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Resumo 

No presente trabalho avaliou-se a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+, em sistema mono- e 

multicomponente, em uma coluna de leito fixo utilizando o bagaço de cana de açúcar 

modificado quimicamente com anidrido trimelítico (BAT) como adsorvente. O estudo foi feito 

de forma otimizada por meio da utilização do planejamento experimental do tipo composto 

central, analisando as condições ótimas para as respostas (variáveis dependentes): capacidade 

máxima de adsorção (Qmax), uso efetivo do leito (H) e eficiência do processo (EPads) na adsorção 

de cada metal (adsorção monocomponente). Também foi avaliado o efeito da presença de outros 

metais na capacidade de adsorção do íon metálico de interesse na adsorção em coluna de leito 

fixo (adsorção multicomponente - Cu2+, Co2+ e Ni2+) por meio do planejamento experimental 

de mistura. Além disso, foi realizada a modelagem matemática das curvas de ruptura obtidas 

nos experimentos mono- e multicomponente e o estudo do efeito da composição de uma solução 

de processo sintética na capacidade de remoção dos metais de interesse (Cu2+, Co2+ e Ni2+) pelo 

BAT. A reutilização do BAT em ciclos de adsorção/dessorção consecutivos, o mecanismo de 

interação estabelecida entre os sítios de adsorção e os íons metálicos, além dos parâmetros 

termodinâmicos relacionados ao processo de adsorção também foram determinados. Os 

resultados dos experimentos monocomponente mostraram que os efeitos da concentração 

(mmol/L) e do tempo espacial (min) interferem de forma semelhante na adsorção dos íons de 

Cu2+, Co2+ e Ni2+ pelo BAT, obtendo menor ponto de ruptura (tb) para as condições de maior 

concentração e menor tempo espacial, e maior tb para a condição oposta em todos os ensaios de 

adsorção. Porém o Ni2+ é adsorvido mais rapidamente, seguido do Co2+ e Cu2+, cujos tempos 

de exaustão máximos, dentre os ensaios realizados, foram 250, 440 e 850 min para Ni2+, Co2+ 

e Cu2+, respectivamente. O Cu2+ obteve a maior Qmax (1,060 mmol/g) e o Co2+ a menor Qmax 

(0,800 mmol/g). As maiores EPads foram obtidas na adsorção de Cu2+ e Co2+, com 76% em 

ambos e a maior H, de 2,50 cm, foi obtida na adsorção de Cu2+ e Ni2+. Ambos os modelos, de 

Thomas e de Bohart-Adams, apresentaram bons ajustes aos dados experimentais em todos os 

ensaios, porém devido aos elevados valores das constantes de Langmuir de cada metal, pode-

se dizer que o modelo de Bohart-Adams representa melhor os sistemas estudados. Os resultados 

dos experimentos de mistura mostraram que o Cu2+ possui maior afinidade pelo BAT, sendo o 

Ni2+ e Co2+ substituídos por ele, causando o fenômeno de overshooting em suas curvas de 

ruptura. A ordem de afinidade foi Cu2+ > Ni2+ > Co2+, que está de acordo com a série de Irving-

Williams. A maior Qmax total foi de 1,088 mmol/g no experimento bicomponente Cu-Co, e a 

menor Qmax total, de 0,787 mmol/g, foi obtida no experimento bicomponente Co-Ni. Pelos 



 

modelamentos das curvas de ruptura dos experimentos de mistura foi possível verificar que os 

mecanismos de convecção predominaram (Pe >> 10) na maioria dos casos, porém os metais 

apresentaram diferentes taxas de transferência de massa e etapas limitantes na adsorção em 

coluna de leito fixo em cada caso, onde Bi apresentou um valor mínimo de 3 e máximo de 100 

e η um mínimo de 0,09 e máximo de 1,50. Estes resultados sugerem que é necessário avaliar a 

adsorção em sistemas dinâmicos antes de promover a aplicação em larga escala ao se utilizar 

resíduos agroindústrias como bioadsorventes. O estudo com a solução sintética 

multicomponente mostrou que os íons Cu2+, Co2+ e Ni2+ são adsorvidos preferencialmente pelo 

BAT. O mecanismo de interação determinado foi de troca iônica e os estudos termodinâmicos 

mostraram que os sistemas de adsorção são entropicamente dirigidos na condição padrão. 

Palavras-chave: Adsorção em coluna de leito fixo, adsorção multicomponente, 

modelagem matemática, dessorção, calorimetria de titulação isotérmica.



 

Abstract 

In the present study, the adsorption of Cu2+, Co2+, and Ni2+ was evaluated in a fixed-bed 

column in mono- and multi-component systems using sugarcane bagasse chemically modified 

with trimellitic anhydride (STA) as adsorbent. The monocomponent adsorption was optimized 

by means of central composite experimental designs, analyzing the optimal conditions for the 

responses (dependent variables): maximum adsorption capacity (Qmax), effective use of the bed 

(H) and process efficiency (EPads). It was also evaluated the effect of the presence of other 

metals in the adsorption capacity of a specific metal ion in a fixed-bed column adsorption 

(multicomponent adsorption - Cu2+, Co2+, and Ni2+) by means of a mixture experimental design. 

