ambiental
e nã o deve ultrapassar 2 mg!L de níquel, de acordo com Conselho Nacional do Meio Ambicnte-CONAMA.
Além do impacto ambiental causado pelo descarte em efluentes, o níquel é um metal valioso c deve ser
recuperado e reutili zado.
Existem muitos processos de trat amento de efluentes industri ais, dentre eles podemos dest acar: oxidação,
redução, neutralização, precipitação, flotação, adsorção, recuperação clctrolítica, eletrodiálisc, osmosc
reversa, ultrafiltração c troca iônica. O processo de tratamento de efluente utilizado na grande maioria das
indústrias galvânicas é através do processo físico-químico, que consiste na redução c precipitação química do
metal, seguido de filtragem em filtro-prensa, o que não é eficiente para remover concentrações residuais de
metais. Um problema importante desse processo, que deve ser levado cm consideração é a produção de
quantidades relativamente grandes de lodos contaminados com metais que, poste riormente, necessitam ser
encaminhados para aterros industriais para disposição final.
Neste contexto, a proposta deste trabalho é apresentar a tecnologia de troc a iônica com o forma alternativa ao
tratamento fisico-químico convencional, no qual o metal é recuperado pelo uso de uma resina seletiva que,
posteriormente, pode ser regenerada com solução de ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, formando o sal
correspondente NiS0 4 ou NiCI 2, com elevada pureza que pode retornar diretamcnte ao processo de
eletrodeposição. Além disso, a água ctluentc das colunas de resina selctiva, isenta de níquel será pcrcolada
através de resina s catiônica e aniônica para ser desmineralizada, podendo-se também ser reaproveitada nas
cascatas de lavagem do banho, possibilitando-se com isso a recuperação do níquel e o rcuso da água. Dessa
forma, vislumbram-se os potenciais benefícios ambientais e cconômicos do processo de recuperação de níquel
e rcuso de água através de resinas de troca iônica aplicadas em efluentes de indústria galvânica.

2. MA TE RIAIS E MÉTODOS
Foram realizados testes com resina de troca iônica em bancada de laboratório, a fim de verificar a eficiência
do processo, visando solucionar as questões de e:-;cesso de níquel nas águas efluentes c o reaproveit amento
das águas de lavagem das cascatas de en:-;ágüe das peças, com objctivo de recuperar o metal c a água de
processo. Um esquema contendo quatro colunas de resinas foi montado, conforme ilustração da Figura I. A
água a ser recuperada foi bombeada com o uso de uma bomba dosadora tipo diafragma de deslocamento
positivo, conforme ilustrada na Figura 2.
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Figura I: Quatro colunas de resinas cm série.

Figura 2: Bomba dosadora.

2.1 Remoção do Níquel
As duas primeiras colunas foram carregadas com a resina quelante seletiva a níquel contendo grupos iônicos
iminodiacético, de nome comercial Amberlite IRC748 que operou no ciclo sódico [Na+], removendo o niquei
e liberando o cátion sódio conforme ilustrado pela rcação I.
R-Na

+

Nt (água)

~

R-Ni

+

Na• (água)

(1)

Esta resina foi dividida em duas colunas, conforme ilustração das Figuras 3 e 4. A primeira coluna de I
polegada de diâmetro interno por 96 cm de altw·a total que foi denominada de coluna de carrcgarredora,
continha um volume de 300 mL de resina, a segunda coluna também de I polegada de diâmetro interno por
apenas 32 cm de altura foi denominada de coluna polidora e continha um volume de IOO mL de resina. O
tempo de passagem da solução foi de 2 horas e IS min, utilizando-se uma vazão de 5 L/h, o que representou
uma taxa de serviço de (5,0/0,30) = I6,6 (VL/h) volumes leitos por hora para a primeira coluna de
carregadora, e de (5,0/0, I 0) =(50 V L/h) volumes Jeito por hora para a segunda coluna de polidora.

Figura 3: Coluna carregadora.

'
Figura 4: Coluna polidora.

