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Ji, C.M. - Estudo da redução do teor de Hg no resíduo do ácido lático produzido por 

fermentação utilizando resinas de troca iônica e KI. 

 

RESUMO 

 

 O mercúrio é um metal pesado e pode ser encontrado na forma elementar, 

inorgânica ou orgânica.  É um metal perigoso quando em contato com o organismo do 

homem. O mercúrio absorvido via oral por meio de alimentos, passa pelo trato 

gastrointestinal e é destinado principalmente para os rins, e em menor quantidade para o 

fígado. O propósito da presente dissertação é apresentar dois métodos de remoção de Hg 

no ácido lático produzido por fermentação. O primeiro método é a utilização de resinas 

de troca iônica. Três resinas foram utilizadas: Diaion CR 11, Diaion CR 20 e Indion. Foi 

realizado um planejamento fatorial no software Minitabonde foram considerados 3 

variáveis: temperatura, vazão e o tipo de resina. A temperatura foi fixada nos valores de 

50°C, 60°C e 70°C e a vazão utilizada foi de 0,7 L/h, 1,6 L/h e 2,5 L/h. O segundo método é 

a adição de KI na etapa de acidificação do ácido lático. O KI reage com o mercúrio 

formando o precipitado iodeto de mercúrio. Os experimentos foram realizados nas 

temperaturas de 25°C, 35°C, 45°C, 55°C, 65°C e 75°C. Para cada temperatura, houve 

adição de KI de diferentes concentrações. O método de troca iônica se mostrou mais 

eficiente do que a adição de KI. A resina Diaion CR 11 apresentou maior eficiência de 

remoção de Hg para atingir a saturação da resina em todos os experimentos, seguida da 

Diaion CR 20. Para atingir a especificação de Hg, a resina Diaion CR 20 apresentou maior 

eficiência, seguida da Diaion CR 11. A vazão teve maior impacto  com 95% de nível de 

confiança, para todas as análises estatísticas realizadas. Para a adição de KI, a remoção de 

Hg apresentou maior eficiência na temperatura de 25°C,removendo26% do mercúrio 

contido na  alimentação. 

Palavras chave: mercúrio, ácido lático, troca iônica, precipitação química 
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JI,C.M. - A study of the reduction of Hg content at residue of lactic acid produced by 

fermentation using ion exchange resins and KI. 

 

 

ABSTRACT 

 Mercury is a heavy metal and can be found in inorganic, organic or elemental form. 

It is a dangerous metal when in contact with human. The mercury orally absorbed through 

food passes by the gastrointestinal tract and is distributes mainlyto the kidneys , and to a 

lesser extent, to the liver. The purpose of this dissertation is to present two methods of 

removing Hg in lactic acid produced by fermentation. The first method is the use of ion 

exchange resins . Three different commercial resins for Hg removal were used: DiaionCR 

11, CR 20 and Diaion Indion. A fatorial design in software Minitab considered 3 variables: 

temperature, flow rate and type of resin. The temperature was setted at 50 ° C, 60 ° C and 

70 ° C and flow rate of 0.7 L / h , 1.6 L / h, 2.5 L / h . The second method evaluated is the 

addition of KI in the acidification stage of lactic acid. KI reacts with the mercury forming a 

precipitate mercuric iodide. The experiments were performed at of 25°C, 35°C, 45°C, 55°C, 

65°C and 75°C. For each temperature, there was added differentamounts of KI.The 

concentration of KI on lactic acid, varied between 1 and 50 mg / kg. The ion exchange 

method is more efficient than addition of KI. Diaion CR 11 resin had higher volume of 

lactic acid percolated in the resin to achieve the saturation in all experiments , followed 

by Diaion CR 20 . However, for achieving the specification of 5 mg / kg of Hg , the resin 

Diaion CR 20 had higher lactic acid percolated to the resin , followed by Diaion CR 11 . The 

flow had most effect with a 95% confidence level for all statistical analyzes. For the 

addition of KI , mercury removal showed higher efficiency at 25 °C, removing 26% of the 

mercury contained in the feed. 

 

 

Key words: mercury, lactic acid, ion exchange, chemical precipitation 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 

 O ácido lático é considerado um dos produtos químicos mais utilizados na 

indústria alimentícia para produção de conservantes, acidulantes e aromatizantes, na 

indústria têxtil e farmacêutica e na indústria química como matéria prima para a 

produção de propilenoglicol, ácido propanoico, ácido acrílico entre outros. Recentemente, 

o consumo de ácido lático aumentou devido a sua utilização como monômero da 

fabricação de plástico biodegradável, conhecido como bioplástico (WEE, 2006). 

 No processo industrial, para garantir a manutenção do microorganismo agente e 

continuidade do processo de fermentação, o ácido lático produzido é continuamente 

neutralizado pela adição de hidróxido de cálcio formando então o lactato de cálcio como 

mostrado na Equação 1. 

 
4C3H6O3 +2Ca(OH)2                    2(C3H5O3)2 Ca + 4 H2O                                                     (1) 
 
 
Após a fermentação, o lactato de cálcio é convertido novamente a ácido lático. A 

etapa de acidificação consiste na reação de lactato de cálcio com o ácido sulfúrico para 

obtenção do ácido lático apresentado na Equação 2. O mercúrio presente no ácido lático 

é proveniente do ácido sulfúrico utilizado no processo de acidificação.  

 

  2(C3H5O3)2 Ca + 2H2SO4 + 4H2O         4C3H6O3 + 2CaSO4 . 2H2O                                             (2) 

 

           O mercúrio passa da etapa da acidificação e o ácido lático é direcionado para a 

etapa de evaporação e purificação. O processo de purificação consiste em uma destilação 

para separar o ácido lático das impurezas voláteis como ácido fórmico, ácido acético e 

pirúvico, e as impurezas pesadas como metais, cinzas e polissacarídeos.  

                Devido aos riscos associados pela ingestão de mercúrio, tratamentos para 

remoção de mercúrio tem sido desenvolvidos e utilizados como ferramenta de estudo em 

faculdades e empresas. Dentre os métodos de remoção de mercúrio, destacam-se: troca 

iônica e precipitação química. 
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              A utilização de resinas de troca iônica proporciona versatilidade na escolha para o 

tipo de produto para aplicação devido a extensa diversidade de suas características físico-

químicas como a matriz funcional, grupo de  troca, condições operacionais e porosidade 

( RIANI, 2008). 

             O método de precipitação por meio de reagentes químicos é eficiente para 

remoção de metais pesados. A precipitação é muito utilizada nas indústrias de cloro-soda 

com eficiência de remoção de 95% a 99% (REIS, 2008). 

           Esta dissertação tem como foco o tratamento da remoção de Hg no ácido lático 

utilizando os métodos de resinas de troca iônica e precipitação química. 

 

1.1 Justificativa 

 A Purac Sínteses é uma empresa multinacional localizada na cidade de Campos dos 

Goytacazes. É uma empresa líder na área de conservação de alimentos, produtos 

químicos verdes e componentes bioplásticos produzidos a partir de ácido lático, derivados 

do ácido lático e outros materiais à base de fermentação.  

 A Purac produz diversos produtos para a indústria alimentícia: ácido lático 

evaporado, ácido lático destilado e ácido lático obtido no resíduo da etapa da destilação. 

A partir desses 3 produtos, outros produtos são produzidos para a área de derivados de 

ácido lático.  

O ácido lático evaporado não é destinado para a  unidade de destilação, somente 

para o evaporador. A especificação para venda deste produto é de 5 mg/kg de Hg.  

O produto destilado possui especificação para concentração de mercúrio menor 

que 1 mg/kg. O resíduo também é destinado para a venda, porém não possui 

especificação para mercúrio. O produto destilado pode apresentar concentração maior 

que 0,1 mg/kg de Hg. Isto ocorre devido a maior quantidade de impurezas que o esperado 

na alimentação da unidade de destilação ou  oscilação nas condições do equipamento, 

dificultando o processo de separação. Quando isto acontece, o mercúrio, dentre outras 

impurezas,  podem ser arrastados para o produto destilado. Este produto deve ser 

reprocessado com outro destino de venda. Logo, a especificação interna de mercúrio na 

entrada do evaporador deve ser até 5 mg/kg, tanto para a produção de ácido destilado 

quanto para a produção de ácido lático evaporado.  
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1.2 Objetivo Geral 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo de métodos de remoção do 

teor de Hg no resíduo do ácido lático utilizando resinas de troca iônica e precipitação do 

Hg utilizando KI. 

Foram utilizadas três diferentes resinas de troca iônica em condições operacionais 

diversas para avaliar a remoção de Hg no ácido lático. Foi aplicada a técnica de 

Planejamento de Experimentos como ferramenta de melhoria e otimização de processo. 

 O método de precipitação química foi realizado na etapa da acidificação adicionando KI 

para precipitar o mercúrio sob a forma de HgI2 em diferentes concentrações e 

temperaturas. 

 

1.3Objetivo Específico 
 

- Avaliar o desempenho de 3 resinas comerciais de troca iônica na remoção do Hg 

utilizando uma programação estatística de experimentos. 

-  Avaliar a atuação do KI na remoção do Hg em diferentes  temperaturas. 

 

CAPÍTULO 2:REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 A revisão bibliográfica citada neste capítulo tem por objetivo apresentar a 

produção de ácido lático, o mercúrio e suas características, a toxicidade quando associada 

a alimentos, englobando sistemas de remoção deste metal, direcionando para o sistema 

de resinas de troca iônica e precipitação do mercúrio a partir da adição de iodeto de 

potássio. 

2.1 Ácido Lático 

O ácido lático (ácido 2-hidroxi-propanóico) é um ácido orgânico que possui dois 

isômeros óticos: destrógiro (D-ácido lático) e o levogiro (L-ácido lático). A estrutura 

química do ácido lático é mostrado na Figura 1. O ácido lático é utilizado como 

conservante na indústria de alimentos, porém, a forma destrógira é prejudicial ao 
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organismo humano e pode causar descalcificação (é um agente removedor de sais de 

cálcio) e acidose. A mistura racêmica (D,L – ácido lático) só pode ser produzida por síntese 

química a partir de fonte petroquímica. No entanto, o isômero isolado D-ácido lático ou L-

ácido lático pode ser produzido por fermentação (WEE,2006).  

 

Figura 1: Estrutura química do ácido lático (LITCHFIELD, 1996). 

 O ácido lático também pode ser utilizado para outras aplicações, como agente 

microbiano, solvente, estabilizador, umectante, emulsificador, plastizante, curtimento de 

peles, formação de polímeros, além de ser reconhecido como seguro pelo órgão 

“FoodandDrugAdministration” (FDA) (LITCHFIELD, 1996). 

 

2.2 Processos  de produção do ácido lático 

O ácido lático pode ser  produzido por fermentação (processo biotecnológico) ou 

síntese química a partir de fonte petroquímica (WEE,2006). 

2.2.1 Processo fermentativo 

A fermentação é uma transformação bioquímica de substâncias orgânicas em 

outras pela ação de microorganismos. É um processo catabólico (degradação de 

moléculas orgânicas complexas, supridas aos seres vivos como alimento, usualmente 

através de reações oxidativas, zimocatalisadas, em outras mais simples com liberação de 

energia química livre, utilizada para manutenção, crescimento, reprodução e 

transformação em outras formas de energia) interrompido em um ponto intermediário do 

metabolismo com liberação parcial de energia. A fonte de carbono mais utilizada é o 

açúcar. Além do açúcar, para reprodução e manutenção do processo, o microorganismo 

necessita de uma fonte de nitrogênio (formação de proteína celular e enzimas que 

catalisam as reações metabólicas), de uma fonte de fósforo para formação de 

intermediários orgânicos energéticos utilizados nas reações oxidativas e, de co-fatores, 
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que são os compostos essenciais orgânicos ou não, para maximizar a atividade enzimática 

tais como metais, aminoácidos e vitaminas (TASKILA, 2013). 

 O microorganismo responsável pela fermentação é a bactéria lática, que pode ser 

dividida de acordo com os produtos formados: bactérias homofermentativas e bactérias 

heterofermentativas. As bactérias homofermentativas produzem ácido lático com alto 

rendimento (a cada 1 mol de glicose  metabolizado, são gerados 2 mol de ácido lático e 2 

mol de ATP). As bactérias heterofermentativas fermenta a glicose em vários produtos 

além do ácido lático, como ácido fórmico e ácido oxalacético (FONTES, 2009).   

 Durante a fermentação,há a etapa de adição de cálcio para garantir a manutenção 

do microorganismo agente. O ácido lático produzido é continuamente neutralizado pela 

adição de hidróxido de cálcio, com decorrente formação de lactato de cálcio como 

mostrado na Equação (2). O lactato de cálcio é acidificado com ácido sulfúrico para 

conversão em ácido lático e sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio é separado por meio de 

filtração e o ácido lático é destinado a um evaporador para concentração. O ácido lático é 

posteriormente purificado para remoção de impurezas. O diagrama de blocos da 

produção de ácido lático é mostrado na Figura 2 (BAPAT, 2014). 

  

 

Figura 2: Produção de ácido lático (BAPAT, 2014). 

 No processo industrial, após a etapa de separação do sulfato de cálcio, o ácido 

lático é destinado para o processo de troca iônica, onde para que os metais sejam 

removidos. O ácido lático, isento de metais, segue para evaporação e purificação. 
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2.2.2 Processo de síntese química 

 A síntese química para obtenção da mistura racêmica deD,L - ácido lático pode 

ocorrer em várias rotas petroquímicas. A rota mais utilizada se baseia na hidrólise da 

lactonitrila que prevê apenas a produção da mistura racêmica de ácido lático. Outras 

possíveis rotas da síntese química são: oxidação do propilenoglicol, hidrólise por H2SO4, 

oxidação do propileno por ácido nítrico, hidrólise do ácido cloropropiônico e hidrólise por 

água (CAPELLARI, 2010). 

 

2.2 Mercúrio 

 O mercúrio é o único elemento químico metálico líquido a temperatura ambiente. 

É um metal pesado e tóxico ao organismo humano. É capaz de formar sal nos seus dois 

estados de oxidação: mercúrio (I) e mercúrio (II). Esses sais quando solúveis em água 

podem ser tóxicos. O mercúrio também forma compostos organometálicos, e sua grande 

maioria possui potencial na agricultura. O mercúrio elementar gera vapor pouco solúvel 

na água, porém, ele é facilmente transportado pela atmosfera  [BOENING,1999].  

 A Tabela 1 mostra as formas químicas do mercúrio e suas aplicações. 

Tabela 1: Relação entre a forma química, propriedades características e aplicações 
domercúrio [MICARONI & BUENO, 2000] 

Forma Química Propriedades Características Aplicações 

Metal - líquido a temperatura ambiente, 
expansão volumétrica uniforme 
em ampla faixa de temperatura, 
alta tensão superficial, não 
aderência a superfícies vítreas. 
 
- baixa resistência elétrica e alta 
condutividade térmica 
 
 

- alto potencial de oxidação em 
relação ao hidrogênio 
 
 
 
- facilidade de formação de 
amálgamas com outros metais 
 

- aparelhos de medição de 
pressão e temperatura: 
termômetros, barômetros 
e manômetros 
 
- materiais elétricos e 
eletrônicos, agente 
resfriante 
 
-operações eletroquímicas: 
indústrias de cloro e soda 
 
- metalurgia, odontologia, 
processos extrativos 
(garimpo) 
 

Compostos Poder de assepsia por oxidação de Inseticidas, bactericidas e 
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Orgânicos matéria orgânica fungicidas 
 

Compostos 
Inorgânicos 

Alta estereoespecificidade Catálise na indústria de 
polímeros sintéticos 

  
 
 

2.3 Toxicidade do Mercúrio 

O mercúrio existe no ambiente na forma de mercúrio elementar (metálico), 

mercúrio inorgânico e mercúrio orgânico (metilmercúrio). O mercúrio bioacumula ao 

longo da cadeia alimentícia. A toxicidade e toxicinética do mercúrio em animais e 

humanos dependem da forma química na qual ele se encontra. 

 O mercúrio elementar e volátil e absorvido pelas vias respiratórias, enquanto sua 

absorção pelo trato gastrointestinal é insignificante. A absorção gastrointestinal do 

mercúrio inorgânico se encontra no intervalo de 7 a 30%. Após a absorção, o mercúrio 

inorgânico se distribui principalmente pelos rins, e em menor extensão pelo fígado. O 

efeito crítico do mercúrio inorgânico é a insuficiência renal (DALLAGO,2008). 