In addition, the mathematical modeling of the breakthrough curves obtained in the mono- and 

multi-component experiments was performed. The effect of a synthetic solution composition 

on the adsorption capacity of the metal ions, such as Cu2+, Co2+, and Ni2+ by STA was also 

evaluated. The reuse of STA in consecutive adsorption/desorption cycles, the type of interaction 

between the STA adsorption sites and the metal ions and the thermodynamic parameters related 

to the adsorption process were also determined. The obtained results for the monocomponent 

experiments showed that the effects of initial metal ion concentration (mmol/L) and spatial time 

(min) similarly interfered in the adsorption of Cu2+, Co2+ and Ni2+ ions onto STA, yielding a 

lower breaking point (tb) in conditions of higher initial metal ion concentration and shorter 

spatial time, and higher tb in the opposite condition for all adsorption experiments. However, 

Ni2+ is adsorbed faster, followed by Co2+ and Cu2+, whose maximum exhaustion times were 

250, 440 and 850 min for Ni2+, Co2+ and Cu2+, respectively. The Cu2+ ions had the highest Qmax 

(1.060 mmol/g) and Co2+ the lowest Qmax (0.800 mmol/g). The highest EPads were obtained in 

the adsorption of Cu2+ and Co2+, with 76% for both and the highest H (2.50 cm) was obtained 

in the adsorption of Cu2+ and Ni2+. Both Thomas and Bohart-Adams models presented a good 

fit to the experimental data for all breakthrough curves; however, due to the high values of the 

Langmuir constants for each metal, it can be concluded that the Bohart-Adams model represents 

better the adsorption systems studied. The results of the mixture experiments showed that Cu2+ 

had a higher affinity for STA, where Ni2+ and Co2+ being substituted for it, causing the 

phenomenon of overshooting in their breakthrough curves. The order of affinity was Cu2+ > 

Ni2+ > Co2+, which is in good agreement with the Irving-Williams series. The highest total Qmax 

was 1.088 mmol/g for the Co-Cu bicomponent experiment, and the lowest total Qmax, 0.787 

mmol/g, was obtained for the Co-Ni bicomponent experiment. The modeling of the 

breakthrough curves in the mixture experiments allowed to conclude that the convection 



 

mechanisms predominated (Pe >> 10) in most cases; however, the metals exhibited different 

mass transfer rates and rate-limiting steps in fixed-bed column adsorption experiments, where 

Bi had a minimum value of 3 and maximum of 100 and η a minimum of 0.09 and a maximum 

of 1.50. These results suggest that it is necessary to evaluate the adsorption in dynamic systems 

before promoting the application in large scale when agroindustrial residues are used as 

bioadsorbents. The study with the multicomponent synthetic solution showed that the Cu2+, 

Co2+ and Ni2+ ions are preferentially adsorbed by STA. The interaction mechanism determined 

was ion exchange and the thermodynamic studies showed that the system is entropically driven 

under standard condition.  

Keywords: Fixed-bed column adsorption, multicomponent adsorption, mathematical 

modeling, desorption, isothermal titration calorimetry.  
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1 Introdução 

Até a década de 70, a maior parte das águas residuárias geradas era originada de esgotos 

domésticos, no entanto, a partir desse período, houve um aumento significativo no número de 

indústrias, gerando uma enorme quantidade de esgoto industrial, o qual era descartado na 

tubulação de esgoto doméstico ou mesmo diretamente em corpos d’água (Tchobanoglous et al., 

1991). A contaminação dos recursos hídricos por metais tóxicos, compostos orgânicos 

sintéticos (corantes têxteis e produtos farmacêuticos e de higiene pessoal), ou por demais 

substâncias nocivas, vem causando problemas aos ecossistemas, como a eutrofização, e à saúde 

da população, como o desenvolvimentos de doenças carcinogênicas. 

Metais em diferentes formas e estados de oxidação compõe o efluente gerado por alguns 

setores industriais – indústrias de fundição, mineração, têxteis, microeletrônica, fertilizantes, 

pesticidas – que podem causar uma contaminação ambiental se forem descartados nos corpos 

d’água em quantidade maiores às aceitáveis. Os metais como arsênio, cobre, cádmio, cromo, 

níquel, zinco, chumbo, mercúrio e manganês são os principais poluentes das reservas de água 

doce (Babarinde et al., 2006). A ação direta dos metais tóxicos sobre os seres vivos acontece 

por meio do bloqueio de atividades biológicas, especificamente pela inativação enzimática 

devido à formação de ligações entre o metal na forma iônica e alguns grupos funcionais das 

proteínas, causando danos irreversíveis em diversos organismos (Vullo, 2003). A maioria dos 

metais é cancerígena, teratogênica e pode causar danos aos órgãos vitais (Lee et al., 2012). 

Uma ampla variedade de operações físicas e químicas está disponível para o tratamento 

de efluentes contendo metais tóxicos, tais como precipitação química e eletroquímica, 

nanofiltração, troca iônica e a osmose reversa. Porém, estes tratamentos apresentam alguns 

inconvenientes por serem tecnologias caras, necessitarem de várias etapas, consumir volumes 

expressivos de reagentes, além de resultarem na geração de quantidades consideráveis de lamas 

que necessitam de disposição adequada e, ainda, dependendo das características do efluente, 

podem não ser suficientes para alcançar os limites definidos como seguros para descarte, 

segundo a legislação ambiental vigente. A tecnologia de adsorção em colunas mostra-se 

promissora, pois promove a remoção das substâncias indesejáveis diluídas nos efluentes, 

assegurando baixas concentrações de saída até o ponto de ruptura, ponto em que a concentração 

efluente à coluna atinge a concentração pré-estabelecida.  
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O interesse na remoção de metais de efluentes aquosos vai além do risco que eles podem 

causar aos organismos vivos, pois considera-se também a possibilidade de esgotamento de suas 

reservas, o que pode acarretar em um aumento de preço no mercado. Para isso, a adsorção 

oferece flexibilidade de operação, quando o processo é reversível, promovendo a recuperação 

do metal e a regeneração do adsorvente, por meio de técnicas de dessorção adequadas, podendo 

este ser usado em um novo ciclo de adsorção. 

Os adsorventes removem os solutos aderindo-os em sua superfície por interações físicas 

e/ou químicas. Por este motivo, uma das principais características de um adsorvente é possuir 

uma elevada área superficial, ou seja, sólidos altamente porosos, cujos poros sejam acessíveis 

aos componentes a serem removidos de um fluido. Além disso, o adsorvente deve ser seletivo 

ao poluente de interesse e possuir uma vida útil longa (Immich, 2006). Os materiais mais 

comumente utilizados em escala industrial são carvão ativado, sílica, alumina ativada, zeólitas, 

resinas poliméricas e peneiras moleculares (Ruthven, 1984; De Haan, 2015). No entanto, devido 

ao elevado custo de produção desses adsorventes, o interesse na utilização de matérias-primas 

de baixo custo tem aumentado. De acordo com Bailey et al. (1999), um adsorvente é 

considerado de baixo custo, se ele requer pouco processamento, é abundante na natureza ou é 

um subproduto ou resíduo de outro setor. 