O objetivo das duas colunas em série foi garantir a remoção total do níquel, c no caso de alguma quantidade
de rúqucl não removido na resina da primeira coluna, que denominou-se de "fuga" seria removido pela resina
da segunda coluna atingindo maior eficiência operacional na capacidade de carregamento em níquel. O
volume total de efluente utilizado foi de I O litros, proveniente do primeiro tanque de lavagem c, assim,
contendo um alto teor de níquel de 933 mg/L, além de pequenas quantidades de outros elementos, tais como:
ferro 5, 10 mg/L, cobre 0,27 mg/L c chumbo 1,78 mg!L, c um pii de 5,78. Os ãnions presentes nessa água
eram predominantemente sulfatos, pelo fato de o banho de niquei ser preparado com solução de sulfato de
níquel NiS04.
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2.2 Desmineralização de água
Após as colunas de resina sclctiva foram adicionadas duas outras colunas dc dimcnsõcs I polegada dc
diâmetro intemo por 64 cm de altura que continham: (i} 'iO mL da resina catiônicaforte de grupos sullünicos,
de nome Amberlite 252 Na que operou no ciclo hidrogênio rr
para remoção de cátions (e:-.;cmplo, C a H ,
Mg" , K +, Na+, etc.); e (ii} 400 mL da resina aniônicaforle de grupos aminos quaternários, de nome Ambcrjet
4200 Cl que operou no ciclo hidroxila lül r] para remoção de ânions (e:-.;cmplo, S0 4 -, N01-, Cr, IIC0 3 -,
11Si0 2-, etc.). As rcações de troca iônica destas resinas estão descritas nas reaçõcs 2 c 3 a seguir, resultando
em água desmineralizada ao final da coluna aniônica. A seqüência das três resinas dispostas cm quatro
colunas permitiu a remoção do níquel c a desmineralização de água do processo.

n

R-H

+

Cátions+ (água)

R-011

+

Ânions· (água)

-+
-+

R-Cátions
R-Ânions

I-t (água)

(2)

O! r (água)

(J)

+
+

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Acompanhamento Operacional
O processo foi feito em duas etapas, inicialmente passando-se a água contaminada através das duas colunas de
resina quelante e recolhendo-se o ef1uentc cm um frasco. A análise da concentração dos metais presentes
nesta água após rcsina selctiva foi realizada por absorção atómica ao final da conida, porém durante os
ensaios tal monitorament o foi feito visualmente e pelas anú liscs de condutividade c pH confmmc grúficos da
Figura 5.
O aumento de pH se deve ao fato da troca de um atómo de níquel, (NiS0 4 ) por 2 átomos de sódio, formandose o sulfato de sódio (Na 2S0 4), uma vez que a resina operou no ciclo sód ico. O mesmo se dá para
condutividade, maior quantidade de cátion condutor de concnte elétrica, por isso houve um aumento da
condutividade na fase inicial de operação e a manutenção durante a operação com um abai:-.;amcnto no final
do ciclo devido a saturação dn resina.
A águn isenta de níquel foi posteriormente pnssada pclns colunns de resina cntiônicn e nniônica pnra
desmineralização, cujo acompanhamento da eficiência de desmincmlização foi vcritícado pelas análises de
condutividade é mostmdo no gráfico dn Figura 6.
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Figura 5: Comportamento da condutividade e do pH na saídn dn resina quclantc.

3.2 Remoção do Níquel
O rúquel não adsorvido nn resim seletiva, foi zero, podendo-se dizer que a eficiêncin de remoção de níquel
pelas duas colunas em série contendo 400 mL de resinn foi total. A remoção do níquel foi tnmbém verificada
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pelo aspecto visual da solução que inicialmente tinha uma cor verde clara c, após a passagem pela coluna de
resina catiônica scleti\·a, apresentou aspecto totalmente transparente e límpido. Em contrapartida, a resina se
transformou de uma cor bege claro para um verde claro, confirmando-se assim, a adsorção do fon níquel nos
Jeitos de resina. Os outros metais presentes na solução tais como cobre e chumbo apesar de não analisados
foram também adsorvidos na resina seletiva, enquanto que o fen·o, foi deslocado para a resina catiônica forte
da coluna de desmineralização de água devido a selctividade da resina quelante naquela faixa de pH 5,78 que
se encontrava a água utilizada. Apresenta-se a sequência de scletividade ionica que consta no folheto da
resina.
pH = 2,0 ~ Fe3+ > Cu 2+ > IIg2"
pi-I = 4,0 ~ I lg2+ > Cu 2+ > Pb 2+> Ne+> Zn2+ > Cd2 + > Co2+ > Fe2+ > Mn2+ > Ca2+
pH - 9,0 ~ Ni 2+ > Cd 2• > Cu 2+ > Zn2" > Ca2+