Nos animais, assim como nos humanos, o metilmercúrio e seus sais são 

rapidamente absorvidos pelo trato gastrointestinal (>80%). O metilmercúrio absorvido é 

amplamente distribuído por todos os tecidos, embora a maior deposição ocorra no rim. A 

excreção do metilmercúrio ocorre predominantemente nas fezes através da excreção 

biliar. O ciclo enterohepático resulta em uma longa meia vida para este composto quando 

comparado ao mercúrio inorgânico. O metilmercúrio é capaz de atravessar a 

hematoencefálica e as barreiras placentárias. Conseqüentemente, o sistema nervoso é o 

primeiro local a ser atacado pelo mercúrio em animais e humanos. Nos humanos, o 

efeitos no desenvolvimento neurológico são observadas em crianças cujas mães foram 

expostas oralmente ao metilmercúrio (EFSA,2008). 

Distúrbios neurológicos podem ser observados após a inalação ou ingestão de 

diferentes compostos de mercúrio. Os sintomas incluem tremores, insônia, perda de 

memória, dores de cabeça e distúrbios motores (JECFA, 2004). 
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2.4 A toxicidade do mercúrio nos animais 

 De acordo com a empresa TNO Qualityof Life, leitões desmamados foram expostos 

a sais de metilmercúrio e etilmercúrio na alimentação em doses de 0,19, 0,38 e 0,76 mg 

mercúrio/peso do animal (kg). Entre 60 a 90 dias, os animais mostraram anorexia, 

descoordenação e degeneração hepática (FAO, 2013). 

 Outro experimento realizado com pintos, mostrou que 50% dos pintos de um dia 

expostos a 5.0 mg/kg de metilmercúrio na alimentação morreram em 33 dias, enquanto 

que os que foram expostos a 2.2 mg/kg não apresentaram sinais de intoxicação (FAO, 

2013). 

 A maior fonte de exposiçãoaometilmercúrio é a ingestão de peixes e mariscos 

contaminados, especialmente em populações onde o peixe é o alimento de maior 

consumo (JECFA, 2004). 

 

2.5 Valores Limite para o Mercúrio 

 Os valores limite de exposição ao mercúrio pelo Comitê de aditivos alimentícios 

dos Estados Unidos (JECFA), que estabeleceu o valor de 1,6 μg/kg de metilmercúrio por 

semana , baseado em dois estudos epidemiológicos que estudaram a relação entre a 

exposição da mãe ao mercúrio e o desenvolvimento neurológico de seu filho (JECFA,2004). 

 O Programa Internacional em Segurança Química (IPCS) em 2003, recomendou um 

limite de tolerância diária de ingestão de mercúrio inorgânico de 5 μg/Kg, baseado em 

outro estudo realizado com ratos, onde a concentração de 0.43 mg/Kg por dia resulta em 

efeitos hepáticos no prazo de 26 semanas (JECFA,2004). 

  

2.6 Contaminação de mercúrio nos efluentes industriais 

Com todos os riscos associados ao mercúrio, vários sistemas de remoção deste 

metal foram estudados. Dentre os mais importantes estão o sistema de troca iônica e a 

precipitação química. 
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2.7 Troca Iônica 

 O processo de troca iônica é dado quando íons de uma determinada carga (cátions 

e ânions) em solução são adsorvidos por um material sólido (resina de troca iônica) e são 

substituídos por quantidades equivalentes de outros íons de mesma carga são liberados 

pelo sólido (TENÓRIO E ESPINOSA, 2001). 

O trocador de íon pode ser um sal, uma base ou um ácido na forma sólida, que é 

insolúvel na água. Estes íons podem ser trocados por uma quantidade 

estequiometricamente equivalente de outros íon com a mesma carga. (HELFFERICH,  

1962).  

A troca iônica pode ser aplicada em uma série de processos químicos que podem 

ser divididos em 3 categorias (HARLAND, 1994): 

 Substituição – um íon de maior valor (por exemplo, o cobre) pode ser recuperado 

e trocado por um íon de menor valor. Ou um íon tóxico (por exemplo, o cianeto) pode ser 

trocado por outro íon não tóxico. 

 Separação – uma solução contendo vários íons passa pela coluna de troca iônica. 

Os íons são separados e saem de acordo com a afinidade na resina.  

 Remoção – Utilizando uma combinação de resina catiônica ( na forma H+) e resina 

aniônica (na forma de OH-), todos os íons são removidos e trocados pela água (H+ OH-). 

A grande vantagem de utilizar as resinas de troca iônica é a possibilidade de usar, 

regenerar e em seguida reutilizar o material, diminuindo consideravelmente o custo.  

Uma reação de troca iônica pode ser definida como uma reação reversível de íons 

entre uma fase sólida ( o trocador de íons) e a fase móvel (solução). Se um trocador de 

íons M-A+, contendo cátions A+ como trocador de íons, é colocada em uma solução 

aquosa contendo cátions B+, a reação de troca iônica ocorre como representada na 

Equação (1) (HELFFERICH, 1962).  

  MA+ + B+                MB+ + A+                                                                   (3) 

  O tipo de resina depende do íon que está sendo substituído no equilíbrio 

mostrado na Equação 3. Se for um ânion, a resina é denominada como resina aniônica, e 

se o íon for um cátion, a resina é catiônica (KUNIN,1958). 
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Existem cinco propriedades químicas fundamentais para a escolha de uma resina de 

troca iônica (WHEATON,2001): 

1) Capacidade: número total de sítios disponíveis para troca; 

2) Inchaço: capacidade de hidratação do íon permutado;  

3) Seletividade: representada pelo coeficiente de seletividade, que é a relação entre as 

concentrações iônicas da solução e da resina; 

4) Cinética: velocidade da troca iônica; 

5) Estabilidade: baseada na susceptibilidade do ataque no polímero ou sítio ativo que 

podem reduzir o volume processado da resina ou afetar suas propriedades físicas. 

 

2.7.1 Estrutura das Resinas de Troca Iônica 

 Uma resina se difere de outra devido a uma característica peculiar em sua 

estrutura.  Ela consiste de uma matriz polimérica e um grupo funcional como ácido 

sulfônico e amina quaternária que interage com os íons. A matriz polimérica contém 

grupos ionizáveis fixos em sua estrutura, onde ocorre a troca iônica. Fornece um 

poliestireno linear que é um plástico moldável e solúvel em certos solventes e possui 

ponto de abrandamento bem definido (KUNIN,1958).  A matriz mais utilizada é a 

produzida pela copolimerização em suspensão aquosa de estireno e divinilbenzeno.  

 A maioria das resinas de troca iônica são resinas orgânicas sintéticas formadas por 

cadeia de hidrocarbonetos, geralmente poliestireno linear, reticulada (“crosslinked”) com 

o divinilbenzeno. A Equação (4) mostra a polimerização do estireno para obtenção do 

poliestireno linear (HUNG, 1994).  

                                      (4) 

 A Equação (5) mostra a reação de formação das ligações cruzadas (crosslinked”) na 

copolimerização do estireno com o divinilbenzeno.  
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                      (5) 

 A resina de troca iônica é então produzida introduzindo um grupo funcional em 

sua matriz polimérica por meio de reações químicas. Os grupos de troca iônica 

introduzidos, como por exemplo o ácido sulfônico (-SO3H) ou a amina quaternária, são 

quimicamente ligados ao polímero, e como eles não podem se mover livremente, são 

conhecidos como íons fixos. Íons livres de carga oposta ao grupo de troca iônica (íon H+ 

no caso de R-SO3H) são conhecidos como contra íons. 

Se a quantidade de divinilbenzeno é aumentada na polimerização, uma estrutura 

de rede fina com considerável número de ramificações na cadeia é obtida. Enquanto que 

ao diminuir a quantidade de divinilbenzeno, uma estrutura sem ramificações é obtida. 

Como o divinilbenzeno determina a espessura da rede, pode-se dizer que ele atue como 

agente de reticulação, ou seja, a quantidade de divinilbenzeno utilizada é uma medida de 

quão fina ou grossa a malha será (HELFFERICH,1962).  

As resinas de troca iônica possuem poros. Os íons se difundem ao longo desses 

poros e a troca de íons se inicia. Quanto mais reticulada a resina, menor a quantidade de 

poros e a difusão de íons será mais difícil. As resinas com baixo grau de ligação cruzada 

tem muitos poros, facilitando a difusão dos íons (HELFFERICH, 1962). 

 As ligações cruzadas são responsáveis pela dureza e pelas propriedades mecânicas 

da resina de troca iônica. Um aumento na quantidade de divinilbenzeno produz resinas 

com menor elasticidade. As resinas com alto teor de divinilbenzeno (10% a 12%) possuem 

maior resistência a condições de oxidação. A velocidade de troca é menor para altos 

valores de divinilbenzeno, ou seja, a mobilidade dos íons é menor dentro do leito da 

resina (HABASHI, 1993).   
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 As reações de troca iônica são realizadas por meio de uma difusão de contra íons 

nas partículas da resina. A estrutura da matriz polimérica tem um efeito considerável 

sobre estas reações, e a reticulação é, portanto, um fator importante ao analisar uma 

propriedade da resina.  

 A resina de troca iônica fabricada por simples polimerização do estireno-DVB é 

transparente e tem estrutura tipo gel. Utilizando uma técnica especial de polimerização, 

no entanto, resinas de troca iônica com alta porosidade podem ser fabricadas. A estrutura 

química de ambas resinas são idênticas, porém a resina com alta porosidade tem grande 

quantidade de macro poros em sua matriz polimérica. Logo, esta resina possui maior 

superfície de contato ativa do que a resina tipo gel (HELFFERICH, 1962). A Figura 3 

representa a resina macroporosa e a tipo gel. 

  

Figura 3: Estrutura de resinas (WHEATON, 2001). 

 

2.7.2 Tipos e classes das resinas de troca iônica 

 O grupo funcional de uma resina de troca iônica pode ser o ácido sulfônico ou uma 

amina quaternária. A resina é classificada de acordo com sua função como resina 

catiônica que troca cátions ou resina aniônica, que troca ânions.  

2.7.2.1 Resina Catiônica 

 As resinas catiônicas são resinas que trocam íons positivos como Na+ e Ca2+. Elas 

são classificadas como fortemente ácida ou fracamente ácida, dependendo do seu grau 

de acidez. 
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2.7.2.1.1 Resina catiônica fortemente ácida 

 Estas resinas, como mostradas na Figura 4, possuem ácido sulfônico como grupo 

funcional. Devido a associação desses grupos, elas são fortemente ácidas como ácido 

clorídrico ou ácido sulfúrico. 

 

Figura 4: Estrutura química de uma resina catiônica fortemente ácida (WHEATON, 2001). 

 

 A tendência do grupo sulfônico a dissociar é tão forte que ele não irá dissociar 

somente em soluções alcalinas, mas também em soluções ácidas. 

 

2.7.2.1.1 Resina catiônica fracamente ácida 

 Resinas com grupo carboxílico (-COOH) como grupo de troca de íons, como 

mostrado na Figura 5, mostra fraca acidez e são conhecidas como resina catiônica 

fracamente ácida.  

 

Figura 5: Estrutura química de uma resina catiônica fortemente ácida (WHEATON, 2001). 

 

 A seletividade desta resina é similar a da resina fortemente ácida, no entanto, é 

diferente para o caso do H+ que é retomado preferencialmente do que qualquer outro íon 

univalente. Esta resina é caracterizada pela facilidade de regenerar pela forma de H+ 

(HELFFERICH, 1962). 
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2.7.2.2 Resina Aniônica 

 Estas resinas trocam ânions como Cl- ou SO4
2-. Elas são classificadas como 

fortemente básica ou fracamente básica, dependendo do seu grau de basicidade 

(HELFFERICH, 1962). 

 

2.7.2.2.1 Resina aniônica fortemente básica 

 As resinas que possuem grupo de amina quaternária como grupo de troca, como 

mostrado na Figura 6, dissociam como base forte (NaOH, KOH) e apresenta forte 

basicidade. 

 

Figura 6:Estrutura química para resina aniônica fortemente básica (WHEATON, 2001). 

 Estas resinas podem se dissociar não somente em soluções ácidas, mas também 

em soluções alcalinas. Devido a sua forte basicidade, esta resina é difícil de ser 

regenerada, necessitando de mais regenerante do que a sua capacidade teórica de troca  

 

2.7.2.2.2 Resina aniônica fracamente básica 

 Resinas com grupos de amina primária ou terciária como grupo de troca 

apresentam baixa basicidade, e são então denominadas resina aniônica fracamente básica. 

Esta resina pode ter somente um grupo de troca iônica, como por exemplo, o grupo com 

amina terciária mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7: Estrutura química de uma amina terciária como grupo de troca de uma resina 

aniônica fracamente básica (WHEATON, 2001). 
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 Devido a sua fraca basicidade, essas resinas são facilmente regeneradas não 

somente por NaOH, mas também por Na2CO3 ou NH3 (HELFFERICH, 1962). 

 As resinas de troca iônica para remoção de mercúrio devem ser catiônicas e conter 

grupos SH ou SM ativos, ou resinas que podem gerar grupo tiol via reação de 

tautomerização. O M se refere a metais alcalinos. Exemplos de grupo tiol são: 

mercaptanas, tiazol, ácido ditiocarbâmico. Exemplos de resinas que podem gerar grupos 

tiol via reação de tautomerização: tiocarbazone, tiourea, tiosemicarbazida.  

  

2.7.3 Trabalhos realizados com resinas de troca iônica para remover o mercúrio 
 

VELICU et al (2007), utilizaram a resina Amberlite GT-73 da Dow Chemical para 

remover o mercúrio orgânico sob forma de Thimerosal no processo industrial de 

tratamento de efluente. A concentração de mercúrio neste processo é 1123 mg/L. Após 

47 horas de operação, a concentração de mercúrio no efluente foi abaixo de 30 mg/L.  

 TAYLOR et al em 1995, também utilizaram a  resina Amberlite GT-73 para remoção 

de mercúrio no resíduo aquoso de diversos rios situados nos Estados Unidos. A 

concentração de mercúrio nos rios é em média 300 μg/L. A concentração final de 

mercúrio, após o resíduo aquoso passar pela resina foi de 31.0 μg/L. A resina removeu 

86,7% do mercúrio. 

 A mesma resina foi utilizada pela Stamicarbon para remover o mercúrio do etileno. 

A eficiência de remoção desta resina é de 97%. O conteúdo de mercúrio na corrente é 

normalmente 1 µg/L. Durante a regeneração da resina, o mercúrio é removido da resina 

como um sal de mercúrio e pode ser reprocessado ou descartado adequadamente. A 

temperatura utilizada no processo foi  37,8°C e pressão de 125 psia.  

FENG (2002) utilizou as resinas XUS-43604 e Amberlite GT-73 para remover 

mercúrio da rede fluvial. A concentração de mercúrio nessas águas varia entre 1 a 40 μg/L. 

O teste revelou que a resina Amberlite GT-73 teve maior capacidade de adsorção que a 

resina XUS-43604.O fluxo utilizado foi de 0.5 BV/h com tempo de contato de 2 minutos.  

 Foram realizadas pesquisas do Instituto Chlorine, Inc, para remoção de mercúrio 

no hidróxido de sódio. A remoção deste metal é importante, pois muitas indústrias 

utilizam tal reagente químico e este, ao ser enviado à estação de tratamento de efluente 

pode contaminá-lo com mercúrio. As resinas de troca iônica da Diaion (CR 11 e CR 20) 
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foram testadas, porém não tiveram bom desempenho. O estudo concluiu que para que a 

remoção de mercúrio ocorra, é necessário adicionar um sistema de filtração antes das 

colunas de troca iônica. Além disso, essas resinas não são estáveis para solução de 

hidróxido de sódio 50% p/p.  

 O departamento de Energideeyjna do Colorado realizou em 1994 uma pesquisa 

para remoção de mercúrio e selênio em águas subterrâneas de poços. Foram testadas 9 

resinas, dentre elas a Diaion CR 11. Para o experimento foi utilizada uma coluna de vidro 

(altura: 30 cm e diâmetro: 2,5 cm) com 15 cm de resina. A vazão utilizada foi de 1,5 a 2,0 

mL/min. O pH do efluente variou entre 10,3 a 10,7. A remoção de mercúrio se mostrou 

eficiente. 