Os resíduos agroindustriais apresentam grande potencial para serem utilizados como 

adsorventes, pois são gerados em abundância, e, portanto, obtidos a custo reduzido junto as 

indústrias de beneficiamento e processamento de produtos agrícolas, tornando-se atraentes para 

a descontaminação ambiental (Wong et al., 2003). Estes são constituídos principalmente por 

macromoléculas como a lignina, a celulose, as hemiceluloses, as proteínas e a pectina, que 

apresentam grupos funcionais tais como carbonila (-C=O), carboxila (-COOH), amina (-NH2), 

amida (-CONH2), hidroxila (-OH) (primária, secundária e fenólica), dentre outros, descritos 

como alguns dos principais sítios ativos para adsorção de íons metálicos (Volesky, 2007; 

Demirbas, 2008; Sud et al., 2008). 

A literatura cita vários trabalhos nos quais produtos de origem vegetal são usados como 

precursores para a produção de adsorventes. São exemplos o uso do eucalipto (Tancredi et al., 

1996; Deiana et al., 2004), do bagaço de cana-de-açúcar (Gurgel et al., 2008; Gurgel e Gil, 

2009a), da casca de arroz (Yalçın e Sevinc, 2000; Guo et al., 2002; Baquero et al., 2003), do 

caroço de azeitona (Gergova e Eser, 1996), das cascas de amêndoas (Bóta e László, 1997), 
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dentre outros. Portanto, as tecnologias embasadas na utilização desses tipos de materiais 

oferecem uma boa alternativa frente às tecnologias avançadas para recuperação de metais. 

O Brasil possui uma vasta biodiversidade, e com isso uma grande variedade de resíduos 

agroflorestais e agroindustriais está disponível, cujo processamento adquire cada vez mais 

interesse socioeconômico (Cardoso, 2009). Ao se reaproveitar um resíduo, este passa a ter um 

maior valor econômico agregado e ainda deixa de ser um problema ambiental. Desta forma, 

muitos processos se tornaram mais atrativos e economicamente viáveis, pois deixaram de 

produzir resíduos e sim subprodutos. 

O bagaço de cana-de-açúcar é o resíduo agroindustrial obtido em maior quantidade no 

Brasil. Para a safra de 2018/2019, estima-se que o Brasil processará mais de 625 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e etanol de primeira geração (Conab, 

2018), gerando assim um grande excedente de bagaço de cana. Este bagaço de cana é por vezes 

utilizado para a cogeração de eletricidade por combustão ou como ração animal. No entanto, 

ainda há um grande excedente estimado entre 20 a 30% do total disponível que, na maioria dos 

casos, continua a ser armazenado no campo ou em pátios de fábricas, e a sua degradação pode 

representar um problema ambiental (Cardona et al., 2010). 

O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa lignocelulósica rica em polissacarídeos, 

majoritariamente composto por celulose, hemiceluloses e lignina (Hofsetz e Silva, 2012). A 

composição de 60 amostras de bagaço de cana de várias regiões do Brasil e também de várias 

variedades genéticas foi descrita por Rocha et al. (2015) como sendo 42,19 (±1,93)% de 

celulose, 27,60 (±0,88)% de hemiceluloses, 21,56 (±1,67)% de lignina, 5,63 (±2,31)% de 

extrativos e 2,84 (±1,22)% de inorgânicos (expressado como cinzas). As três macromoléculas 

possuem grupos hidroxilas em sua estrutura, grupos esses os quais é possível conceber uma 

diversidade de reações químicas visando a melhoria das propriedades quelantes do bagaço de 

cana para a sua utilização como adsorvente. 

Muitos trabalhos têm abordado a melhoria das propriedades físico-químicas dos 

adsorventes, com consequente aumento de suas capacidades de adsorção depois da modificação 

química. Com a modificação química pode-se fazer o ajuste das propriedades físico-químicas 

do material, tais como caráter hidrofílico ou hidrofóbico, resistência mecânica, aumento da 

capacidade de adsorção ou troca iônica, resistência ao ataque microbiológico e resistência 

térmica (O’connell et al., 2008), agregando funcionalidades para uso em diversas aplicações 
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tecnológicas. Por isso, é interessante, ao se utilizar os resíduos agroindustriais como 

adsorventes, modificá-los ou tratá-los (para evitar poluição secundária devido a presença de 

compostos orgânicos extraíveis como flavonoides, ceras e taninos) antes de serem aplicados 

para a remoção de poluentes. 

O bagaço de cana tem sido extensivamente estudado devido ao seu baixo custo e elevada 

disponibilidade em várias partes do mundo, principalmente no Brasil, sul dos Estados Unidos, 

China e Índia. Este adsorvente tem exibido elevado potencial para a adsorção de metais tóxicos 

e corantes têxteis no tratamento de águas residuais (Liu et al., 2007; Alomá et al., 2012). Além 

disso, a capacidade de adsorção do bagaço de cana pode ser notavelmente melhorada 

introduzindo-se grupos químicos específicos como amino (-NH2), carboxílico (-COOH), 

fosfato (-PO4
3-), sulfato (-SO4

2-), dentre outros grupos funcionais em sua superfície (Pereira et 

al., 2010). 