3.3 Regeneração da resina saturada em níquel
A regeneração dessa resina foi feita com a passagem de 800 mL de solução regenerante de ácido sulfúrico
numa concentração de 8%, que representou 2 VL. (volumes leito) cm relação ao volume de resina e um tempo
de contacto de 30 minutos. Essa solução foi passada, primeiro pela coluna polidora e, na sequência, pela
coluna carregadora, ou seja, da resina menos saturada para a mais saturada c posteriormente, foram
enxaguadas com outros 400 mL de água destilada no mesmo sentido. Amostras da solução eluída na saída da
coluna carregadora foram colctadas a cada 200 mL, conforme frascos da Figura 7, as quais pôdé-se verificar
que todo o níquel retido nos dois leitos de resina foi totalmente eluído c recuperado em um volume" de
aproximadamente 1200 mL. Este efeito foi também verificado visualmente uma vez que a resina voltou à sua
coloração inicial. Verificou-se também, que o ponto de mais alta concentração do níquel cluído da resina
ocorreu nas amostras 3 e 4 observado pela intensidade da cor verde. O níquel recuperado na regeneração
encontra-se na forma de sulfato de níquel, que é o sal utilizado no preparo do banho de eletrodeposição,
podendo-se, com isto, ser recuperado diretamente no banho concentrado.
O teor de níquel eluído da resina seletiva foi analisado em absorção atómica, e a concentração obtida de 8,950
g/L. Assim. concluímos que, de acordo com o volume total de resina em operação 400 ml, sendo 300 mL na
primeira coluna e I 00 mL na segunda, a capacidade de níquel recuperado por litro de resina foi de 22,37 g/L.
Dessa forma, para uma estimativa de viabilidade económica para instalação de uma unidade industrial
visando a recuperação do níquel, pode-se admitir uma capacidade de troca de 22 giL de níquel, o que
corresponde a uma capacidade de 38 g/L de níquel e:-.:pressos em equivalentes de CaC03.

Figura 7: Níquel eluído da resina quelante.

3.4 Desmineralização da Água
A água recolhida na salda da resina seletiva, num volume de I O litros, foi passada pelas resinas catiônica e
aniõnica para demineralização num tempo total de quase duas horas, o que representou urna vazão de 5 L/h
correspondente a urna taxa de serviço de 20 VL/h para resina catiônica e de 16,6 VL/h para resina aniônica. A
eficiência de desmineralização foi acompanhado pelos valores de condutividade, conforme gráfico da Figura
6. Uma sensivel redução da condutividade de 4000 11S/cm para 56 ~tS/cm foi verificada na água após a coluna
de resina aniônica, resultado da análise final da água efetuado em laboratório externo, conforme dados da
Tabela I. Esta qualidade final confirma a eficiência do processo de desmineralização e o possível
reaproveitamo desta água que se apresenta com qualidade superior à água da rede municipal utilizada no
processo de lavagem da peças.
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COHESP: Análises físico-químicas da água nos 3 pontos do processo utilizado
Variáveis analisadas
pH
Dureza Total
Dureza Cálc io
Dureza Magnésio
Níquel
Sódio
Alcalinidade Total
Cloret os
Sulfatos
Condutividade
Solidos Di ssolvi dos
NA: não anali sado