 OSANTOWSKI (1997) realizou testes de remoção de mercúrio na água subterrânea 

utilizando as resinas Ionac SR-4, Purolite S-920, AFP-329 e ASB-2.  As concentrações de 

mercúrio na água variou entre 0,2 a 70 mg/L. Após o teste com as resinas, a água 

apresentou concentração de 1 a 5 ug / L.  

 

 

2.8 Precipitação química 

 A precipitação química consiste na adição de um produto químico que promove a 

remoção das substâncias dissolvidas e em suspensão por meio de uma reação química em 

que o precipitado formado é removido por sedimentação ou filtração (DINIZ, 2010).  É um 

processo utilizado para remoção de mercúrio. Há 3 processos de remoção de mercúrio no 

ácido sulfúrico via precipitação química: processo Bolkem, precipitação do sulfito e 

processo Toho (SHAFEEQ, 2012). 

 

2.8.1 Processo Bolkem 

 Neste processo, mercúrio é adsorvido no ácido sulfúrico dependendo da 

concentração do ácido. O mercúrio é capturado em duas torres de secagem operando em 

série. A primeira torre de secagem opera com concentração de 75% a 85% de ácido 

sulfúrico e temperatura de 40°C. A concentração do ácido é baixa na primeira torre para 

facilitar a precipitação do mercúrio. A segunda torre de secagem opera com maior 
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concentração de H2SO4 e o resíduo de mercúrio é adsorvido. O mercúrio reage com o 

mercúrio dissolvido no ácido e forma o sulfato mercuroso como é mostrado na Equação 

(6) (LOUIE, 2005). 

 

HgSO4 + Hg --> Hg2SO4  (6) 

 

 O sulfato mercuroso é então oxidado a sulfato mercúrico. O ácido sulfúrico é 

tratado com tiossulfato de sódio para precipitar o mercúrio como sulfito mercuroso 

(LOUIE, 2005). 

 

2.8.2 Precipitação do sulfito 

 O enxofre coloidal pode ser formado adicionando tiossulfato de sódio no ácido 

sulfúrico. O enxofre é oxidado a dióxido de enxofre (SO2). Uma quantidade controlada de 

gás sulfídrico é injetada para reagir com o mercúrio e formar o sulfeto de mercúrio (HgS) 

como é mostrado nas Equações (7) a (9) (LOUIE, 2005). 

 2 H2S  + SO2  -->   3 S  +  2 H2O                                                                                                (7) 

 S   +  Hg  -->  HgS                                                                                                                       (8) 

 H2S   +  Hg  -->  HgS  +  H2                                                                                                         (9) 

 O sulfeto de mercúrio produzido é direcionado para um sistema de lavagem do gás 

e é descartado para a estação de efluente 

 

2.8.3 Processo Toho 

 O Processo Toho é baseado na adição de iodeto de potássio com o objetivo de 

precipitar o mercúrio sob a forma de iodeto de mercúrio. As reações que envolvem a 

precipitação são complexas como podem ser observadas nas Equações (10) a (13) 

(HABASHI, 1978). 

Hg2+ +  2 I-   -->  HgI2                                                                                                                  (10) 

 2 KI  +  2 H2SO4   -->  I2  +  2 KHSO4   +  SO2  +  2 H2O                                                          (11) 
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  I2  +   I  --> I3-                                                                                                                             (12) 

 Hg2+   +  2 I3-   -->  HgI2   +  2 I2                                                                                                (13) 

 A reação é complexa devido do iodeto elementar e o complexo do íon I3-. O 

precipitado iodeto de mercúrio é separado por filtração. A adição do iodeto de cobre 

junto com o iodeto de potássio favorece a produção de um precipitado estável Cu2HgI4.  

 A precipitação do iodeto de mercúrio é favorecido pela alta concentração do ácido 

sulfúrico e baixa temperatura. A reação apresenta bom rendimento com H2SO4 a 93% m/v 

e temperatura de 0°C. Por outro lado, não há formação de precipitado com H2SO4 a 10% 

m/v e temperatura ambiente. A reação apresenta baixo rendimento com H2SO4 a 98% 

m/v e temperatura de 75°C (HABASHI, 1978).  

2.8.4 Trabalhos realizados com precipitação química para remover o mercúrio 
 

DALLAGO et al (2008) testaram a precipitação química com a adição de diferentes 

sais contendo: brometo, cloreto, iodeto e sulfeto para efluentes químicos.  Foram 

utilizadas soluções de NaCl 0,1 mol/L, NaBr 0,1 mol/L, NaI 0,1 mol/L e Na2S 0,1 mol/L para 

fazer as reações de precipitação. A precipitação do mercúrio é mostrada nas Equações (14) 

a (17). Através da técnica de espectroscopia de absorção atômica, o íon Hg foi 

quantificado. O experimento mostrou maior eficiência para os íons iodeto e sulfeto 

(remoção >99,5%) (DALLAGO, 2008). 

 

Hg2
2+ (aq) + Cl-(aq) -> Hg2Cl2                                                                                                                                                         (14)      

Hg2
2+ (aq) + I-(aq) -> Hg2I2                                                                                                                                                               (15)      

Hg2
2+ (aq) + Br-(aq) -> Hg2Br2                                                                                                                                                      (16)      

Hg2
2+ (aq) + S2-(aq) ->HgS                                                                                                           (17) 

 

 O mercúrio possui a particularidade de possuir dois estados de oxidação quando 

em solução: +1 e +2, apresentando diferentes reatividades com relação aos agentes 

precipitantes citados. O Hg(I) forma compostos de baixa solubilidade com todos os 

agentes precipitantes testados. Já o Hg(II) apresenta somente reatividade quando está em 

contato com os íons sulfeto e iodeto. Logo, a baixa capacidade de remoção do mercúrio 
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dos íons cloreto e sulfeto sugerem que este se apresenta sob a forma oxidada +1 e +2 

(DALLAGO, 2008). 

 SHAFEEQ et al (2012) realizaram experimentos para remoção de mercúrio em 

efluentes industriais aplicando o Processo Toho 25°C. A eficiência de remoção de 

mercúrio utilizando KI foi de 93%.  

 O Laboratório de Gestão de Risco localizado nos Estados Unidos afirmou em 1997 

que para níveis de mercúrio de 10 mg/L, a precipitação do sulfito pode atingir 99,9% de 

remoção. 

  

2.8 Planejamento Experimental 

O planejamento experimental é baseado em princípios estatísticos, onde os 

pesquisadores podem extrair do sistema o máximo de informação útil, fazendo um 

número mínimo de experimentos. A falta de um planejamento experimental pode 

ocasionar o risco de chegar a conclusões duvidosas (NETO, 2001). 

Um bom planejamento experimental permite determinar quais as variáveis mais 

influentes nos resultados, atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os 

resultados, atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a variabilidade 

dos resultados e atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a influência 

de variáveis incontroláveis (CALADO E MONTGOMERY, 2003). 

Para o presente trabalho foi escolhido o planejamento fatorial do tipo 23 com 

duplicata e ponto central. Foram analisadas duas variáveis de processo, levando em 

consideração o seu efeito sobre o volume de saturação da resina e o volume para atingir a 

especificação. Portanto, o objetivo deste planejamento foi determinar a condição ótima 

que maximize a eficiência do processo de remoção de mercúrio na troca iônica.  
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Capítulo 3 METODOLOGIA 
 
 Com o objetivo de avaliar a remoção de mercúrio no ácido lático, foram realizados 

dois métodos de remoção: uso de resina de troca iônica seletiva para o mercúrio e adição 

de iodeto de potássio (KI) na reação de formação de ácido lático a partir da acidificação 

do lactato de cálcio para precipitar o mercúrio sob forma de iodeto de mercúrio (HgI2).  

  

3.1 Remoção de mercúrio a partir de resinas de troca iônica 

3.1.1 Materiais 

3.1.1.1 Resinas avaliadas 

Foram testadas 3 resinas para remoção de mercúrio no ácido lático: 

 DiaionCR-11 (Mitsubichi Corporation) 

 DiaionCR – 20 (Mitsubichi Corporation) 

 Indion (India Inc.) 

 As resinas utilizadas para o procedimento foram sugeridas por um consultor 

especialista em resinas, após este analisar a composição do ácido lático (concentração de 

ácido lático, íons a serem removidos) e as condições operacionais do processo de troca 

iônica (temperatura de 60°C, processo de regeneração). A Tabela 2 mostra a comparação 

entre as três resinas testadas. As resinas Diaion possuem propriedades semelhantes com 

relação à estrutura química e matriz polimérica. Em termos de condições operacionais, as 

resinas Diaion possuem maior resistência à temperatura do que a resina Indion. No 

entanto, a resina Indion trabalha em um intervalo de pH maior do que as resinas da 

Diaion.  

 A capacidade de adsorção da resina é dada pela quantidade de íons que uma 

resina pode trocar em determinadas condições experimentais. A capacidade é expressa 

em meq/mL ou mmol/mL. (Inglezakis V., 2002). No caso das resinas Diaion, todo o 

trabalho de desenvolvimento para a obtenção da capacidade de adsorção foi com relação 

aos íons cobre e cálcio. A resina Indion utiliza o íon Cálcio para a capacidade de adsorção. 
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Tabela 2: Propriedades das resinas testadas 

Resina Diaion CR 11 Diaion         CR 20 Indion 

EstruturaQuímica R-N(CH2COO-)22Na R-NH(CH2CH2NH)nH - 
MatrizPolimérica Altamenteporosa 

(estireno, DVB) 
Altamenteporosa 
(estireno, DVB) 

Poliestireno–tiol 
(tipo gel)  

Forma iônica Na Forma livre (H) Forma livre (H) 
Densidade 730 g/L 685 g/L 1100 g/L 
CapacidadeAdsorção 
Cu  

0,5 (mmol/mL-R) 0,4 (mmol/mL-R) - 

CapacidadeAdsorçãoCa 0,35 (meq/mL-R) - 1,5(meq/mL-R) 

Retenção de água 55 – 65(%) 50 – 60(%) - 
Distribuição do 
tamanho de partícula 

1180 μm – 5% Máx 
<355 μm – 2% 
300 μm – 1% 

1180 μm – 5% Máx 
425 μm – - 

300 μm – 1% 

1200 μm – 5% Máx. 
< 300 μm – 2% 

Coeficiente de 
uniformidade 

1.6 máx. 1.6 máx. 1.7 máx. 

Tamanho de Partícula 0.4 mm 0.4 mm 0.4 – 0.5 mm 

pH Operacional 4 a 6 4 a 6 1 a 10 
Temperatura de 
operação 

120°C 100°C 60°C 

Regeneração HCl 30% ou H2SO4 HCl 30% ou H2SO4 HCl – 30% 
Seletividade Cr3+> In3+> Fe3+> 

Ce3+> Al3+> La3+> 
Hg2+> UO2+> Cu2+> 
VO2+> Pb2+> Ni2+> 
Cd2+> Cd2+> Zn2+> 
Co2+> Fe2+> Mn2+> 
Be2+> Ca2+> Mg2+> 

St2+ 

Hg2+> Fe3+> Cu2+> 
Zn2+> Cd2+> Ni2+> 
Co2+> Ag+> Mn2+ 

 

Fonte: Datasheet das resinas fornecido pelos fabricantes. 

 

As resinas Indion e Diaion CR20 foram fornecidas na forma ativada (forma H). 

Somente a resina Diaion CR11 necessitaria ser ativada, pois esta é fornecida na forma 

sódica (Na+). No entanto, todas as resinas foram regeneradas previamente com ácido 

clorídrico e lavadas com água desmineralizada de modo a garantir que a capacidade 

destas fossem máximas. O procedimento de regeneração é explicado adiante. Após esta 

prévia regeneração, as resinas estavam aptas a serem utilizadas nos experimentos.  
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3.1.1.2  Ácido lático 

O ácido lático foi originado na etapa de acidificação. O ácido sulfúrico utilizado 

contém 5 mg/kg de mercúrio.  

As amostras de ácido lático utilizadas foram as provenientes das colunas aniônicas 

secundárias cuja densidade é de aproximadamente 1,045 g/cm3 e temperatura de 

processo de 60 °C. O ácido lático proveniente desta coluna possui baixo de teor de cátions 

(exceto mercúrio) e de ânions.  

O ácido lático possui concentração média de 33% v/v em águae a Tabela 3 fornece 

a composição dos metais no ácido lático utilizado nos experimentos na entrada e saída 

das colunas de troca iônica.  

Tabela 3: Composição íons no ácido lático na entrada e saída das colunas de troca iônica 
 

 Ca 
(mg/L) 

SO4 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

Fe 
(mg/L) 

Al 
(mg/L) 

P 
(mg/L) 

Hg 
(mg/L) 

Entrada 500 1480 48 57,4 39,9 10,4 18,4 68,9 2,0 

Saída 22,10 834,3 12 28,5 4,7 9,9 13,5 48,5 2,0 

          
 

 A composição do ácido lático pode sofrer oscilação (em torno de 15% m/v a 20% 

m/v), pois os íons em questão são provenientes das matérias primas utilizadas no 

processo de produção. O mercúrio é oriundo do ácido sulfúrico utilizado no processo de 

acidificação e este não possui valores constantes para este metal. Para garantir que a 

concentração na alimentação em todos os experimentos fosse mantida constante, o ácido 

lático utilizado foi estocado em um tanque de 5 m3 de aço inox provido de agitação e 

serpentina mantendo o produto nas condições de temperatura do processo (60°C). 

 Foi retirada uma amostra da alimentação das colunas de laboratório para analisar 

o mercúrio e assim medir a eficiência de cada resina. 
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3.1.1.3  Outros reagentes 

 

 Ácidoclorídrico 

O ácido clorídrico foi fornecido pela Carbocloro S/A, com pureza de 37% v/v. O 

fornecedor realiza análise metálica nos lotes de HCl garantindo que não haja 

contaminação metálica que possa interferir na troca iônica.  

 Águadesmineralizada 

     A água desmineralizada proveniente do processo industrial. A água filtrada 

proveniente da estação de tratamento de água, é desmineralizada, fornecendo água 

isenta de íons e com pH adequado para as diversas etapas de fabricação: Fermentação, 

Troca Iônica, Destilação, Preparo de Cal e Xarope. Alguns parâmetros da composição 

média e propriedades desta água podem ser verificados na Tabela 4.   

 

Tabela 4: Propriedades da água desmineralizada 
 

 

3.1.2 Método 

3.1.2.1  Descrição da unidade e operação 

Para cada experimento, foi utilizado um barrilete contendo 10 litros para cada coluna 

para armazenar o ácido lático proveniente do tanque de origem de 5 m3a uma 

temperatura de 60°C. A temperatura é importante pois aumenta a solubilidade dos íons 

cálcio e sulfato no ácido lático, não permitindo que precipite sulfato de cálcio na coluna 

de troca iônica prejudicando a eficiência da mesma(NANNINGA,2011) 

A Figura 8 mostra o diagrama de blocos para a unidade operacional para uma coluna. 

As Figuras 9 e 10 mostram o aparato utilizado nos experimentos de troca iônica.  

pH Condutividade 

(mS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

Cloreto 

(mg/L) 

Sulfato 

(mg/L) 

Ferro 

(mg/L) 

Cálcio 

(mg/L) 

5,4 6,1 0,1 <1 <1 <1 <1 
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Figura 8: Diagrama de blocos para uma coluna de troca iônica. 
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Figura 9: Aparato utilizado nos testes de troca iônica. 
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Figura 10: Aparato detalhado dos experimentos de troca iônica. 

Para manter o ácido aquecido, cada coluna de troca iônica foi conectada a um banho 

termostático (Cientec modelo CT-249) que controlava a temperatura de acordo com o 

experimento realizado, com precisão de ± 2 ºC, de modo que a água entrasse pela camisa 

da coluna e aquecesse a mesma. Ou seja, foram utilizados três banhos termostáticos para 

controlar a temperatura das colunas. Assim que o barrilete estivesse com o nível próximo 

ao nível mínimo, eram retirados mais 10 litros de ácido lático do tanque de 5 m3. O ácido 

lático que passava pelas colunas era devolvido ao processo industrial.  