2 Justificativa, relevância e forma de desenvolvimento dos estudos 

Ramos et al. (2015) propuseram a modificação química do bagaço de cana com anidrido 

trimelítico (BAT) que resultou em um ganho de massa de 73,9% e uma quantidade de funções 

ácidas introduzidas de 3,78 mmol/g. Por meio da análise de espectroscopia na região do 

infravermelho e análise termogravimétrica foi possível confirmar a modificação do bagaço de 

cana e pelas micrografias obtidas em microscópio eletrônico de varredura foi possível afirmar 

que a modificação favoreceu o aumento da porosidade do mesmo. Estudos para sua aplicação 

como adsorvente de íons metálicos como Co2+, Cu2+ e Ni2+, em batelada, foram realizados e os 

principais resultados obtidos demonstraram que o pH de maior capacidade de adsorção foi 5,50 

para Cu2+ e 5,75 para Co2+ e Ni2+, respectivamente. No estudo de cinética de adsorção 

obtiveram-se os tempos necessários para o estabelecimento do equilíbrio, os quais foram 180, 

250 e 75 min para Co2+, Cu2+ e Ni2+, nessa ordem, e o modelo de pseudo segunda ordem (PSO) 

foi o que melhor representou a cinética de adsorção em BAT para todos os metais. As 

capacidades máximas de adsorção obtidas nos estudos monocomponente foram 0,950 mmol/g 

para Co2+, 1,121 mmol/g para Cu2+ e 1,295 mmol/g para Ni2+, sendo o modelo de Langmuir o 

que melhor descreveu as isotermas de adsorção desses cátions em BAT. Os estudos de 

dessorção demonstraram que o BAT pode ser regenerado e reutilizado com 100% de eficiência 

nos dois casos. Adicionalmente, sistemas de adsorção bicomponente: Co2+–Cu2+, Co2+–Ni2+ e 

Cu2+–Ni2+ foram estudados, também em batelada, e o modelo de Langmuir modificado e 
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estendido apresentou um melhor ajuste aos dados experimentais. Observou-se que a presença 

do íon Co2+ não influenciou na adsorção do íon Cu2+ e que a presença do íon Ni2+ favoreceu a 

adsorção do íon Cu2+. Nos demais casos houve interações antagônicas, em que a presença de 

um cátion suprimiu a adsorção do outro cátion.  

Devido à diferença na cinética observada no processo de adsorção para cada metal, a 

hipótese de uma possível separação deles em solução aquosa multicomponente em sistemas 

dinâmicos de adsorção foi formulada. No tratamento de minérios, para obtenção de metais não-

ferrosos, processos que envolvem a precipitação e extração por solvente são utilizados para 

separar, concentrar e/ou purificar os metais lixiviados, porém esses metais são também solúveis 

em solução aquosa, contaminando o efluente gerado (Fernandes et al., 2007). Além disso, no 

processo de obtenção de níquel, há uma grande dificuldade em separar o níquel do cobalto visto 

que estes possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, sendo almejada uma separação 

mais simples e econômica destes (Guimarães et al., 2014). Metais não ferrosos têm um elevado 

valor comercial, são insumos para fabricação de vários produtos eletroeletrônicos, que também 

podem tornar-se resíduos, e sua recuperação/reciclagem de forma eficiente e ambientalmente 

correta tem uma relevância muito grande (Janyasuthiwong, 2016). Dessa forma, torna-se 

mandatório um tratamento adequado para recuperar os metais e/ou enquadrar o efluente aos 

limites de descarte e, para este fim, a adsorção vem ganhando destaque (Janyasuthiwong, 2016; 

Brooks, 2018). 

O requisito primário para a adsorção ser economicamente viável é existir um adsorvente 

com elevada seletividade e elevada capacidade adsortiva bem como elevada eficiência de 

dessorção do adsorvato. Portanto, diante dos resultados promissores obtidos por Ramos et al. 

(2015), trabalho este em coautoria com a autora desta tese (ANEXO D), justifica-se a relevância 

do estudo de adsorção em coluna de leito fixo, operação em contínuo que é amplamente 

utilizado em escala real em diversas indústrias de base por ter uma operação simples e por ser 

eficaz para ciclos de adsorção/dessorção (Yan e Viraraghavan, 2001). Sistema de adsorção em 

batelada são limitados a tratamentos em pequena escala, principalmente devido às dificuldades 

operacionais na separação do adsorvente, sendo assim menos convenientes para aplicações 

industriais. Porém, os dados obtidos a partir de estudos em batelada são úteis para proporcionar 

informações sobre a eficácia da operação de adsorção e prever a dinâmica de adsorção. 
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Dessa forma, no presente estudo, avaliou-se a adsorção monocomponente de Co2+, Cu2+ 

e Ni2+ em uma coluna de leito fixo utilizando o BAT como adsorvente. O estudo foi feito de 

forma otimizada por meio da utilização de planejamentos experimentais do tipo composto 

central (CCD, central composite design), de modo a analisar as condições ótimas para as 

respostas (variáveis dependentes): capacidade de adsorção, uso efetivo do leito e eficiência do 

processo. Todas essas respostas são parâmetros cruciais para a aplicação industrial da adsorção 

em colunas. Também foi avaliado o efeito da presença de outros metais na capacidade de 

adsorção do íon metálico de interesse na adsorção em coluna de leito fixo (adsorção 

multicomponente). Para tal fim, foi proposto um planejamento experimental de mistura, que é 

útil quando se deseja avaliar o efeito de uma mistura de componentes. Nesse tipo de 

planejamento experimental a resposta é avaliada pelas frações dos componentes e não pelo 

valor absoluto. Assim, o aumento do nível de um constituinte deve reduzir o nível de pelo 

menos um dos demais, pois as porcentagens dos componentes devem somar 100%.  

Além disso, foi realizada a modelagem matemática das curvas de ruptura obtidas nos 

experimentos mono- e multicomponente. O modelo matemático representa o comportamento 

dinâmico de um sistema de adsorção em leito fixo, e este é obtido a partir das equações 

diferenciais de balanço de massa para um elemento de volume na coluna de adsorção na fase 

fluida e na partícula de adsorvente, representando a taxa de adsorção (Ruthven, 1984). 