Unidade

mg/L CaC03
mg/L CaC03
mg/L CaC03
mg/L Ni
mg/L Na
mg/L CaC03
mg/L C!
mg/L S04

J..1Sicm
mg/L

Saída Cascata
Banho Níquel

Após Resina
Que! ante

Após Resinas
Catiónica c Aniónica

5, 78
N.A
N.A
N.A
.).)
9""
N.A
N.A
N.A
N.A
3.3 80
2.540

10,0

7,60

o
o
o
o

o
o
o
o

2.034
508
394
500
3.550
2.485

20
60
20
80
56,3
80,4

3.4 Viabilidade económica
Uma es.timativa resumida de viabilidade económica para recuperar o níquel e a água desmineralizada é
apresentada com base nos seguintes dados para uma unidade industrial: vazão de 350 L/h, teor de níquel
influente de 933 mg/L, ciclo operacional de 22 h seguidos de 2 h para regeneração; portanto uma campanha
de produção de 7. 700 L de água desmineralizada e um teor de níquel recuperado de 7.184 g.
Os volumes de resinas necessários para esta recuperação são: (i) Resina quelante = 325 L., (ii) Resi na
catiónica = 300 L., (iii) Resina aniónica = 350 L.
A regeneração da resina quel ante co nsumirá 20 kg de ácido sulfúrico para eluição do níquel e 15 kg de soda
cáustica a 50% de concentração para conversão iónica à forma sódica de operação, representando um custo
total por regeneração de R$ 57,65. A resina catiónica consumirá 32,50 kg de ácido sulfúrico por regeneração
representando um custo de R$ 34,85 por regeneração. A resina aniônica consumirá 70 kg de soda a 50% de
concentração por regeneração , representando um custo de R$ 164,50 por regeneração. Nos cálculos dos
custos de regeneração foram também considerados os volumes de água consumidos para os enxágües das
resinas, que serão considerados perdas no processo. A Tabel a 11 apresenta estes dados consolidados, para 25
dias de operação no mês. O custo da água industrial na grande São Paulo para altos volumes de consumo
mensal é de R$ 8,00/m3, que foi considerado nos custos de regeneração da água recuperada c na viabilidade
económica.
O custo estimado, at ravés de uma proposta comercial de uma empresa de engenharia de equipamentos para
uma instalação de operação manual contendo as quatro colun as completas, incluindo as cargas de resinas,
para uma vazão de 350 L/h , foi de R$ 133.000,00. A viabilid ade económica simplificada deste investimento
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resu lta cm um temp o de retorno de 2,2 a nos, isto sem levar cm conta a taxa de juros para o período c ainda
outros fatores envolvidos nos cúlculos precisos de via bilidade económica.
T a bc la II Rc sumo da anaTI SC CCOnOJ111Ca Slmp lT
I !Caé a
Item
Custo regeneração resina quclantc
Custo n:gencração resina catiônica
Custo regeneração resina an itmica
Custo total de regeneração (I)
Valor do níquel recuperado
Valor da úgu a recuperad a
Economias recuperação (2)

Dia
57,65
34,85
164,50
257,00
395,70
61,60
-157,30

Mês
1.441,25
871,25
4 . 112,50
6.-125,00
9.892,50
1.540,00
11.-132,50

Ano
17.295,00
I 0.455,00
49.350,00
77.100,00
118.710,00
18.480,00
137.190,00

Balanço economia final (2-l)

200,30

5.007,50

60.090,00

4. CONCLUSÃO
O processo de troca iómca pode ser usado para recuperação de metais utilizados cm processos de
cletrodeposição, como também no trat umcnto das óguas de lavagens, que contém concentrações elevadas de
metal. Este trabalho, desenvolvido experimentalmente, apresentou viabilidade técnica e económica, c'om
ret orno sob re os investimentos menor do que 2,5 anos.
Através da fil osofia de 3 R' s, foi possível " Reduzir" a emi ssão de resíduos sólidos c consumo de água,
"Rcusar" o metal (Ni) recuperado no sistema e " Reciclar" a água com qualidade suficiente para não
prejudicar o processo produtivo.
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