Cada resina foi colocada em uma coluna de vidro (dimensões: 50 cm de altura e 2,5 

cm de diâmetro) seguindo o critério de Hagsheno et al. (2009), que afirma que para que 

seja evitado o efeito de caminho preferencial, a largura da coluna deve ser no mínimo, 23 

vezes maior que o tamanho da partícula. A Tabela 5 mostra as relações de cada resina 

para a coluna . 
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Tabela 5: Relações de altura do leito, diâmetro do absorvedor e da partícula da resina 

Relação das dimensões da coluna CR11 CR20 Indion 

diâmetro do absorvedor/ diâmetro da 

partícula da resina 

62,5 62,5 62,5 

altura do leito/ diâmetro da partícula 

da resina 

500 500 422 

    

O ácido lático percolou a coluna através de uma bomba peristáltica (Watson Marlow 

modelo 323) e, por meio desta, foi mantida a vazão operacional de cada experimento. O 

leito fixo em todos os experimentos teve como parâmetro 100 mL de resina nas colunas. 

Com isso,  a partir do volume de ácido lático obtido para cada experimento, Essa variação 

de massa não influenciará nos experimentos, pois eficiência de uma resina é dada pela 

sua capacidade de adsorção (mmol de Hg adsorvido/ mL de resina) (WHEATON,2001). 

O fluxo de ácido lático percorria a coluna de cima para baixo. Na saída de cada coluna 

existia uma válvula que para regular a vazão, porém, para tornar os experimentos mais 

precisos, foi conectada a bomba peristáltica ao final de cada coluna de modo que a vazão 

de saída do ácido lático fosse mantida constante durante cada experimento. Na parte 

inferior do leito foi colocado um filtro (algodão) para que não houvesse perda de resina 

pela saída da coluna. Ao término de cada experimento, as resinas eram descartadas.    

É importante salientar que durante a inserção da resina em cada coluna, teve-se o 

cuidado para que não houvesse formação de bolhas de ar (observação visual) no leito a 

fim de evitar possíveis caminhos preferenciais e mascarar a capacidade da resina. Foram 

introduzidos na coluna 100 mL de resina, utilizando uma proveta graduada de 200 mL o 

auxílio de um funil de polipropileno. A resina remanescente do funil e que ficavam presas 

a parede da coluna eram removidas para dentro da mesma com o auxílio de água 

desmineralizada. Esta água desmineralizada foi retirada pelo final da coluna antes de 

passar o ácido lático. 

A cada 30 minutos era coletada uma amostra de 20 mL em tubo falcon graduado de 

50 mL para analisar o teor de mercúrio. O teste era encerrado quando o teor de mercúrio 

na saída das colunas era igual ao da alimentação das mesmas, ou seja, quando a resina de 

troca iônica estava saturada. No entanto,  como  as análises do teor de mercúrio 
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demandam um tempo superior a 30 minutos, era passado um grande volume de ácido 

lático (20 litros) em cada coluna para garantir que o houvesse completa saturação da 

resina.O volume de 20 litros de ácido lático foi escolhido apartir dos resultados obtidos 

em testes preliminares  realizados com as resinas.Antes de encerrar cada  experimento, a 

última amostra era levada ao laboratório e o teor de mercúrio comparado com o da 

alimentação para confirmar a saturação da resina.   

Foi elaborada uma programação de experimentos que será explicado mais adiante. 

Para os testes com tempo duração maiores do que 10 horas, houve a necessidade de 

parar o teste para fosse retomado no dia seguinte.Para esta intervenção, somente a 

bomba peristáltica foi desligada, o banho termostático permaneceu controlando a 

temperatura durante todo o período de interrupção da vazão no leito. Tais interrupções 

não interferiram nos resultados, pois nesta paradas, as colunas foram esvaziadas de modo 

que não ficasse ácido lático no interior delas, afim de que não houvesse ácido lático com 

maior tempo de contato nas resinas. Com isso, ao reiniciar o teste, o tempo que a coluna 

ficou sem ser utilizada não afetou na concentração de mercúrio das amostras seguintes. O 

tempo de parada não foi computado com o tempo de teste.  

Para efeito de cálculo da eficiência de cada resina em cada experimento, foi utilizada a 

Equação 18. 

 

% de remoção de Hg= 100(Hginicial - Hgfinal)/ Hg inicial                        (18) 

Onde: 

Hg inicial = concentração de Hg em mg/Kg na alimentação da coluna 

Hg final = concentração final de Hg em mg/Kg obtida em cada coluna 

 

A partir da concentração final obtida nos experimentos, obteve-se o volume 

máximo de ácido lático a ser passado nas colunas. Como as resinas possuem densidades 

diferentes, a massa da mesma variou para cada 100 mL de resina inserida na coluna. A 

adsorção de um íon é dada pela quantidade de um íon adsorvido por massa unitária de 

solvente (OLIVEIRA, S, 2011). Logo, para o volume de ácido lático obtido em cada 

experimento, o mesmo é dividido pela massa de resina equivalente a 100 mL. A massa de 

resina foi determinada por diferença de peso inserindo 100 mL de cada resina na proveta 
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graduada (peso da proveta com 100 mL de resina – peso da proveta vazia). A Tabela 6 

mostra a massa obtida para cada resina. 

 

Tabela 6: Massa em gramas equivalente a 100 mL de resina 

Massa/Resina CR11 CR20 Indion 

Massa em gramas 41,68 39,53 44,78 

    

Para garantir que as colunas utilizadas nos experimentos fossem equivalentes, foi 

realizado um teste preliminar para verificar e eficiência de remoção do íon sódio no ácido 

lático.  A metodologia utilizada foi a mesma dos experimentos de remoção do mercúrio. A 

concentração inicial de sódio no ácido lático é de 8,2000 mg/kg. Foram utilizadas as 3 

colunas contendo 100 mL de uma resina catiônica utilizada no processo industrial. Foram 

utilizadas as mesmas condições operacionais nas 3 colunas: vazão de 1,6 L/h, temperatura 

de 60°C .A cada 100 mL de ácido lático que percolou pela resina, foi retirada uma amostra 

de ácido lático e analisado a concentração do íon sódio. A concentração de sódio foi 

analisada por um fotômetro de chama da Digimed.  

 

3.1.2.2  Método de regeneração das resinas 

Ao final de cada experimento, as resinas de cada coluna foram retiradas e 

armazenadas em erlenmeyers de vidro de 500 mL. A seguir, foi completado o volume de 

500 mL com água desmineralizada. Uma leve agitação com auxílio de um agitador com 

rotação de 200 rpm por 30 minutos foi realizada para que a lavagem fosse mais eficiente, 

garantindo que não houvessepartículas sólidas impregnadas na resina. A água foi 

descartada e uma nova lavagem foi realizada. Após a agitação, a resina ficou em repouso 

com a água desmineralizada por 1h.  

Em seguida, iniciou-se o processo de regeneração. A solução regenerante tem a 

função de remover os cátions retidos, retornando com a propriedade de troca da resina. 

A solução a ser utilizada na regeneração é o ácido clorídrico 8% v/v (indicado pelos 

fabricantes das resinas). A regeneração foi realizada adicionando 300 mL da solução de 

ácido clorídrico no erlenmeyer com a resina. Uma nova agitação no agitador foi realizada 

e o HCl foi descartado. Adicionou-se o mesmo volume de HCl no erlenmeyer, na mesma 



 

30 
 

concentração, e a resina ficou em repouso por uma hora. O HCl foi descartado e a resina 

foi lavada com água desmineralizada 3 vezes para retirada do excesso de HCl.  

Para remover o resíduo de água das resinas, as mesmas passaram por peneira 

molecular 3Å com granulometria de 300mesh. Como nesta operação há risco de perda de 

massa, o volume de resina foi medido a cada teste para que o leito tivesse o mesmo 

volume.  

A resina utilizada para reposição era submetida ao mesmo procedimento de 

regeneração. Para avaliar se a lavagem e regeneração tinham sido eficientes, após a 

coluna devidamente montada com a resina, era passado água desmineralizada na vazão 

do teste. Uma amostra era coletada na saída da coluna e determinado o pH e a 

condutividade elétrica  e os valores comparados com os da água desmineralizada na 

entrada das colunas. Caso o pH e condutividade não estivessem alterados, a resina estava 

pronta para uso. Caso contrário, aresina seria lavada e regenerada novamente, pois esta 

poderiaestar com resquícios de ácido clorídrico ou ácido lático. 

 

3.1.3 - Programação de experimentos 

A programação dos experimentos para cada resina foi realizada utilizando-se o 

software estatístico Minitab(Minitab Inc.). A programação pode ser observada na Tabela 6. 

Nesta programação foram consideradas 3 variáveis: temperatura, vazão e o tipo de 

resina. A temperatura foi fixada nos valores de 50°C, 60°C e 70°C e a vazão utilizada foi de 

0,7 L/h, 1,6 L/h e 2,5 L/h. 

 A temperatura mínima para os experimentos foi de 50 °C pois o ácido lático a 33 % 

m/v em temperaturas menores favorece a precipitação de gesso podendo entupir a 

coluna, causando perda de carga e reduzindo a eficiência de remoção das resinas 

(Nanninga, G.,2011). Acima de 70°C pode ocorrer degradação do produto prejudicando a 

qualidade do produto final. 
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Tabela 7: Planejamento experimental para cada uma das resinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ponto central foi adicionado ao experimento para permitir detectar a curvatura 

da superfície de resposta. Foram utilizados repetições para cada nível e um ponto central. 

Ao todo foram 10 experimentos realizados para cada uma das resinas.  Como resposta de 

cada experimento foi  utilizado o volume de ácido lático percolado na resina (volume de 

ácido lático para atingir a especificação em 5 mg/kg (VB) e para saturação da resina (VA)). 

 

3.2  Remoção de mercúrio utilizando KI 

3.2.1 Materiais 

3.2.1.1 - Lactato de Cálcio 44% m/v 

 O produto a ser utilizado no experimento é o lactato de cálcio a 44% m/v. Este 

produto é proveniente do reator de acidificação, onde ocorre uma reação química com 

ácido sulfúrico 98% formando ácido lático e sulfato de cálcio como pode ser observado na 

Equação (19). 

2(C3H5O3)2 Ca + 2H2SO4 + 4H2O       4C3H6O3 + 2CaSO4 . 2H2O                    (19)  

 Pela estequiometria da Equação 19, a cada 1.84 Kg de ácido lático formado, são 

necessários 1.0 Kg de ácido sulfúrico . O ácido sulfúrico possui média de 15 mg/kg de Hg.  

OrdemPadrão OrdemAleatória Temperatura (°C) Vazão (L/h) 

2 1 70 0,7 

3 2 50 2,5 

5 3 50 0,7 

6 4 70 0,7 

4 5 70 2,5 

8 6 70 2,5 

9 7 60 1,6 

7 8 50 2,5 

10 9 60 1,6 

1 10 50 0,7 
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Para a realização dos testes, por motivos de segurança, foi utilizado o lactato de 

cálcio já acidificado com ácido sulfúrico. O produto foi retirado do reator de acidificação 

da unidade industrial.   

 O ácido lático utilizado nos testes com as resinas de troca iônica se originou no 

processo de acidificação do lactato de cálcio com o ácido sulfúrico. 

  

3.2.1.2 - Outros reagentes 

 ÁcidoSulfúrico: 

O ácido sulfúrico foi fornecido pela Votorantim Metais com pureza de 98% m/v. A 

concentração média de Hg no ácido sulfúrico é de 15 mg/kg.  

 

 Iodeto de Potássio:  

O iodeto de potássio foi fornecido pela Vetec Química Fina, com pureza de 99% m/v. 

Foi realizada análise da concentração de mercúrio neste reagente e constatado que não 

há presença deste metal.  

 

3.2.2 Método 

3.2.2.1- Descrição da unidade e procedimento experimental 

 Para a realização dos testes, foram utilizados seis reatores de vidro de capacidade 

de 6L. O diagrama de blocos do experimento é mostrado na Figura 11. O aparato para 

todo o experimento pode ser visto na Figura 12.  A agitação no reator é realizada com um 

impelidor de três pás. 
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Figura 11: Esquema operacional da unidade de acidificação e filtração. 

 

Figura 12: Aparato utilizado nos testes de adição de KI. 
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Foram pesados 1000 gramas de produto acidificado (lactato de cálcio + ácido 

sulfúrico) para cada reator. Foram utilizadas as condições de processo industrial de 

acidificação: agitação mecânica de 400 rpm durante 3:45 h (tempo de reação).  

O controle da temperatura é realizado por banho termostático (Cientec modelo 

CT-249). A reação de acidificação é exotérmica, portanto, o controle da temperatura é 

importante pois a mesma influencia na formação dos cristais de sulfato de cálcio. 

Temperaturas acima de 80°C favorecem a formação de sulfato de cálcio monohidratado 

(NANNINGA, G.,2011) e,  como os cristais formados são menores, a etapa de filtração fica 

prejudicada (o sulfato de cálcio monohidratado não fica retido no elemento filtrante).  A 

dificuldade da filtração ocorre na unidade industrial devido ao elemento filtrante. O 

iodeto de potássio foi adicionado no reator no início do teste.  

Após o tempo de reação, o reator foi aberto e logo em seguida, todo o conteúdo 

do mesmo foi filtradosob vácuo e o iodeto de mercúrio (II) foi removido com o gesso. Esta 

operação foi realizada com cautela, pois o produto estava com a temperatura elevada, 

sob agitação constante, para que não houvesse formação prévia de gesso fazendo com 

que o  produto não estivesse homogêneo para a filtração. O elemento filtrante utilizado 

nos experimentos foi o mesmo utilizado na escala industrial.  

 Uma amostra do filtrado (5 mL) foi retirada e armazenada em um tubo falcon 

graduado de 50 mL .  

 

3.2.3  Programação de experimentos 

Os experimentos foram realizados utilizando comovariáveisa temperatura de reação e 

a concentração de iodeto de potássio (ppm) adicionado na reação. As temperaturas de 

reação foram: 25°C, 35°C, 45°C, 55°C, 65°C, 75°C. Temperaturas acima de 75°C não foram 

testadas, pois, favorecem a formação de sulfato de cálcio monohidratado. Como já foi 

mencionado, este sulfato de cálcio forma cristais pequenos e finos dificultando o processo 

de filtração. As concentrações de iodeto de potássio testadas variaram de 1 mg/kg a 50 

mg/kg.  
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3.3  Determinação do teor de mercúrio no ácido lático 

Para analisar o mercúrio foi utilizado o equipamento DMA 80 (Direct Mercury Analyzer) 

mostrado na Figura 13 da Milestone. A amostra é pesada (cerca de 0,2 gramas) em uma 

barquinha de quartzo em uma balança analítica Metler Toledo modelo AG285 e inserida 

no equipamento.  

 Inicialmente, a amostra é secada e decomposta por ação térmica a 850°C em um fluxo 

contínuo de oxigênio. Os produtos da combustão são liberados e levados para a parte 

catalítica do forno onde há a oxidação do nitrogênio, enxofre e de outros halogênios.       

O vapor de mercúrio é capturado em um forno separado,  poramalgamação com ouro. O 

forno de amalgamação é aquecido a 900°C, o mercúrio é reduzido a seu vapor 

monoatômico. Este vapor é arrastado pelo gás e determinado pelo detector do 

equipamento por espectrofotometria de absorção atômica em comprimento de onda de 

254 nm. O limite de detecção do equipamentoatinge 0,02 ng Hg.  

 

 

Figura 13: Analisador de mercúrio DMA – 80, Millestone. 
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Capítulo 4  Resultados e Discussão 
  

 Este capítulo apresenta os resultados obtidos nos experimentos com as resinas de 

troca iônica e precipitação do Hg a partir de adição de KI. 

 

4.1 Testes preliminares com as colunas de troca iônica 

 Os testes preliminares tiveram por objetivo determinar, por meiode uma análise 

estatística, se as três colunas utilizadas nos experimentos são equivalentes. Os resultados 

da concentração de sódio em mg/L nas colunas, a média e desvio padrão são mostrados 

na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Resultados dos testes preliminares da remoção de sódio nas 3 colunas 
 

Amostra 
Coluna (mg/L Na) 

µ (mg/L) δ (mg/L) 
1 2 3 

1 2,0651 2,0715 2,0809 2,0725 0,0080 
2 2,2892 2,2529 2,2492 2,2638 0,0221 
3 2,352 2,3174 2,3607 2,3434 0,0229 
4 2,6605 2,6949 2,6751 2,6768 0,0173 
5 2,9431 2,8705 2,9148 2,9095 0,0366 
6 3,2455 3,2485 3,2321 3,2420 0,0087 
7 3,8005 3,8113 3,7885 3,8001 0,0114 
8 4,1174 4,1026 4,1159 4,1120 0,0081 
9 4,6578 4,6115 4,5601 4,6098 0,0489 

10 4,9985 4,9628 4,9470 4,9694 0,0264 
11 5,2592 5,2409 5,2331 5,2444 0,0134 
12 6,6015 6,6036 6,0510 6,4187 0,3184 
13 7,3049 7,2839 7,2956 7,2948 0,0105 
14 7,8871 7,8610 7,8710 7,8730 0,0132 
15 8,1880 8,1851 8,1895 8,1875 0,0022 

µ = média das concentrações de sódio nas 3 colunas. 
δ = desvio padrão das concentrações de sódio nas 3 colunas.  