Dependendo da complexidade dos modelos, estes podem ter solução analítica ou numérica. A 

modelagem é útil na elaboração do projeto das colunas de adsorção, pois auxilia na 

identificação dos fenômenos dominantes na operação, os quais são a hidrodinâmica, a 

transferência de massa e as reações químicas no interior das partículas adsorventes (Nouh et 

al., 2010), e, também, na previsão do tempo de trabalho da coluna, tempo a partir do qual se 

torna necessária a sua substituição ou regeneração. A reutilização do BAT também foi avaliada 

em ciclos de adsorção/dessorção consecutivos, investigando a resistência química e o 

desempenho do adsorvente para fins de aplicação em larga escala. 

Com o presente estudo vislumbrou-se desenvolver um material para aplicação 

tecnológica em processos de beneficiamento de metais e/ou no de tratamento de efluentes 

contendo metais. Nestas soluções, há uma variedade de substâncias que irão interferir na 

operação de adsorção para remoção dos íons de interesse sendo necessárias as análises 

apresentada neste trabalho para poder inferir sobre a melhor estratégia a ser considerada nestes 

casos.   
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3 Objetivos 

3.1 Geral 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a aplicabilidade do bagaço de cana-de-

açúcar modificado quimicamente com anidrido trimelítico na remoção de metais tóxicos tanto 

de solução aquosa sinteticamente contaminada quanto de um efluente sintético baseado em uma 

corrente de processo de uma planta de beneficiamento de níquel, em coluna de leito fixo em 

escala de bancada. 

3.2 Específicos 

 Estudar a adsorção monocomponente dos metais Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito 

fixo, avaliando os efeitos dos parâmetros operacionais, tempo espacial e concentração 

inicial do metal, no desempenho do processo; 

 Estudar o efeito da mistura (em sistemas bi- e tricomponente) dos metais Cu2+, Co2+ e 

Ni2+ na adsorção em coluna de leito fixo; 

 Modelar a adsorção monocomponente em coluna de leito fixo; 

 Determinar o tipo de interação envolvida na adsorção dos íons Cu2+ pelo adsorvente 

BAT; 

 Promover a simulação da adsorção multicomponente em coluna de leito fixo e validá-

lo, comparando com os dados experimentais; 

 Avaliar a dessorção e re-adsorção dos metais Cu2+, Co2+ e Ni2+ com uma solução aquosa 

de HNO3 em batelada e em contínuo; 

 Determinar os parâmetros termodinâmicos de adsorção como a variação da energia 

livre, da entalpia e da entropia no estado padrão; 

 Estudar o efeito da adsorção em uma solução sintética, formulada a partir da composição 

de uma corrente de processo real, contendo vários íons metálicos pelo adsorvente BAT. 
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4 Revisão da literatura 

4.1 Tecnologia de adsorção 

A adsorção é um fenômeno de superfície no qual um soluto é removido de uma fase 

fluida e acumulado na superfície de uma fase sólida. O material adsorvido é denominado 

adsorvato, e o material onde se faz o acúmulo deste é chamado adsorvente (Ruthven, 1984; 

Peruzzo, 2003; Worch, 2012). A operação inversa, ou seja, a remoção das moléculas da 

superfície para a fase fluida é chamada dessorção (Ruthven, 1984; Masel, 1996). A Figura 1 

apresenta a ilustração da operação de adsorção e dessorção. 

Figura 1: Constituintes da operação de adsorção e dessorção. 

 

Fonte: Worch (2012) 

Três mecanismos distintos podem ocorrer para a adsorção: estérico, equilíbrio e 

cinético. O mecanismo estérico compreende a exclusão de certas moléculas pelos poros de 

menor dimensão, permitindo apenas a adsorção de moléculas menores. O mecanismo de 

equilíbrio relaciona a habilidade dos sólidos em acomodar preferencialmente certos adsorvatos. 

E o mecanismo cinético envolve às diferentes difusividades das moléculas pelos poros do 

adsorvente (Do, 1998).  

Inúmeros fenômenos físicos e químicos podem alterar a distribuição dos constituintes 

entre a fase fluida e a interface do sólido. Esse intercâmbio de massa associado à operação 

precisa ser caracterizado e quantificado para prever o destino dos contaminantes. Dada a 

diversidade de espécies químicas e interfaces habitualmente presentes nos materiais 

adsorventes, os efeitos podem ser mais complexos (Weber e Chakravorti, 1974). Por isso, o 

entendimento dos mecanismos pelos quais os adsorventes acumulam os adsorvatos é importante 

para o desenvolvimento de processos de concentração, remoção e recuperação em aplicações 

industriais. 
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As moléculas localizadas no interior do adsorvente apresentam uma resultante nula para 

a energia de interação, visto que estão sujeitas a forças em todas as direções. No entanto, as 

moléculas da superfície possuem forças oriundas somente do interior, apresentando um excesso 

de energia (Schmal, 2014). A força resultante possui direção normal à superfície do adsorvente, 

com sentido para o interior do sólido poroso, atraindo as espécies a serem adsorvidas (Suzuki, 

1990), ou seja, essa energia é responsável pela adsorção sobre os sólidos. 

A interação entre o adsorvato e o adsorvente pode ocorrer por meio de dois tipos: o 

primeiro tipo é de natureza física, dito fisiossorção, como atração eletrostática, ligações de 

hidrogênio, interações dipolo-dipolo, dispersões de London, empilhamento π-π, dentre outras. 

O segundo provém de interações mais fortes, em nível energético equivalente ao de formação 

de ligações covalentes em reações químicas e são identificadas como quimiossorção (Ruthven, 

1984). Não é fácil diferenciar entre os dois tipos de adsorção, e em certos casos, os dois tipos 

podem ocorrer simultaneamente (Martín-Martínez, 1990; Valencia, 2007). O valor da variação 

da entalpia de adsorção no estado padrão pode ser um parâmetro termodinâmico fundamental 

para diferenciá-los. A variação da entalpia de adsorção, no caso de fisiossorção, é na maioria 

dos casos, inferior a 20 kJ/mol, enquanto na quimiossorção as energias são na ordem de 

grandeza de entalpias de reação (>50 kJ/mol) (Atkins et al., 2018). A maioria das operações de 

purificação e separação está baseada em adsorção física, e essa pode ser considerada como 

reversível, pois a superfície do adsorvente não é modificada quimicamente após a adsorção. 

