
Resumo 

O objectivo principal deste trabalho é prolongar a vida útil de resinas que são dadas como esgotadas 

no tratamento das águas de abastecimento utilizadas numa unidade industrial. Nesta perspectiva 

pretende-se utilizá-las na remoção de ouro de efluentes decorrentes da deposição electrolítica deste 

metal nos quais se encontra sob a forma de complexo aniónico de aurocianeto, Au(CN)2
-. 

No intuito de alcançar este objectivo efectuaram-se ensaios em sistema fechado com três tipos 

diferentes de resina, após regeneração, através dos quais se pôde verificar que as resinas aniónicas 

de bases fraca (Purolite A-100) e forte (Purolite A-400) regeneradas com hidróxido de sódio 4% em 

massa e cloreto de sódio 5% em massa, respectivamente, detêm um bom comportamento na 

remoção do ouro em solução. De modo a não introduzir espécies estranhas nos efluentes do 

processo e a facilitar a eluição, optou-se pela resina aniónica de base fraca.  

Com esta resina, aniónica de base fraca - Purolite A-100, efectuaram-se ensaios em sistema fechado 

para a determinação do equilíbrio e cinética de permuta iónica, verificando-se que a relação de 

equilíbrio que melhor descreve os resultados experimentais é a relação de Freundlich e que o modelo 

desenvolvido para simulação do processo em sistema fechado (não perfeitamente agitado) permite 

avaliar a resistência à transferência de massa no filme entre o fluido e a partícula no mesmo sistema.  

Com a mesma resina efectuaram-se ensaios de saturação e eluição em leito fixo, de modo a validar 

os modelos desenvolvidos (considerando resistência interna e externa à difusão do aurocianeto, 

assim como dispersão axial) para simulação dos resultados experimentais. No processo de saturação 

verificou-se experimentalmente que o valor de 
∗

Dm N.ξ  é muito elevado e, por tal razão, a resistência 

à transferência de massa na partícula é desprezável. Por comparação dos resultados experimentais 

com os simulados verifica-se que apenas a resistência à transferência de massa no filme entre o 

fluido e a partícula tem influência no processo de permuta entre os iões aurocianeto e hidróxido. Para 

além disto, constata-se que uma solução de KOH + KCN 5% em massa conduz à eluição do leito, 

concentrando a solução alimentada à coluna (na saturação) cerca de 30 vezes.  

Abstract 

It is the aim of this work to extend the working life of resins, considered as spent in industrial 

wastewater treatment. Within this frame, the resins are used to recover gold, as the anionic complex 

Au(CN)2
-, from industrial electrolytic deposition efluents.  

Three types of resins were regenerated and studied in a batch environment. A weak base anionic 

resin (Purolite A-100) and a strong base anionic resin (Purolite A-400), regenerated respectively with 

sodium hydroxide 4 wt% and sodium chloride 5 wt%, gave good response in the gold recovery. The 



former was the selected resin, mainly because it does not cast other species into the system and it is 

more easily regenerated.  

Equilibrium and kinetic tests with the Purolite A-100 were carried out in a batch system. A Freundlich 

type isotherm was found to give the best representation of the experimental data. With this laboratory 

set-up, both the film and particle mass transfer coefficients were accessed.  

A dynamic model of a continuos gold recovery process (including internal and external resistances to 

gold complex diffusion, as well as axial dispersion) was developed and its parameters were 

determined by comparison with experimental data retrieved from a laboratory-scale column. During 

the saturation process, it was found that the parameter 
∗

Dm N.ξ  is high enough in order to neglect the 

mass transfer resistance inside the particle. It was found that only the film mass transfer resistance is 

important in the ionic exchange process. Furthermore, a KOH + KCN 5 wt% solution is able to 

regenerate the bed, concentrating 30 times the solution (fed during the saturation phase).  