 
 A partir dos dados da Tabela 8, foi realizado o teste de hipótese no Minitab 

considerando desvio padrão para cada amostra. O teste de hipótese indica se há 

diferença significativa entre os desvios padrões de cada coluna em cada amostra com 95% 

de nível de confiança. O valor de p é calculado a partir dos resultados de desvio padrão 

em todas as amostras e representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela 

é não é verdadeira.  A hipótese nula (H0) considerou que as 3 colunas possuem desvio 
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padrão iguais. Para rejeitar H0,  o valor de p deve ser menor que 0,05. O valor de p para o 

teste foi de 0,725. Comparando os valores de p, 0,725 > 0,05 (valor de p com 95% de 

intervalo de confiança). A hipótese H0 não pode ser rejeitada. Logo, as 3 colunas são 

equivalentes pois não há diferença significativa no desvio padrão em todas as amostras.  

 

4.2 Resultados da remoção de mercúrio usandoresinas de troca iônica 
 

Foram realizados10 experimentos para cada resina com diferentes vazões e 

temperaturas de operação conforme a programação de experimentos mencionada 

anteriormente. Como variáveis de resposta foram considerados o volume de ácido lático 

no qual a resina satura (concentração de Hg na entrada da coluna = concentração de Hg 

na saída da coluna) e volume de ácido lático que percola a resina até que se atinja a 

concentração de Hg de especificação (5 mg/kg de Hg). As tabelas contendo os resultados 

de todos os experimentos são mostrados no Anexo I.  

As Figuras 14 e 15 mostram os resultados do % de remoção de Hg, em função do 

volume de ácido lático tratado, para cada uma das resinas, referentes aos testes 1 e 4 da 

programação de experimentos. As oscilações entre os pontos pode ser explicada devido 

ao uso da bomba peristáltica para o controle da vazão de saída das colunas. O fluxo desta 

bomba é dado de forma pulsante e não contínua. Os gráficos dos demais experimentos 

são mostrados no Anexo II. 

Na Tabela 8 estão os resultados observados para os experimentos realizados. O 

volume A (VA) refere-se ao volume de ácido lático percolado no leito de resina até a 

saturação e o volume B (VB) é o somatório de todo o ácido lático tratado até o instante 

em que o valor da concentração de Hg atende a especificação (5 mg/kg de Hg).  

A eficiência de remoção de Hg na saturação da coluna, foi calculada a partir da 

Equação 18 mostrado no capítulo anterior, onde o % de remoção de Hg é calculado em 

função do teor de Hg na alimentação e do teor de Hg no momento da saturação da resina.   

A eficiência de remoção de Hg na saturação da coluna, foi calculada a partir da 

Equação 18, na qual o % de retirada de Hg é calculado em função do teor de Hg na 

alimentação e do teor de Hg no momento da saturação da resina.   
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Figura 14: Eficiência da remoção de Hg, em função do volume tratado, para as resinas CR 
11, CR 20 e Indion - experimento 1. 
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Figura 15: Eficiência da remoção de Hg, em função do volume tratado, para as resinas CR 
11, CR 20 e Indion - experimento 4. 
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Tabela 9: Resultados dos experimentos de remoção de Hg 

                      

Exp. Vz (L/h) T (°C) 
VA (mL) VB (mL) EficiênciaA (%) 

CR 11 CR 20 Indion CR 11 CR 20 Indion CR 11 CR 20 Indion 

1 0,7 70 3000 2900 2700 2700 2400 2500 42,05 38,90 40,90 

2 2,5 50 1600 1700 1600 1400 1400 1200 40,75 40,22 38,06 

3 0,7 50 3100 2900 2700 2300 2100 1700 36,25 36,64 34,16 

4 0,7 70 3000 2900 2800 2700 2400 2400 42,70 39,08 40,40 

5 2,5 70 1700 1700 1700 900 1300 1300 39,46 38,19 32,58 

6 2,5 70 1700 1700 1700 900 1400 1100 39,85 38,03 32,77 

7 1,6 60 2400 2400 2400 1600 1700 1600 33,19 32,83 32,77 

8 2,5 50 1600 1700 1700 1400 1500 1400 40,86 40,57 38,94 

9 1,6 60 2400 2400 2400 1600 1600 1600 32,33 32,47 32,09 

10 0,7 50 3100 2900 2700 2200 2300 1800 36,13 36,97 34,62 

Exp: experimento 
Vz (L/h): vazãooperacional 
T(°C) :temperaturaoperacional 
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4.2 – Análise fatorial dos experimentos para cada resina 

 A partir dos resultados do volume de ácido lático percolado pelas resinas em todos 

os experimentos, o software Minitab, por meio da técnica de análise fatorial, foi utilizado 

para calcular os efeitos da temperatura, vazão e da interação entre vazão e temperatura 

para cada resina. As respostas de interesse são o volume de ácido lático (VB) para atingir a 

especificação de 5 mg/kg de Hg por massa de resina (g) e o volume de ácido lático para 

saturar a resina por massa de resina (g). A programação de experimentos realizada 

fornece repetição de temperatura e vazão. As Tabelas 10 e 11 mostram o desvio padrão e 

a média para a repetição dos experimentos considerando VA e VB respectivamente. 
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Tabela 10: Média e desvio padrão do volume de saturação VA para os experimentos repetido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X (mL) e Y (mL): volume dos experimentos repetidos 
µ (mL): média dos volumes repetidos 
δ (mL): desvio padrão dos volumes repetidos 
 
 
Tabela 11: Média e desvio padrão do volume de saturação VB para os experimentos repetidos 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X (mL) e Y (mL): volume dos experimentos repetidos 
µ (mL): média dos volumes repetidos 
δ (mL): desvio padrão dos volumes repetidos 

    VA (mL) 

Exp. 
CR 11 

µ (mL) δ (mL) 
CR 20 

µ (mL) δ (mL) 
Indion 

µ (mL) δ (mL) 
X (mL) Y (mL) X (mL) Y (mL) X (mL) Y (mL) 

1 e 4 3000 3000 3000 0 2900 2900 2900 0 2700 2700 2700 0 
2 e 8 1600 1600 1600 0 1700 1700 1700 0 1600 1800 1700 141 

3 e 10 3100 3100 3100 0 2900 2900 2900 0 2700 2700 2700 0 
5 e 6 1700 1700 1700 0 1700 1700 1700 0 1700 1700 1700 0 
7 e 9 2400 2400 2400 0 2400 2400 2400 0 2400 2400 2400 0 

    VB (mL) 

Exp. 
CR 11 

µ (mL) δ (mL) 
CR 20 

µ (mL) δ (mL) 
Indion 

µ (mL) δ (mL) 
x (mL) y (mL) x (mL) y (mL) x (mL) y (mL) 

1 e 4 2700 2700 2700 0 2400 2400 2400 0 2500 2400 2450 71 
2 e 8 1400 1400 1400 0 1400 1500 1450 71 1200 1400 1300 141 

3 e 10 2300 2200 2250 71 2100 2300 2200 141 1700 1800 1750 71 
5 e 6 900 900 900 0 1300 1400 1700 71 1300 1100 1200 141 
7 e 9 1600 1600 1600 0 1700 1600 1650 71 1600 1800 1700 141 
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O desvio padrão para VA mostrado na Tabela 10 é igual a zero para todos os 

experimentos realizados nas resinas CR 11 e CR 20, ou seja, não há variabilidade nos 

resultados dos experimentos repetidos. Com isso, a média dos resultados pode ser 

considerada para a análise estatística dos resultados. Para a resina Indion, o teste de 

hipótese foi realizado em conjunto com os resultados da Tabela 11 para avaliar se os 

resultados da repetição dos experimentos que apresentaram desvio padrão são 

equivalentes. A hipótese nula considerada foi que H0: X=Y para todos os experimentos 

com 95% de intervalo de confiança.  O valor de p calculado pelo Minitab foi de 0,911. 

Como  0,911>0,05, os resultados podem ser considerados equivalentes nas replicatas de 

todos os experimentos a 95% de confiança. 
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4.2.1 Resina CR 11  

Os volumes obtidos em cada experimento foram divididos pela massa da resina CR 

11 (41,38 g), correspondente ao volume (100 mL) utilizado. A Tabela 12 mostra os 

resultados para todos os experimentos realizados com a resina CR 11. As repetições dos 

valores de estão indicadas como Exp. C e Exp. D no caso de VA/g de CR 11 e Exp. Exp. F 

para VB/g de CR 11. As médias dos referidos valores são indicadas como µC,D e µE,F, 

respectivamente. 

Tabela 12: Média (µ) dos volumes de ácido lático VA e VB por massa de resina nas 
repetições dos experimentos para a resina CR 11 

Exp.  T (°C ) Vz (L/h) 

VA / g de CR 11 
(mL/g) 

µC,D 
VB/g de CR 11 

(mL/g) µE,F 

Exp. C Exp. D (mL/g) Exp. E Exp. F (mL/g) 

1 e 4 70 0,7 72,50 72,50 72,50 65,25 65,25 65,25 

2 e 8 50 2,5 38,67 38,67 38,67 33,83 33,83 33,83 

3 e 10 50 0,7 74,92 74,92 74,92 55,58 55,58 54,37 

5 e 6 70 2,5 41,03 41,03 41,03 21,75 21,75 21,75 

7 e 9 60 1,6 58,00 58,00 58,00 38,67 38,67 38,67 

T (°C )= Temperatura operacional 
Vz = vazão operacional (L/h)  
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 

 A partir dos dados da Tabela 12, foram calculados, utilizando o software Minitab, 

os efeitos das temperatura, da vazão e da interação entre estas duas variáveis. Os 

resultados para  resina CR 11 são mostrados na Tabela 13. 

Tabela 13: Valores para cada fator e coeficientes para a resina CR 11 utilizando VA/g de 

resina e VB /g de resina como variável resposta 

Fator 
VA/g de CR 11   VB/g de CR 11   

Efeito Coef. p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   56,38 0,000 99,76%   43,49 0,000 99,88% 

Temperatura 0,00 0,00 0,232 
 

-0,60 -0,30 0,314 
 

Vazão -33,59 -16,79 0,000 
 

-31,79 -15,89 0,000 
 

Temperatura 
* Vazão 

2,40 1,20 0,007   -11,49 -5,70 0,000   

          
   

  

Todos os fatores possuem efeito decrescente para VB/g de CR 11, ou seja, o 

aumento de vazão, de temperatura ou a associação de ambos fornecem menor volume 

de ácido lático percolado por massa de resina. Para VA/g de CR 11 apenas a vazão possui 
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efeito decrescente. O fator que é significante possui valor de p < 0,05. Portanto, o efeito 

da vazão e da interação da vazão e temperatura tem maior impacto quando comparados 

ao efeito da temperatura com 95% de nível de confiança. 

 Os coeficientes de cada termo constroem um modelo de equação do tipo: y = aX1 

+ bX2. O coeficiente de determinação do modelo para VB/g de resina é R2 = 99,88%, ou 

seja, 99,88% de toda variação é explicada pela regressão. Para os resíduos apenas 0,12%. 

O mesmo se aplica para VA/g de resina. Quanto mais perto de 1, melhor é o ajuste do 

modelo às respostas observadas (NETO et al, 2001).  

 A partir dos efeitos, obtém-se os Diagramas de Pareto de efeitos padronizados 

para a resina CR 11 considerando VA/g de resina e VB/g de resina nas Figuras 16 e 17 

respectivamente. 

 

Figura 16: Diagrama de Pareto para a resina CR 11 considerando VA/g de CR 11 como 
variável resposta . 
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Figura 17: Diagrama de Pareto para a resina CR 11 considerando VB/g de CR 11 como 
variável resposta. 

 

O Diagrama de Pareto indica quais os parâmetros e interações tem influência 

significativa sobre a variável resposta considerada (NETO et al, 2001). Supondo um nível 

de confiança de 95% , o efeito padronizado é de 2,57 para ambas variáveis resposta. Os 

efeitos que ultrapassam a linha no valor de 2,57 são significativos. Deste modo, pode-se 

confirmar que o parâmetro que apresenta maior influência é a vazão, seguido da 

interação vazão e temperatura tanto para VA/g de CR 11 quanto para VB/g de CR 11. Seu 

efeito está associado a variável resposta volume de ácido lático por massa de resina para 

atingir a especificação em Hg. 

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 13 a vazão e a interação entre a 

temperatura e a vazão são os fatores que mais afetam o desempenho da resina quando a 

variável resposta é VA/ g de CR 11.  A variável temperatura não possui impacto para VA, 

provavelmente, devido ao fato de que a mesma pode trabalhar em temperaturas 

elevadas (até 120 °C).  

 O resultado do Diagrama de Pareto indica que a adsorção do mercúrio é 

favorecida pelo aumento do tempo de adsorção na resina CR 11 pois sua matriz 
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polimérica de estireno-divinilbenzeno é caracterizada pela cinética de reação 

(MitsubichiChemical Corporation,1995) .Todos os fatores possuem efeito decrescente 

para VB, ou seja, o aumento de vazão, de temperatura ou a associação de ambos 

fornecem menor volume de ácido lático percolado por massa de resina. 

A estrutura altamente porosa desta resina facilita o processo de troca iônica. O pH 

de operação também influencia na remoção de mercúrio. Quanto menor o pH, maior a 

seletividade para o mercúrio e consequentemente maior a eficiência de adsorção na 

resina. Como pH do ácido lático é 2,0, a seletividade para o íon mercúrio nesse pH é alta. 

4.2.2 – Resina CR 20 

 Para a resina CR 20, são mostrados os resultados de todos os experimentos 

realizados na Tabela 14. Os volumes de ácido lático obtidos para saturação e 

especificação foram divididos por 39,53  gramas da resina CR 20. 

Tabela 14: Média (µ) dos volumes de ácido lático por massa de resina nas repetições dos 

experimentos para a resina CR 20 

Exp. T(°C ) Vz (L/h) 

VA/g de CR 20 
(mL/g) µC,D(mL/g) 

VB/g de CR 20 
(mL/g) µE,F(mL/g) 

Exp. C Exp. D Exp. E Exp. F 

1 e 4 70 0,7 73,36 73,36 73,36 60,71 60,71 60,71 

2 e 8 50 2,5 43,00 43,00 43,00 35,42 37,95 36,68 

3 e 10 50 0,7 73,36 73,36 73,36 53,12 58,18 55,65 

5 e 6 70 2,5 43,00 43,00 43,00 32,89 35,42 34,15 

7 e 9 60 1,6 60,71 60,71 60,71 43,00 40,48 41,74 

         T (°C )= Temperaturaoperacional 
Vz(L/h) = vazãooperacional 
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 

 

De acordo com a Tabela 14, os experimentos 1 e 4 apresentam maior quantidade 

de ácido lático adsorvido por massa de resina para as variáveis de especificação e 

saturação VB/g de CR 20 e VA/g de CR 20.  

A Tabela 15 mostra os efeitos e os  coeficientes calculados pelo Minitab para cada 

fator para a resina CR 20. O efeito da vazão possui maior impacto entre os fatores seguido 

da interação entre vazão e temperatura. O mesmo apresenta impacto decrescente, ou 

seja, quanto maior a vazão de operação, menor o volume de ácido lático percolado por 
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esta resina quando a variável resposta é VB/g de CR 20.  Para a variável resposta VA/g de 

CR 20, somente o efeito da vazão é significativo.  

Tabela 15: Valores para cada fator e coeficientes para a resina CR 20 utilizando VA/g de 
resina e VB/g de resina como variável resposta 

As Figuras 18 e 19 mostram os Diagramas de Pareto para a resina CR 20 utilizando 

VA/g de resina e VB/g de resina como variável resposta.  

 

 
Figura 18: Diagrama de Pareto para a resina CR 20 considerando VA/g de CR 20 como 
variável resposta . 