A adsorção é um fenômeno que depende da área superficial, a qual delimita a quantidade 

de material que pode ser adsorvido. A estrutura porosa dos adsorventes consiste de poros de 

diferentes tamanhos e formas que limitam as dimensões das moléculas que podem ser 

adsorvidas (Alves, 2005). Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC), os poros em um adsorvente são classificados em função do seu diâmetro, d, como: 

microporos (d < 2 nm), mesoporos (2 nm < d < 50 nm) e macroporos (d > 50 nm). Nos 

microporos é onde a adsorção ocorre intensamente. Em um material microporoso, embora 

exista elevada área superficial, o diâmetro de poro é muito pequeno, deixando os poros 

inacessíveis para diversos tipos de moléculas com tamanhos maiores, enquanto os mesoporos 

permitem a adsorção de moléculas com dimensões maiores. Os macroporos agem, 

principalmente, como meios de transporte para as moléculas (Dąbrowski, 2001). 
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O desempenho da tecnologia de adsorção resulta da combinação dos efeitos 

termodinâmicos e cinéticos. Os fatores termodinâmicos determinam a distribuição do soluto 

entre as fases no equilíbrio, enquanto os fatores cinéticos determinam os fatores que controlam 

a operação, que incluem os mecanismos de transporte inter- e intrapartícula e a hidrodinâmica 

do sistema, definindo a eficiência real do processo em relação ao desempenho ideal. O 

fenômeno de adsorção é representado por três etapas conforme mostrado na Figura 2, a saber: 

(1) transferência de massa da molécula do seio da fase fluida (bulk) para a superfície da partícula 

adsorvente pela camada limite interfacial; (2) difusão do adsorvato pelos poros interconectados 

do adsorvente; (3) interação do adsorvato com a superfície do adsorvente (Levan, 1997). Cada 

uma dessas etapas pode contribuir para a etapa limitante da adsorção. 

Figura 2: Etapas do fenômeno de adsorção. 

 

Fonte: Schmal (2014). 

Adsorventes porosos contêm sítios ativos localizados no interior dos poros. Por isso, o 

modo de operação, regime de escoamento do fluido, os efeitos geométricos, de concentração, 

entre outras condições que podem afetar o contato adsorvato/adsorvente e a hidrodinâmica do 

sistema vão influenciar na eficiência da adsorção. A concentração do adsorvato e a agitação 

podem afetar a etapa 1, pois a resistência à transferência de massa pelo filme fluido externo 

dependerá das condições hidrodinâmicas do sistema, afetando a espessura da camada limite que 

envolve a partícula do adsorvente. A etapa 2 é geralmente considerada como a fase 

determinante da velocidade nos casos de adsorção de natureza física. A etapa 3 é dependente 

da natureza das moléculas de adsorvato, que será responsável pelo tipo de interação a ser 
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estabelecida com o sítio ativo do adsorvente, sendo essa fundamental para a ocorrência de 

fisiossorção e/ou quimiossorção. 

A difusão no interior dos poros (etapa 2) pode ocorrer de três formas, por difusão 

molecular, de Knudsen e superficial. A difusão molecular ocorre em poros grandes, nos quais 

o caminho livre médio para as moléculas é pequeno quando comparado com o diâmetro dos 

poros. A difusão de Knudsen ocorre em poros menores e o adsorvato colide com as paredes dos 

poros do adsorvente. Enquanto a difusão superficial ocorre em poros com diâmetro de 

moléculas da mesma ordem de grandeza do diâmetro dos poros (Levan, 1997; Schmal, 2014). 

Os adsorventes, em especial os originados de resíduos agroindustriais, apresentam poros com 

largura e comprimento diferentes, por esta razão a difusão intrapartícula é descrita empregando-

se um coeficiente de difusão efetivo, cujo valor concentra todos os efeitos difusivos presentes. 

Como visto, a adsorção pode ser afetada por vários fatores operacionais, mas ela pode 

depender também da composição do fluido, que pode conter um ou mais adsorvatos em solução. 

Quando um único componente é adsorvido na superfície do sólido, a operação é denominada 

adsorção monocomponente. Entretanto, os sistemas reais envolvem a presença simultânea de 

vários adsorvatos que competem pelos sítios de adsorção, denotando-se adsorção 

multicomponente. A presença de várias espécies na solução acarretará em uma difusividade 

efetiva diferente para cada adsorvato em comparação se este estivesse sozinho na solução 

(Cussler, 2009). 

Os métodos operacionais aplicados nos estudos de adsorção são os em batelada ou 

contínuo em coluna. Nas operações em batelada, a solução com o adsorvato é colocada em 

contato com adsorvente sob agitação por um tempo determinado, que pode variar de horas a 

dias, sendo a solução separada por centrifugação, decantação ou filtração. Enquanto nas 

operações em contínuo o adsorvente é empacotado em uma coluna por onde a solução 

contaminada flui continuamente, sem necessidade de operação de separação 

adsorvente/solução posterior (Worch, 2012). 

Na operação em batelada, o sistema é carregado uma única vez e a adsorção ocorre 

podendo alcançar o equilíbrio. Dessa forma, a concentração de adsorvato decresce ao longo do 

tempo no tanque e o gradiente de transferência de massa diminui durante a operação, 

diminuindo consequentemente a taxa de adsorção. Os estudos em batelada compreendem três 

partes: estudo em função da concentração inicial de adsorvato ou adsorvente (isoterma), estudo 
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em função do tempo (cinética) e estudo em função do pH da solução. A análise do efeito do pH 

do meio aquoso na adsorção é importante, pois as alterações no pH podem afetar a adsorção 

por meio da dissociação de grupos funcionais presentes nos sítios ativos do adsorvente, 

interferindo em sua carga superficial (Mall et al., 2006). A cinética de adsorção descreve a 

dependência da adsorção com o tempo, a qual é importante na determinação do tempo 

necessário para se alcançar o equilíbrio e na identificação da etapa limitante da operação de 

adsorção (Montanher, 2009). 