Fator 
VA/g de CR 20   VB/g de CR 20   

Efeito Coef. p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   52,23 0,000 99,45%   40,75 0,000 94,40% 

Temperatura 0,00 0,00 1,000 
 

1,13 0,56 0,602   

Vazão -27,01 -13,51 0,000 
 

-20,26 -10,13 0,000   

Temperatura 
* Vazão 

0,00 0,00 1,000 

 

-3,28 -1,69 0,150   
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Figura 19: Diagrama de Pareto para a resina CR 20 considerando VB/g de CR 20 como 

variável resposta. 

 

Os Diagramas de Pareto apresentados nas Figuras 18 e 19, mostram que os efeitos 

da interação vazão e temperatura e a temperatura não apresentam significância a 95% de 

nível de confiança. Somente o efeito da vazão tem impacto sobre as variáveis resposta VB 

e VA para esta resina. A vazão possui maior impacto em VA do que em VB.  

A resina CR 20 assim como a resina CR 11, também pode trabalhar a temperaturas 

elevadas (até 100 °C). O tempo de adsorção, assim como na resina CR 11, é predominante 

na eficiência de remoção de Hg.  A resina CR 20 captura o íon mercúrio pela quelação com 

seu grupo funcional de aminas .  
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4.2.3 – Resina Indion 

 Para a resina Indion, são mostrados os resultados de todos os experimentos 

realizados na Tabela 16. O volume de ácido lático obtido para VA e VB são divididos por 

44,78 gramas da resina Indion. 

Tabela 16: Média (µ)dos volumes de ácido lático por massa de resina nas repetições dos 
experimentos para a resina Indion 

Exp. 
T 

(°C ) 
Vz 

(L/h) 

VA/g de Indion 
µC,D(mL/g) 

VB/g de Indion 
µE,F(mL/g) 

Exp. C Exp. D Exp. E Exp. F 

1 e 4 70 0,7 60,29 62,53 61,41 55,83 53,6 54,71 

2 e 8 50 2,5 35,73 37,96 36,85 26,8 31,26 29,03 

3 e 10 50 0,7 60,29 60,29 60,29 37,96 40,2 39,08 

5 e 6 70 2,5 37,96 37,96 37,96 29,03 24,56 26,8 

7 e 9 60 1,6 55,6 55,6 55,6 35,73 35,73 35,73 
T (°C ) = Temperatura operacional 
Vz (L/h) = Vazãooperacional 
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 
 

 Os resultados da Tabela 16 mostram que a resina Indion apresenta melhor 

performance de remoção de Hg para temperatura de 70°C e vazão de 0,7 L/h.  

A Tabela 17 mostra os efeitos e coeficientes calculados pelo Minitab para os 

resultados de VA e VB obtidos da resina Indion. 

 
Tabela 17: Valores para cada fator e coeficientes para a resina Indion utilizando VA/g de 
resina e VB/g de resina como variável resposta 

Fator 
VA/g de Indion    VB/g de Indion   

Efeito Coef p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   39,02 0,000 96,76%   28,92 0,000 97,06% 

Temperatura 0,87 0,43 0,548 
 

5,23 2,61 0,005   

Vazão -18,29 -9,14 0,000 
 

-14,81 -7,4 0,000   

Temperatura 
* Vazão 

0,00 0,00 1,000   -6,97 -3,84 0,001   

 

De acordo com a Tabela 17, a vazão possui maior impacto, seguida da interação 

vazão*temperatura. O efeito da vazão é negativo, ou seja, decrescente. Quanto menor a 

vazão de trabalho, maior o volume de ácido lático percolado pela resina Indion para 

atingir a saturação da resina ou especificação. 

 As Figuras 20 e 21 mostram os Diagramas de Pareto para a resina Indion 

considerando VA/g de resina e VB/g de resina como variável resposta. 
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Figura 20: Diagrama de Pareto para a resina Indion considerando VA/g de resina como 
variável resposta. 

 

 
Figura 21: Diagrama de Pareto para a resina Indion considerando VB/g de resina como 
variável resposta. 
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A Figura 20 mostra o Diagrama de Pareto para a variável resposta VA/g 

Diferentemente de VB, a variável resposta VA sofre impacto com 95% de confiança da 

vazão. O efeito da vazão para VA e VB são semelhantes. Para a utilização da resina Indion 

até a saturação da mesma, a temperatura não irá influenciar na remoção de Hg.  

 Os resultados mostrados na Figura 21, para uma distribuição com 95% de 

confiança, confirmam que os fatores temperatura, vazão e da interação vazão e 

temperatura tem impacto significativo sob o volume de ácido lático percolado pela resina 

Indion. Esta resina é a mais difícil de operar se comparada às anteriores, pois, os três 

fatores analisados impactam na capacidade de adsorção da resina. A Resina Indion é a 

resina que trabalha com a menor temperatura operacional comparada com as demais 

(até 60°C).  

 

4.3 – Análise fatorial 23 das resinas nos experimentos 

 A análise fatorial 23 mostra os principais efeitos da interação entre duas resinas, 

considerando os efeitos da vazão, temperatura e o tipo de resina. Esta análise é muito útil 

para comparar os impactos ao trocar uma resina por outra. As variáveis resposta para a 

análise fatorial são o volume para atingir a especificação em 5 mg/L de Hg e o volume de 

saturação da resina. Em todas as análises é apresentado o gráfico de Pareto, com os 

efeitos mais importantes em 95% de intervalo de confiança. Para cada volume dos 

experimentos repetidos é considerada a média dos mesmos. A partir da média dos 

volumes, é calculado a quantidade de ácido lático em mL adsorvido por massa de resina 

em gramas. 

 

4.3.1 – Interação das resinas CR11 x CR 20 

 A Tabela 18 mostra os fatores utilizados para realizar a análise fatorial entre as 

resinas CR 11 e CR 20.   
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Tabela 18: Média dos volumes de ácido lático por massa de resina nas repetições dos 
experimentos para as resinas CR 11 e CR 20 

Resina T (°C) Vz (L/h) 
µ  (mL/g) 

VB VA 

CR 20 50 0,7 73,36 55,65 
CR 11 50 0,7 74,92 54,37 
CR 20 70 2,5 43,01 34,15 
CR 20 50 2,5 43,01 36,68 
CR 20 60 1,6 60,71 41,74 
CR 20 70 0,7 73,36 60,71 
CR 11 60 1,6 58,00 38,67 
CR 11 50 2,5 38,67 33,83 
CR 11 70 0,7 72,50 65,25 
CR 11 70 2,5 41,08 21,75 

     T(°C): Temperatura de operação 
Vz (L/h): vazão de operação  
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 

 

 A partir dos dados da Tabela 18, foram calculados, com o Minitab, efeitos, 

coeficientes e valor de p para a interação entre as resinas CR 11 e CR 20. As variáveis 

resposta para esta análise fatorial são VA/g de resina e VB/g de resina. A Tabela 19 mostra 

os dados calculados pelo Minitab. 

 

Tabela 19: Valores para cada fator e coeficientes para as resinas CR 11 e CR 20 utilizando 
VA/g de resina e VB/g de resina como variável resposta 

Fator 
VA/g de resina VB/g de resina 

Efeito Coef p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   52,28 0,007 99,81%   40,92 0,604 99,71% 
Resina -1,51 -0,76 0,377   0,92 0,46 0,541   

Temperatura 0,60 0,30 0,691   4,16 2,08 0,604   
Vazão -26,11 -13,05 0,028   -20,33 -10,16 0,604   

Resina* 
Temperatura 

-0,60 -0,30 0,691   -3,04 -1,52 0,604   

Resina*Vazão -0,91 -0,46 0,569   0,07 0,03 0,604   
Temperatura* 

Vazão 
0,00 0,00 1,000   -6,49 -3,24 0,604   

Resina*Vazão 
*Temperatura 

0,00 3,52 1,000   3,11 1,55 0,604   

 

 A Tabela 19 mostra que a interação entre as resinas CR 11 e CR 20 tem mais 

impacto da vazão seguido da interação temperatura e vazão quando a variável resposta é 
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VB/g de resina. Assim como nas avaliações individuais para cada resina, a vazão tem o 

efeito mais importante para remoção de Hg.  

 As Figuras 22 e 23 mostram os Diagramas de Pareto considerando VA/g de resina 

e VB/g de resina como variáveis resposta respectivamente. 

 

 

Figura 22: Diagrama de Pareto para as resinas CR 11 e CR20 considerando VA/g de resina 
como variável resposta. 
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Figura 23: Diagrama de Pareto para as resinas CR 11 e CR20 considerando o VB/g de 
resina como variável resposta. 

 

 De acordo com os Diagramas de Pareto mostrado nas Figuras 22 e 23, apenas a 

vazão tem efeito no desempenho das resinas CR 11 e CR 20, para um  intervalo de 95% de 

confiança. Para a variável resposta VA/g de resina, a vazão, também,tem o efeito mais 

impactante, seguido do tipo de resina. O efeito da vazão para VA/g de resina é maior do 

que para VB/g de resina. O tipo de resina para atingir a especificação é o segundo maior 

efeito VA/g de resina. No entanto, para VA/g de resina o tipo de resina é o menor efeito. 

Com isso, caso haja a necessidade de substituição das resinas, a performance em remoção 

de Hg não será impactada quando a resina é utilizada até a saturação. Para a troca do tipo 

de resina, é preciso que seja avaliada a vazão operacional para que a quantidade de ácido 

lático adsorvida não sofra impacto. 

 

 

 

4.3.2 – Interação das resinas CR20 x Indion 

 Tabela 20 mostra os fatores utilizados para realizar a análise fatorial entre as 

resinas CR 20 e Indion e os volumes médios de ácido lático para VA e VB por massa de 

resina. 



 

55 
 

 
Tabela 20:Média dos volumes de ácido lático por massa de resina nas repetições dos 
experimentos para as resinas CR 20 e Indion 

Resina T (°C) Vz (L/h) 
µ (mL/g) 

VA VB 

Indion 60 1,6 53,6 35,73 
CR 20 50 2,5 43,01 36,68 
Indion 70 2,5 37,96 26,80 
Indion 50 2,5 36,85 29,03 
Indion 70 0,7 61,41 54,71 
CR 20 70 2,5 43,01 34,15 
CR 20 60 1,6 60,71 41,74 
CR 20 50 0,7 73,36 55,65 
Indion 50 0,7 60,29 39,08 
CR 20 70 0,7 73,36 60,71 

T(°C): Temperatura operacional 
Vz (L/h): vazãooperacional 
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 
 

 A partir dos resultados de volume de ácido lático para VA/g de resina e VB/g de 

resina , foram calculados, com o Minitab, os coeficientes, os valores de efeito, p e R2 para 

a interação das resinas CR 20 e Indion como pode ser observado na Tabela 20. 

 

Tabela 21: Valores para cada fator e coeficientes para as resinas CR 20 e Indion utilizando 
VA/g de resina e VB/g de resina como variável resposta 

Fator 
VA/g de resina VB/g de resina 

Efeito Coef. p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   45,05 0,004 99,96%   35,41 0,013 99,62% 
Resina -13,21 -6,61 0,024   -11,84 -5,92 0,068   

Temperatura  0,43 0,22 0,577   3,18 1,59 0,269   
Vazão -22,66 -11,33 0,016   -17,54 -8,79 0,052   

Resina* 
Temperatura 

0,43 0,22 0,577   2,05 1,02 0,388   

Resina*Vazão 4,37 2,18 0,080   2,73 1,37 0,307   
Temperatura*

Vazão 
0,00 0,00 1,000   -5,17 -2,59 0,172   

Resina*Vazão*
Temperatura 

0,00 0,00 1,000   -1,8 -0,90 0,428   
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De acordo com a Tabela 21, a vazão possui maior efeito nas variáveis resposta 

VA/g de resina e VB/g de resina, seguida do tipo de resina.  

Os Diagramas de Pareto das Figuras 24 e 25 mostram os efeitos padronizados para 

as variáveis resposta VA/g de resina e VB/g de resina respectivamente.  

 

 

Figura 24: Diagrama de Pareto para as resinas Indion e CR20 considerando VA/g de resina 
como variável resposta. 
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Figura 25: Diagrama de Pareto para as resinas Indion e CR 20 considerando VB/g de resina 
como variável resposta. 

 De acordo com o Diagrama de Pareto para VB/g de resina mostrado na Figura 25, 

nenhuma variável possui efeito significativo na interação entre as resinas CR 20 e Indion. 

O efeito da vazão é maior para VA/g de resina do que para VB/g de resina. Para VA/g de 

resina, o Diagrama de Pareto apresentado na Figura 24 mostra que a vazão e o tipo de 

resina tem impacto na sua saturação. Para a substituição de uma resina pela outra são 

necessárias modificações nas condições operacionais do processo em ambas situações, ou 

seja, atingir a especificação ou saturação.  

 

4.3.2 – Interação das resinas Indion x CR 11 

 Tabela 22 mostra os fatores utilizados para realizar a análise fatorial entre as 

resinas CR 11 e Indion e os volumes médios de ácido lático para VA/g de resina e VB/g de 

resina. 
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Tabela 22: Fatores utilizados na interação das resinas Indion e CR 11 
 

Resina T (°C) Vz (L/h) 
µ (mL/g) 

VA VB 

CR 11 60 1,6 58 38,67 

Indion 50 0,7 60,29 39,08 

CR 11  70 0,7 72,5 65,25 

CR 11 50 2,5 38,67 33,83 

CR 11 50 0,7 74,92 54,37 

Indion 70 2,5 37,96 26,8 

CR 11 70 2,5 41,08 21,75 

Indion 60 1,6 53,6 35,73 

Indion 50 2,5 36,85 29,03 

Indion 70 0,7 61,41 54,71 

T(°C): Temperatura operacional 
Vz (L/h): vazãooperacional 
µ = média dos volumes de ácido lático por massa de resina para os experimentos repetidos 
 

 Ao analisar o planejamento fatorial da Tabela 22, o software Minitab retornou os 

valores de coeficientes e efeito , como pode ser observado na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Valores para cada fator e coeficientes para as resinas CR 11 e Indion utilizando 
VA/g de resina e VB/g de resina como variável resposta 

Fator 
VA/g de resina VB/g de resina 

Efeito Coef. p R2 Efeito Coef. p R2 

Constante   47,35 0,007 99,91%   36,33 0,015 99,70% 
Resina -17,61 -8,8 0,033   -13,55 -6,78 0,071   

Temperatura  0,44 0,22 0,745   2,31 1,16 0,403   
Vazão -25,94 -12,97 0,025   23,3 -11,65 0,046   

Resina* 
Temperatura 

0,44 0,22 0,745   2,91 1,46 0,336   

Resina*Vazão 7,65 3,83 0,085   8,49 4,25 0,125   
Temperatura*

Vazão 
1,2 0,60 0,450   -9,18 -4,59 0,116   

Resina*Vazão 
*Temperatura 

-1,2 -0,60 0,450   2,22 1,11 0,416   

 
    

 
      

  
 

De acordo com a Tabela 23, as variáveis resposta VA/g de resina e VB/g de resina 

são mais impactadas pela vazão e o tipo de resina.  
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 Os Diagramas de Pareto VA/g de resina e VB/g de resina são mostrado nas Figuras 

26 e 27. 

 

Figura 26: Diagrama de Pareto para as resinas CR 11 e Indion considerando VA/g de resina 
como variável resposta. 
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Figura 27: Diagrama de Pareto para as resinas CR 11 e Indion considerando VB/g de resina 
como variável resposta. 

Os Diagramas de Pareto mostrado nas Figuras 26 e 27 mostram que para VB/g de 

resina, nenhuma variável tem efeito significativo, enquanto que,  VA/g de resina  depende 

do tempo de adsorção que o ácido lático percorre no leito e do tipo de resina. Assim 

como para a interação entre CR 11 e Indion, a substituição entre as resinas CR 20 e 

Indion,também,não é recomendada. A limitação de temperatura de trabalho para a resina 

Indion não prejudica a performance da quantidade de mercúrio adsorvido pela resina.  

 

4.4 Resultados da remoção de mercúrio a partir da adição de KI 
 

 O Processo Toho é uma precipitação química que envolve uma reação e filtração 

onde KI é adicionado para remover o mercúrio proveniente do ácido sulfúrico (SHAFEEQ, 

2012). Os experimentos de remoção de mercúrio utilizando iodeto de potássio foram 

realizados em duplicata (Exp. A e Exp. B). 

 Foi realizado o teste de hipóteses para verificar se as médias dos resultados dos 

experimentos podem ser considerados na análise dos resultados. A hipótese nula H0 

considerou que todas as médias de concentração de Hg dos experimentos são iguais a 
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95% de confiança. O valor de p para o teste foi 0,652. Logo, 0,652 > 0,05. Ou seja, Ho não 

pode ser rejeitada. A partir desta análise estatística, o valor da média de concentração de 

Hg foi considerada para análise dos resultados obtidos. 