A adsorção pode ser avaliada quantitativamente por meio de isotermas, fornecendo 

informações sobre a quantidade de adsorvato que será efetivamente adsorvida no equilíbrio, a 

uma dada temperatura, determinando assim se o processo é termodinamicamente favorável e se 

a purificação desejada poderá ser obtida, tornando economicamente viável o uso de um 

determinado adsorvente na remoção de um contaminante específico durante o tratamento de 

efluentes, por exemplo (Roostaei e Tezel, 2004). As isotermas de adsorção podem apresentar 

vários formatos, fornecendo informações importantes sobre a forma com que o adsorvato 

interage com o sítio de adsorção, conforme apresentado na Figura 3. 

Figura 3: Formas mais comuns de isotermas de adsorção líquido-sólido. 

 

Fonte: Barros et al. (2013) 

Quando a isoterma é linear indica que a quantidade adsorvida é proporcional à 

concentração de adsorvato na fase fluida. As isotermas côncavas são favoráveis, pois grandes 

massas de adsorvato são adsorvidas em baixas concentrações deste (Cussler, 2009; Thommes 
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et al., 2015). As isotermas convexas são desfavoráveis, pois a massa de adsorvato adsorvida na 

superfície do adsorvente é baixa, mesmo para uma elevada concentração de adsorvato e a 

isoterma irreversível indica que a quantidade adsorvida independe da concentração de 

adsorvato (Moreira, 2008; Thommes et al., 2015). 

Em tanque ou reator onde a adsorção ocorre em batelada, a força motriz de transferência 

de massa e, consequentemente, a taxa de adsorção, diminui durante o processo devido ao 

decréscimo da concentração de adsorvato no tanque ou reator. Porém, no processo de adsorção 

contínuo, o adsorvente está sempre em contato com um gradiente de concentração de adsorvato 

que aumenta à medida em que a coluna é saturada, o que resulta em uma força motriz mais 

elevada ao longo de todo o processo (Worch, 2012). O estudo de adsorção em sistemas 

dinâmicos reflete melhor o comportamento real do processo que envolve a saturação ao longo 

da coluna em relação ao tempo e ao espaço da coluna de adsorção simultaneamente (Volesky, 

2001), enquanto nos experimentos em batelada varia somente com o tempo (Sánchez et al., 

1999). 

Para prever a dinâmica de adsorção, os dados de equilíbrio de adsorção bem como os 

dados da cinética de adsorção são necessários. A Figura 4 mostra os principais componentes da 

teoria de adsorção orientados para a prática e suas interdependências. O conhecimento do 

equilíbrio de adsorção é a condição prévia para a aplicação de ambos os modelos de adsorção, 

cinéticos e dinâmicos.  

Figura 4: Elementos da teoria de adsorção. 

 

Fonte: Worch (2012). 
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4.2 Adsorção em coluna de leito fixo 

A adsorção em sistema contínuo pode ser feita em colunas de leito fixo. O leito fixo é 

constituído por uma coluna empacotada com o adsorvente que irá remover a substância 

desejada que está diluída em um fluido. O leito é considerado como fixo porque a vazão de 

operação é suficientemente baixa para não permitir que as partículas sólidas se movimentem 

dentro da coluna, ou seja, a força da gravidade sobre o sólido é maior do que a força de arraste 

do fluido sobre as partículas, não ocorrendo a fluidização (Kleinübing, 2006). O fluído 

geralmente entra pela parte inferior e flui pelo leito até a parte superior, por onde deixa a coluna. 

Além disso, o fluxo ascendente evita a compactação do leito e caminhos preferenciais. Em 

alguns sistemas, principalmente quando o adsorvente possui baixa densidade, utiliza-se o fluxo 

de cima para baixo porque o fluxo ascendente em elevadas velocidades poderia fluidizar as 

partículas (Mccabe et al., 1993). 

As colunas tubulares recheadas com o sólido adsorvente apresentam diversos problemas 

de escoamento, sendo necessários cuidados ao se acomodar/empacotar as partículas de 

adsorvente na coluna e no regime de escoamento aplicado para não causar caminhos 

preferenciais. Além disso, o perfil de velocidade em uma seção transversal não é uniforme 

devido à influência da parede e da porosidade do leito, afastando-se das condições de um reator 

ideal de fluxo pistonado (Schmal, 2014). A presença de um sólido adsorvente poroso promove 

uma grande área de contato, aumentando as taxas de adsorção, porém pode causar efeitos de 

difusão radial e longitudinal, causando gradientes de concentração e diferentes tempos de 

residência das moléculas do fluido (Schmal, 2014). 

Devido à complexidade do sistema, o projeto de colunas de adsorção é realizado 

mediante o emprego de modelos matemáticos, cujos dados são obtidos a partir de testes de 

laboratório e em planta piloto. A adequação de modelos matemáticos auxilia na identificação 

dos fenômenos (mecanismos) envolvidos no processo, na análise e interpretação dos dados de 

equilíbrio, na predição de respostas a mudanças de condições de operação e na otimização dos 

processos (Neto et al., 2010). Além de ser útil, principalmente, na previsão do tempo de trabalho 

da coluna, tempo a partir do qual se torna necessária a sua substituição ou regeneração do 

material adsorvente.  

Todos os modelos existentes para a adsorção em coluna foram formulados para as 

curvas de ruptura, conhecidas também como curvas de “breakthrough”. A curva de ruptura é 
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representada graficamente por Ct/C0 contra t, em que Ct/C0 corresponde à razão entre a 

concentração na saída da coluna e a concentração inicial de entrada e t corresponde ao tempo 

de escoamento do fluido pelo leito. Estas são dependentes da vazão, do equilíbrio de adsorção, 

dos efeitos de transferência de massa no leito, da concentração do adsorvato no fluido, da altura 

do leito, da porosidade, isto é, de vários parâmetros que caracterizam o sistema. 