 O % de remoção de Hg foi calculado de acordo com a Equação 1 citada no capítulo 

da metodologia. A concentração inicial de Hg utilizada para todos os experimentos 

realizados foi a concentração de Hg obtida sem adição de KI.  Para a concentração final de 

Hg foi considerada a média dos experimentos A e B para cada adição de KI.  

 Para cada temperatura de reação, foram realizados 8 experimentos variando a 

concentração de KI. O % de remoção de Hg foi calculado em todas as adições de KI em 

todos os experimentos realizados. 

 Os resultados para todos os experimentos são mostrados nas Tabelas 24 e 25. A 

Figura 28 mostra o gráfico de remoção de Hg (%) por adição de KI (mg/kg) nas 

temperaturas dos experimentos.   
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Tabela 24: Resultados de remoção de Hg por KI para as temperaturas de 25°C, 35°C e 45°C 

               Temperatura : 25°C Temperatura : 35°C Temperatura :45°C 

KI  Hg (ppm) 
µ 

(ppm) 
%Remoção 

Hg 

Hg (ppm) 
µ 

(ppm) 
% Hg 

Hg (ppm) 
µ 

(ppm) 

% 
Remoção 

Hg (ppm) Exp. A   Exp. B Exp. A   Exp B Exp. A   Exp B 

0 9,5668 9,5674 9,5671   9,5685 9,5997 9,5841   9,2088 9,2094 9,2091   

2 9,4112 9,443 9,4271 1,46 9,5254 9,5286 9,5270 0,6 8,8599 8,8299 8,8449 3,95 

4 9,4261 9,4691 9,4476 1,25 9,3892 9,3875 9,3884 2,04 8,8079 8,7899 8,7989 4,45 

6 9,0145 9,0114 9,0130 5,79 9,2639 9,2604 9,2622 3,36 7,9808 7,8999 7,9404 13,78 

8 8,4121 8,4182 8,4152 12,04 9,0488 9,0431 9,0460 5,62 7,9098 7,8979 7,9039 14,17 

10 7,0929 7,0982 7,0956 25,83 8,4409 8,4468 8,4439 11,9 7,8965 7,8775 7,8870 14,36 

12 7,0931 7,0952 7,0942 25,85 8,1028 8,1052 8,1040 15,44 7,8966 7,8786 7,8876 14,35 

50 7,0827 7,0845 7,0836 25,96 8,0911 8,0931 8,0921 15,57 7,8427 7,8993 7,8710 14,53 

            
  

µ (mg/kg): média das concentrações de Hg nos experimentos repetidos 
% Remoção de Hg: % de Hg removido no experimento com relação a alimentação 
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Tabela 25: Resultados de remoção de Hg por KI para as temperaturas de 55°C, 65°C e 75°C 
 

               Temperatura: 55°C Temperatura: 65°C Temperatura :75°C 

KI Hg (mg/kg) 
       µ 
(mg/kg) 

% 
Remoção 

de Hg 

Hg (mg/kg) 
      µ 
(mg/kg) 

    % 
Remoção 
de Hg 

Hg (mg/kg) 
      µ 
(mg/kg) 

% Remoção 
de Hg (mg/kg) Exp. A   Exp B Exp. A   Exp B Exp. A   Exp B 

0 9,2024 9,2043 9,2034   9,2632 9,2665 9,26485   9,2086 9,2086 9,2086   
2 8,8398 8,8391 8,8395 3,95 9,2514 9,2523 9,25185 0,14 9,2002 9,2011 9,2007 0,09 
4 8,8395 8,839 8,8393 3,96 9,1892 9,1875 9,1884 0,83 9,1987 9,1917 9,1952 0,15 
6 8,7898 8,7899 8,7899 4,49 9,0642 9,0624 9,0633 2,18 9,1825 9,1735 9,178 0,33 
8 8,7400 8,7408 8,7404 5,03 8,4219 8,4218 8,4219 9,10 9,123 9,1266 9,1248 0,91 

10 8,1594 8,1798 8,1691 11,24 8,2278 8,2228 8,2253 11,22 9,0181 9,0118 9,015 2,10 
12 8,0321 8,0679 8,0500 12,53 8,2091 8,2062 8,2077 11,41 9,0085 9,0092 9,0089 2,17 
50 7,9233 7,9655 7,9444 13,68 8,1087 8,1077 8,1082 12,48 8,9745 8,9764 8,9755 2,53 

    
  

   
  

   
  

µ (mg/kg): média das concentrações de Hg nos experimentos repetidos 
% Remoção de Hg: % de Hg removido no experimento com relação a alimentação
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Figura 28:Eficiência da remoção de Hg por adição de KI nas temperaturas dos 
experimentos. 

 

Como mostrado na Figura 28, a remoção de Hg utilizando KI é variada, de forma 

significativa, com a temperatura de reação. No intervalo de temperatura utilizado, 

observa-se uma maior eficiência neste processo quando foi utilizada uma temperatura de 

25°C. Nesta temperatura, a eficiência de remoção de Hg com 10 mg/kg de KI é a mesma 

para 50 mg/kg de KI.  

A 35°C, a eficiência de remoção de Hg é a mesma para 25°C até a adição de 4 

mg/kg de KI. Para maiores concentrações de KI, o aumento do % de remoção é mais lento. 

A eficiência de remoção em 12 mg/kg de KI e 50 mg/kg de KI é de 15%. 

Para as temperaturas de 45°C e 55°C, a eficiência de remoção de Hg é maior do 

que para 25°C até a concentração de 4 mg/kg de KI. Para concentrações mais elevadas de 

KI, a eficiência de remoção reduz  significativamente. 

O aumento de temperatura não favorece a precipitação do mercúrio. É provável 

que a adição de KI possibilite reações paralelas nas quais o iodeto pode se ligar a outros 

cátions presentes no meio reacional, desfavorecendo a reação principal. Pelos resultados, 

aparentemente, as reações paralelas ocorrem, em maior intensidade, a temperaturas 
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elevadas. O potássio do KI pode possivelmente reagir com o lactato de cálcio formando o 

lactato de potássio como mostrado na Equação (19), desfavorecendo a eficiência de 

remoção de Hg (NANNINGA,2012). 

 

2(C3H5O3)2 Ca + 2H2SO4 + 4H2O+KI           4C3H6O3 + 2CaSO4 . 2H2O + (C3H5O3)2K               (19) 

 

O Processo Toho sugere que para eficiência de remoção maior que 99%, a reação 

do KI com o ácido sulfúrico seja a 0°C (HABASHI, 1978). No entanto, esta temperatura é 

inviável para o processo industrial. O lactato de cálcio a temperatura menor que 30°C sem 

agitação solidifica (NANNINGA, 2012). A possibilidade da incrustação do lactato de cálcio 

nas tubulações, reatores e equipamentos é elevada. Por este motivo, foi feita a opção 

para verificar o comportamento da reação em temperaturas mais altas para poder incluir 

este procedimento sem alterar as condições do processo. 

A Figura 29 mostra o % máximo de remoção de Hg em cada temperatura do 

experimento quando adicionado 50 mg/kg de KI.  

 

Figura 29: Eficiência da remoção de Hg por adição de 50 mg/kg de KI nas temperaturas 
dos experimentos. 
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 A Figura 29 mostra que para concentração de KI de 50 mg/kg, o % de remoção de 

Hg nas temperaturas de 35°C a 65°C não variam de forma significativa. A temperatura do 

processo industrial na etapa da acidificação é de 75°C, assim, para que a adição de KI seja 

eficiente, seria necessário reduzir a temperatura operacional na fábrica. Como não há 

variação na eficiência de remoção de Hg entre as temperaturas de 35°C a 65°C, é mais 

econômico trabalhar na temperatura de 65°C. A eficiência de remoção aumenta de 2,53% 

(75°C) para 12,48% (65°C).  

 O precipitado de iodeto de mercúrio é estável quando utilizado ácido sulfúrico 

com concentração de 50% m/v e temperatura menor que 30°C. A temperatura acima de 

30°C, o iodeto de mercúrio tende a ser dissolvido no meio reacional do KI com o ácido 

sulfúrico. Logo, do iodeto de mercúrio na reação com ácido sulfúrico é solúvel a 

temperaturas elevadas (DALLAGO,2008). 

 Há a possibilidade de aumentar a eficiência de remoção de Hg realizando um 

processo híbrido adicionando o KI na etapa de acidificação e posterior tratamento do Hg 

remanescente com a resina de troca iônica de modo que a temperatura reacional do 

processo não sofra impacto. Com a prévia remoção de Hg na acidificação, o volume de 

ácido lático percolado na resina aumenta. Com isso, a frequência de regeneração na 

resina e  consequentemente o volume de regenerante consumido diminuem. A 

regeneração de uma resina envolve não somente o regenerante, mas também água para 

retirar os grumos de sujeira e remover o regenerante, energia elétrica e tratamento do 

efluente gerado. Além disso, a troca de resina quando a vida útil da mesma termina 

também diminui. A vida útil de uma resina é função custo para realizar uma regeneração 

pelo custo de uma resina. O custo da regeneração é cumulativo. À medida que a resina de 

troca iônica é utilizada, o custo para regenerar aumenta e o custo da resina diminui. No 

momento em que o custo para regenerar for maior do que o custo da resina, é necessário 

substituir a resina (WHEATON, 2001).  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

5.1 Conclusões 
 

O trabalho desenvolvido permitiu avaliar o uso de resinas de troca iônica e 

precipitação química para remoção do mercúrio contido no ácido lático. Nas condições 

avaliadas, as resinas de troca iônica apresentaram melhor desempenho na remoção de Hg 

quando comparadas com a precipitação do mercúrio utilizando KI. 

A partir do planejamento estatístico, foram realizados os experimentos. Com a 

obtenção dos resultados, foi realizada a análise estatística  para cada resina.  

A resina Diaion CR 11 apresentou maior eficiência na remoção de Hg tanto para 

atingir a saturação da resina quanto para atingir a especificação em 5 mg/kg de Hg.A 

segunda melhor resina foi a Diaion CR 20.  

Na análise estatística considerando, individualmente, as resinas, ou seja, as 

variáveis resposta temperatura e vazão, Diagrama de Pareto, realizada para todas as 

resinas, identificou que  a vazão possui maior efeito para todas as resinas. Para as resinas 

CR 11 e Indion, o efeito da interação da vazão com a temperatura é, também, significativo 

embora menor do que o efeito da vazão considerando o volume de ácido lático para 

atingir a especificação por massa de resina (VB/g de resina). 

O planejamento fatorial 23, quando as resinas foram comparadas entre si 

identificou que a vazão, também, é o parâmetro que possui maior efeito para todas as 

interações das resinas. 

A resina Indion é a mais difícil de operar, por exemplo quando comparada às 

outras resinas, pois, os fatores de temperatura, vazão e a interação vazão e temperatura 

impactam na capacidade de adsorção de mercúrio da resina. 

Em relação à saturação, a resina CR 11 conseguiu tratar um maior volume de ácido 

lático, seguida da resina CR 20.  

Em relação à especificação, a resina CR 20 conseguiu tratar um maior volume de 

ácido lático, seguida da resina CR 11.   

A adição de KI na etapa de acidificação mostrou que a temperatura é um fator 

muito importante para remoção de Hg. A remoção de Hg apresentou maior eficiência na 

temperatura de 25°C,removendo 26% do mercúrio contido na  alimentação. As 
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temperaturas de 35°C a 65°C apresentaram um pequeno decréscimo na remoção a 50 

mg/kg de KI. A temperatura de 75°C apresentou remoção de apenas 2,53% de Hg. 

A temperatura de 65 °C é conveniente para o processo. A adição de KI poderia 

nesta temperatura, remover12% de Hg.  

Há a possibilidade de realizar um processo combinado, adicionando o KI na etapa 

de acidificação e posterior tratamento do Hg remanescente com a resina de troca iônica. 

Entretanto, a decisão final, deverá ser precedida por um estudo de viabilidade 

econômica do processo no qual o tratamento do ácido lático utilizando resinas seja 

substituto, total ou parcialmente, pela redução do teor de Hg utilizando KI. 

 

5.2 Sugestões para futuros trabalhos 
 

- Explorar o efeito da vazão nas resinas de troca iônica para encontrar a vazão ótima de 

operação. 

- Simular um processo híbrido utilizando a adição de KI e posteriormente as resinas de 

troca iônica e avaliar economicamente a viabilidade do processo. 

- Realizar a análise econômica para as modificações necessárias para redução da 

temperatura operacional na etapa de acidificação.  
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Anexo IResultados dos experimentos 1 a 10 realizados nas condições operacionais 

indicadas no planejamento experimental. 

 
Tabela I.1: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 1 

    
 

        

Amostra 
Volume 

(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20  Indion   CR 11  CR 20  Indion 

1 100 0,9856 1,0187 1,0771 89,30 88,94 88,30 

2 200 1,0771 1,2500 1,2812 88,30 86,43 86,09 

3 300 1,1062 1,5812 1,2958 87,99 82,83 85,93 

4 400 1,2375 2,0250 1,8062 86,56 78,01 80,39 

5 500 1,2437 3,2975 2,1271 86,49 64,19 76,90 

6 600 2,2750 3,8625 2,4479 75,29 58,05 73,42 

7 700 3,1979 4,2954 2,4979 65,27 53,35 72,87 

8 800 3,2125 4,3500 3,5125 65,11 52,76 61,86 

9 900 4,2271 4,4562 3,5271 54,10 51,61 61,70 

10 1000 4,4417 4,5708 4,5417 51,76 50,36 50,68 

11 1100 4,6062 4,6104 4,5708 49,98 49,93 50,36 

12 1200 5,2008 4,7854 5,5854 43,52 48,03 39,34 

13 1300 5,2578 5,2333 5,6146 42,90 43,17 39,03 

14 1400 6,1146 5,4312 5,6875 33,60 41,02 38,24 

15 1500 6,2292 5,8458 5,8333 32,35 36,52 36,65 

16 1600 6,2437 6,1917 6,1250 32,20 32,76 33,48 

17 1700 6,358 6,2354 6,4167 30,95 32,29 30,32 

18 1800 6,4021 6,3012 7,0000 30,48 31,57 23,98 

19 1900 6,4896 6,8271 7,1458 29,53 25,86 22,40 

20 2000 6,5042 7,1729 7,2917 29,37 22,10 20,81 

21 2100 6,5333 7,2188 7,4375 29,05 21,61 19,23 

22 2200 6,5625 7,2917 7,5833 28,73 20,81 17,65 

23 2300 7,2917 7,6375 7,7292 20,81 17,06 16,06 

24 2400 7,4375 7,9833 7,8750 19,23 13,30 14,48 

25 2500 7,5833 8,2208 8,6042 17,65 10,72 6,56 

ANEXOS 
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26 2600 7,7292 8,6042 8,7500 16,06 6,56 4,98 

27 2700 8,0500 8,7500 9,2084 12,58 4,98 0 

28 2800 8,3958 8,8958 9,2042 8,82 3,39 0 

29 2900 8,9017 9,2092 9,2083 3,33 0 0 

30 3000 9,1875 9,2000 9,2084 0,23 0 0 

 
 
 
 
 
 
Tabela I.2: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 2 

 
  

      
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,4128 2,4715 2,7973 73,79 73,15 69,61 

2 200 2,7974 2,5909 2,9820 69,61 71,85 67,61 

3 300 2,8232 2,7100 2,9961 69,33 70,56 67,45 

4 400 2,9431 2,7500 3,4601 68,03 70,13 62,41 

5 500 3,2245 2,9431 3,7519 64,97 68,03 59,24 

6 600 3,3409 4,0568 4,0435 63,71 55,93 56,08 

7 700 4,6344 4,1230 4,9980 49,66 55,21 45,71 

8 800 4,6477 5,1363 5,0113 49,51 44,20 45,56 

9 900 5,6610 5,4147 5,0246 38,50 41,18 45,42 

10 1000 6,6742 6,2821 7,0379 27,50 31,76 23,55 

11 1100 6,6874 6,428 7,2643 27,35 30,17 21,09 

12 1200 7,0007 6,4412 8,0776 23,95 30,03 12,25 

13 1300 7,7272 7,3030 8,1042 16,06 20,67 11,96 

14 1400 8,7405 7,8465 8,1704 5,05 14,76 11,24 

15 1500 8,7538 8,8598 8,3030 4,91 3,76 9,8 

16 1600 9,2067 8,9924 9,2081 0 2,31 0 

17 1700 9,2089 9,2061 9,2033 0 0 0 
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Tabela I.3: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 3 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kgHg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 1,6522 1,6175 3,0749 82,04 82,42 66,58 

2 200 2,0749 1,7487 3,2788 77,45 80,99 64,37 

3 300 2,1040 1,8798 3,2934 77,13 79,57 64,21 

4 400 2,2352 1,9236 3,8035 75,71 79,09 58,66 

5 500 3,5411 3,2352 4,1241 61,51 64,84 55,18 

6 600 3,6723 4,4593 4,4447 60,09 51,54 51,69 

7 700 4,1935 4,5311 5,4940 54,42 50,75 40,29 

8 800 4,2081 4,5467 5,5086 54,27 50,59 40,13 

9 900 4,2226 4,8527 5,5231 54,11 47,26 39,97 

10 1000 4,2372 4,8673 5,5377 53,95 47,10 39,81 

11 1100 5,2517 4,8770 5,6680 42,92 47,00 38,40 

12 1200 5,2663 4,8819 5,5814 42,76 46,94 39,34 

13 1300 6,2955 5,8291 5,6106 31,58 36,65 39,02 

14 1400 6,3101 6,4266 5,6834 31,42 30,15 38,23 

15 1500 6,3247 6,4412 5,8291 31,26 30,00 36,65 

16 1600 6,3392 6,5870 6,1206 31,10 28,41 33,48 

17 1700 6,3535 6,6307 6,4121 30,95 27,94 30,31 

18 1800 6,3975 6,7764 6,9950 30,47 26,35 23,98 

19 1900 6,4850 6,9220 7,1407 29,52 24,77 22,39 

20 2000 6,4995 7,0679 7,2865 29,36 23,18 20,81 

21 2100 6,5286 7,2136 7,4322 29,05 21,60 19,22 

22 2200 6,5578 7,286 7,5779 28,73 20,81 17,64 

23 2300 7,2865 7,4322 7,7237 20,81 19,22 16,06 

24 2400 7,4322 7,5779 7,8690 19,22 17,64 14,48 

25 2500 7,5779 8,0151 8,5981 17,64 12,89 6,55 

26 2600 7,7237 8,5981 8,7438 16,06 6,55 4,97 

27 2700 8,7438 8,7438 9,2011 4,97 4,97 0 

28 2800 8,8895 8,8895 9,2069 3,39 3,39 0 
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29 2900 9,0353 9,2024 9,2010 1,8 0 0 

30 3000 9,1809 9,2081 9,2011 0,22 0 0 

31 3100 9,2066 9,2096 9,2069 0 0 0 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela I.4: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 4 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 1,3979 1,8232 0,9409 84,82 80,20 89,78 

2 200 1,4420 2,5917 1,3121 84,34 71,85 85,75 

3 300 1,5230 2,6535 2,0084 83,46 71,18 78,18 

4 400 1,9184 2,9416 2,0837 79,16 68,05 77,37 

5 500 2,5239 3,3986 2,1402 72,58 63,08 76,75 

6 600 2,7745 3,4439 2,2225 69,86 62,59 75,86 

7 700 2,9708 3,5439 2,9730 67,73 61,50 67,71 

8 800 3,5907 3,7380 3,7047 61,00 59,40 59,76 

9 900 3,6295 3,8202 4,0811 60,57 58,50 55,67 

10 1000 3,9671 4,2025 4,2129 56,91 54,35 54,24 

11 1100 4,7376 4,5660 4,5328 48,54 50,40 50,76 

12 1200 4,8904 4,7800 5,1350 46,88 48,08 44,22 

13 1300 4,9468 5,9092 5,2738 46,26 35,81 42,71 

14 1400 5,2667 6,1726 5,5878 42,79 32,95 39,30 

15 1500 5,2856 6,2103 6,0571 42,58 32,54 34,20 

16 1600 5,3420 6,2291 6,152 41,97 32,34 33,17 

17 1700 5,4103 6,3232 6,2708 41,23 31,31 31,88 

18 1800 5,8276 6,3797 6,3897 36,70 30,70 30,59 

19 1900 6,1512 6,4044 7,2848 33,18 30,43 20,87 

20 2000 6,3394 6,4232 7,4273 31,14 30,23 19,32 

21 2100 6,3985 6,5276 7,8214 30,50 29,09 15,04 

22 2200 6,4173 6,7158 8,145 30,29 27,05 11,52 

23 2300 7,4361 6,904 8,2402 19,22 25,00 10,49 

24 2400 7,4549 7,9568 8,4048 19,02 13,57 8,70 

25 2500 7,5490 8,1332 8,6236 18,00 11,65 6,33 

26 2600 7,8738 8,2214 8,6424 14,47 10,69 6,12 

27 2700 8,5114 8,4431 8,7613 7,54 8,29 4,83 

28 2800 8,5302 8,9619 9,2068 7,34 2,65 0 
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29 2900 8,9490 9,2081 9,2073 2,79 0 0 

30 3000 9,2025 9,2076 9,2063 0 0 0 

        
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela I.5: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 5 
 

Amostra 
Volume 

(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,6122 2,6075 2,9049 71,62 71,68 68,45 

2 200 3,0549 2,7487 3,2788 66,82 70,14 64,38 

3 300 4,0040 2,8798 3,2934 56,51 68,72 64,23 

4 400 4,2152 2,9236 3,8035 54,21 68,24 58,68 

5 500 5,2411 3,2352 4,1241 43,07 64,86 55,20 

6 600 5,5723 4,4593 4,4447 39,47 51,56 51,72 

7 700 6,1035 4,5321 5,4940 33,70 50,77 40,32 

8 800 6,2181 5,5467 6,5086 32,46 39,75 29,30 

9 900 6,7226 5,8527 6,5231 26,98 36,42 29,14 

10 1000 7,2172 5,8673 6,5377 21,60 36,27 28,98 

11 1100 7,2507 6,7070 7,5668 21,24 27,14 17,80 

12 1200 7,2683 6,8819 7,5814 21,05 25,24 17,65 

13 1300 8,2915 7,8291 7,6106 9,93 14,96 17,33 

14 1400 9,1069 8,4266 8,6834 1,08 8,47 5,68 

15 1500 9,1147 8,4412 8,8291 0,99 8,31 4,09 

16 1600 9,1992 8,5870 9,1206 0,07 6,72 0,93 

17 1700 9,2065 9,2057 9,2061 0 0 0 
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Tabela I.6: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 6 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,5922 2,5015 3,0443 71,83 72,81 66,91 

2 200 3,1013 2,7213 3,2462 66,29 70,42 64,72 

3 300 4,1650 2,8512 3,2607 54,73 69,01 64,56 

4 400 4,2943 2,8905 3,8610 53,33 68,59 58,04 

5 500 5,6249 3,2131 4,1865 38,87 65,08 54,5 

6 600 5,7082 4,2150 4,5120 37,96 54,19 50,96 

7 700 6,1320 4,4971 5,5771 33,36 51,12 39,39 

8 800 6,1465 5,6006 6,4440 33,20 39,13 29,97 

9 900 6,7541 5,9012 6,4584 26,60 35,86 29,81 

10 1000 7,0654 5,9560 6,4728 23,21 35,27 29,65 

11 1100 7,1580 6,2085 7,4914 22,21 32,53 18,58 

12 1200 7,1942 6,9160 7,5062 21,81 24,84 18,42 

13 1300 7,8132 7,9455 7,5352 15,08 13,65 18,11 

14 1400 8,5148 8,5501 8,5973 7,46 7,08 6,56 

15 1500 9,1135 8,8575 8,7415 0,95 3,74 5,00 

16 1600 9,1579 8,9018 9,0301 0,47 3,25 1,86 

17 1700 9,2011 9,2013 9,2011 0 0 0 
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Tabela I.7: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 7 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kgHg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,2606 1,9364 2,0863 75,44 78,96 77,33 

2 200 2,5449 1,9257 2,5907 72,35 79,08 71,85 

3 300 2,5839 2,1164 2,7093 71,92 77,00 70,56 

4 400 2,7131 2,3214 2,9189 70,52 74,78 68,28 

5 500 2,9037 2,3946 3,2322 68,45 73,98 64,88 

6 600 3,5955 3,0095 3,8484 60,93 67,30 58,18 

7 700 4,1952 3,7676 4,1521 54,42 59,06 54,88 

8 800 4,6938 4,2949 4,4217 49,00 53,33 51,95 

9 900 5,1370 4,8361 4,8989 44,18 47,45 46,77 

10 1000 6,0406 5,4423 5,4358 34,36 40,87 40,94 

11 1100 6,2172 5,8430 5,6491 32,45 36,51 38,62 

12 1200 6,4526 7,2766 6,6676 29,89 20,93 27,55 

13 1300 6,9815 7,5132 7,2124 24,14 18,36 21,63 

14 1400 7,0958 7,7593 7,3722 22,90 15,69 19,90 

15 1500 7,3968 7,7887 7,4918 19,63 15,37 18,60 

16 1600 7,4266 8,3330 7,8239 19,30 9,46 14,99 

17 1700 8,0264 8,4260 8,0266 12,79 8,44 12,78 

18 1800 8,3268 8,7263 8,2263 9,52 5,18 10,61 

19 1900 8,4270 8,9268 8,4270 8,43 3,00 8,43 

20 2000 8,5765 9,0236 8,9263 6,81 1,95 3,01 

21 2100 8,7263 9,1267 9,0269 5,18 0,83 1,92 

22 2200 8,9265 9,1663 9,0268 3,01 0,40 1,92 

23 2300 9,1064 9,1969 9,1248 1,05 0,07 0,85 

24 2400 9,2037 9,2033 9,2035 0 0 0 
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Tabela I.8: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 8 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,4780 2,0059 2,2571 73,08 78,21 75,48 

2 200 2,7471 2,1035 2,9391 70,15 77,15 68,07 

3 300 2,8225 2,3009 2,9529 69,34 75,00 67,92 

4 400 2,9527 2,5139 3,2102 67,92 72,69 65,12 

5 500 3,1718 2,6047 3,4978 65,54 71,70 62,00 

6 600 3,8947 3,2983 3,9852 57,69 64,17 56,70 

7 700 4,5606 4,0936 4,4262 50,45 55,53 51,91 

8 800 4,5809 5,0191 4,9391 50,23 45,47 46,34 

9 900 5,5894 5,2935 5,3522 39,28 42,49 41,85 

10 1000 6,5982 5,8354 5,9365 28,32 36,60 35,50 

11 1100 6,7911 6,4916 6,1596 26,22 29,47 33,08 

12 1200 6,8298 7,9484 7,2612 25,80 13,65 21,11 

13 1300 7,6259 8,2078 7,9874 17,15 10,83 13,22 

14 1400 8,6246 8,4733 8,0527 6,30 7,94 12,51 

15 1500 8,6257 8,5022 8,1834 6,29 7,63 11,09 

16 1600 9,2044 9,1029 9,2015 0 1,10 0,03 

17 1700 9,2042 9,2043 9,2044 0 0 0 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela I.9: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 9 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 2,2033 1,2640 2,1161 76,06 86,27 77,01 

2 200 2,5918 1,7536 2,6081 71,84 80,95 71,66 

3 300 2,7213 2,1470 2,8415 70,43 76,67 69,13 

4 400 2,7824 2,3550 2,9822 69,77 74,41 67,6 

5 500 2,9458 2,9293 3,2781 67,99 68,17 64,38 

6 600 3,3476 3,0571 3,9142 63,63 66,78 57,47 

7 700 4,2460 3,8262 4,2529 53,87 58,43 53,79 

8 800 4,7918 4,3591 4,4228 47,94 52,64 51,94 

9 900 5,4114 4,9162 4,9159 41,2 46,58 46,59 

10 1000 6,1281 5,5272 5,5286 33,42 39,94 39,93 

11 1100 6,3273 5,8277 5,7211 31,25 36,68 37,84 

12 1200 6,5961 7,3921 6,7641 28,33 19,68 26,51 

13 1300 7,0927 7,6291 7,3269 22,93 17,11 20,39 

14 1400 7,2980 7,8708 7,4145 20,70 14,48 19,44 

15 1500 7,3237 7,9015 7,6094 20,42 14,15 17,32 

16 1600 7,5342 8,4133 7,9333 18,14 8,59 13,80 

17 1700 8,1720 8,5591 8,1914 11,21 7,00 11,00 

18 1800 8,4474 8,8218 8,3115 8,22 4,15 9,69 

19 1900 8,5491 8,9562 8,6391 7,11 2,69 6,13 

20 2000 8,7108 9,0544 8,8557 5,35 1,62 3,78 

21 2100 8,8528 9,0590 8,9577 3,81 1,57 2,67 

22 2200 9,0559 9,1292 9,0576 1,60 0,81 1,59 

23 2300 9,1384 9,2002 9,1571 0,71 0,04 0,50 

24 2400 9,2037 9,2033 9,2039 0 0 0 

          
 

  
  

 



 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela I.10: Resultados de remoção de Hg em mg/kg para o experimento 10 

        
Amostra 

Volume 
(mL) 

Resina (mg/kg Hg) % Remoção Hg 

CR11  CR20 Indion  CR 11  CR 20 Indion 

1 100 1,6286 1,6558 2,9587 82,31 82,01 67,85 

2 200 2,1356 1,682 3,1638 76,80 81,73 65,63 

3 300 2,2663 1,8081 3,4979 75,38 80,36 62,00 

4 400 2,3951 1,8503 3,6185 73,98 79,90 60,69 

5 500 3,6797 3,1119 3,9290 60,02 66,19 57,31 

6 600 3,8065 4,3094 4,5753 58,64 53,18 50,29 

7 700 4,2184 4,3684 5,2896 54,17 52,54 42,53 

8 800 4,4327 4,3734 5,2987 51,84 52,48 42,43 

9 900 4,5470 4,4698 5,3126 50,6 51,44 42,28 

10 1000 4,6613 4,6818 5,3267 49,36 49,13 42,13 

11 1100 5,1976 4,7981 5,3520 43,53 47,87 41,85 

12 1200 5,2720 4,9989 5,3687 42,72 45,69 41,67 

13 1300 6,0828 5,7070 5,4968 33,91 38,00 40,28 

14 1400 6,1571 6,1817 5,6667 33,11 32,84 38,43 

15 1500 6,2114 6,2957 5,8107 32,52 31,60 36,87 

16 1600 6,2757 6,336 5,9874 31,82 31,16 34,95 

17 1700 6,2797 6,678 6,1677 31,77 27,45 32,99 

18 1800 6,2829 6,5182 6,7284 31,74 29,18 26,90 

19 1900 6,4689 6,6982 6,8686 29,72 27,23 25,38 

20 2000 6,5831 6,7986 7,0088 28,48 26,14 23,85 

21 2100 6,8117 6,9387 7,1490 25,99 24,61 22,33 

22 2200 6,9404 7,0184 7,2891 24,60 23,75 20,81 

23 2300 7,1560 7,149 7,4294 22,25 22,33 19,28 

24 2400 7,2991 7,2891 7,5641 20,70 20,81 17,82 

25 2500 7,4422 7,7097 8,4705 19,14 16,24 7,97 

26 2600 7,5854 8,2705 8,9106 17,59 10,14 3,19 

27 2700 8,5872 8,9106 9,0505 6,70 3,19 1,67 
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28 2800 8,7303 9,0508 9,2044 5,15 1,67 0 

29 2900 8,8735 9,1917 9,2044 3,59 0,14 0 

30 3000 9,0165 9,2042 9,2045 2,04 0 0 

31 3100 9,2048 9,2047 9,2041 0 0 0 

    
     

  

         
 
 
 
 
 

Anexo IIGráficos dos resultados do Anexo I. 
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Figura II.1: Resultados da remoção de Hg para o experimento 2. 
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    Figura II.2: Resultados da remoção de Hg para o experimento 3. 
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Figura II.3: Resultados da remoção de Hg para o experimento 5. 
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Figura II.4: Resultados da remoção de Hg para o experimento 6. 
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Figura II.5: Resultados da remoção de Hg para o experimento 7. 
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Figura II.6: Resultados da remoção de Hg para o experimento 8. 
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Figura II.7: Resultados da remoção de Hg para o experimento 9. 
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Figura II.8: Resultados da remoção de Hg para o experimento 10. 
 
 
 

 