A curva de ruptura, representada na Figura 5, é obtida pelo monitoramento da 

concentração do efluente à coluna. Esta é caracterizada pelo ponto de ruptura (C(c)), ponto em 

que a concentração do efluente apresenta uma concentração pré-estabelecida, normalmente 

definida como 5% da concentração do afluente (C0) e pelo ponto de exaustão ou saturação (C(d)), 

onde a concentração do efluente se iguala à concentração do afluente (Kleinübing, 2006). 

Figura 5: Curva de ruptura em coluna de leito fixo: caso ideal e real. 

 

Fonte: Adaptado de BORBA, 2006. 

Na adsorção em coluna, o adsorvente localizado à entrada da coluna é saturado primeiro, 

obtendo-se na saída da coluna uma solução livre de adsorvato. À medida que o tempo passa, 

essa região onde ocorre a adsorção vai se movendo até que, finalmente, a concentração de saída 

da coluna se iguala à concentração de entrada. Neste ponto, a coluna se encontra totalmente 

saturada. A região ativa do leito, na qual a adsorção ocorre, é definida como a zona de 

transferência de massa (ZTM). 

O formato da ZTM revela informações importantes sobre a dinâmica de transferência 

de massa e a cinética de adsorção do processo (Thomas e Crittenden, 1998). Em condições 
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isotérmicas, o espalhamento da ZTM é devido inteiramente à dispersão axial e às resistências a 

transferência de massa. Se o processo de adsorção fosse infinitamente rápido, a curva de 

ruptura, nas condições ideais, corresponderia a uma reta vertical (modelo ideal). Quanto mais 

aberto é o formato da curva, maior é a resistência à transferência de massa. A curva torna-se 

mais fechada, à medida que a resistência à transferência de massa diminui. Quanto menor esta 

região, mais próximo da idealidade o sistema se encontra, maior o tempo de serviço da coluna 

durante o estágio de alimentação e mais completa é a adsorção do adsorvato (Worch, 2012).  

A curva de ruptura, além de fornecer o tempo de operação da coluna, é também usada 

para determinar alguns parâmetros de desempenho: a capacidade de adsorção, o uso efetivo do 

leito e a eficiência de remoção do processo. Esses parâmetros são fundamentais para a aplicação 

industrial de um sistema de adsorção em coluna de leito fixo. A capacidade de adsorção do leito 

para um determinado tempo de operação é obtida pelo cálculo da área sobre a curva de ruptura 

(Worch, 2012), conforme a Equação (1):  
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em que, Q é a capacidade de adsorção da coluna (mmol/g), C0 e Ct são as concentrações de 

adsorvato na fase fluida na entrada e saída da coluna (mmol/L), respectivamente, m é a massa 

de adsorvente empacotada na coluna (g) e �̇� é a vazão volumétrica da fase fluida (mL/min). 

Dessa forma, a capacidade máxima de adsorção da coluna (Qmax) é calculada usando a Equação 

(1) no tempo gasto para saturar a coluna, ou seja, quando a Ct for igual a C0. 

O uso efetivo do leito (H) é definido como a altura do leito que é efetivamente utilizada 

no processo de adsorção (Geankoplis, 1998), ou seja, a altura correspondente ao ponto de 

ruptura. O valor de H é calculado conforme a Equação (2): 
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em que, H corresponde ao uso efetivo do leito (cm), qM2+,tb
 é a quantidade de adsorvato 

adsorvido até o tempo de ruptura, tb, (mmol), qM2+,te
 é a quantidade de adsorvato adsorvido até 
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o tempo de exaustão, te, (mmol) e L é a altura do leito empacotado (cm). Os valores de qM2+,tb
 

e qM2+,te
 são calculados pela integração da área sobre a curva de ruptura até o respectivo tempo. 

A eficiência de remoção do processo (EPads) é obtida pela razão da quantidade máxima 

de adsorvato retido na coluna (mmol) no tempo de exaustão (te), e a quantidade total de 

adsorvato passante à coluna (mmol), conforme a Equação (3): 
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onde mM2+ é a quantidade total de adsorvato (mmol) fornecida à coluna calculada pela Equação 

(4): 
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4.2.1 Modelamento da curva de ruptura 

Os modelos matemáticos são desenvolvidos para prever a dinâmica do perfil de 

concentração do adsorvato na coluna de adsorção de leito fixo. Um modelo completo analisa 

as variações de concentração no fluido nas posições radiais e axiais, bem como variações dentro 

da partícula adsorvente, em regime transiente, de modo que as variações de concentração 

ocorrem no tempo e no espaço. Este comportamento dinâmico do sistema de adsorção em leito 

fixo, em que há transferência de massa na interface sólido/líquido e dentro dos poros do 

adsorvente conforme mostrado na Figura 6, é descrito a partir das equações diferenciais de 

balanço de massa para um elemento de volume da coluna de adsorção na fase fluida e na 

partícula de adsorvente (Ruthven, 1984). 
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Figura 6: Dinâmica de adsorção em coluna de leito fixo. 

 

Fonte: Silva e Rodrigues (2015). 

De forma geral para uma espécie i, o princípio da conservação de massa garante que: 
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O primeiro termo diferencial da Equação (5) representa o acúmulo da espécie i no 

volume de controle. Esse acúmulo está presente tanto na fase líquida quanto sólida (equilíbrio 

químico). O segundo termo diferencial representa a variação do fluxo molar total da espécie i, 

no sentido radial (R) e no sentido do escoamento (Z), em relação a um referencial fixo. Esses 

fluxos são compostos por uma parte difusiva e uma parte convectiva. O termo à direita da 

igualdade representa a reação química envolvida no processo (transferência de massa entre as 

fases). 

De modo a diminuir a complexidade do sistema, alguns pressupostos podem ser 

considerados ao desenvolver o modelo matemático, aproximando a solução para o caso ideal. 

Dessa forma, considerando as propriedades do fluido e do sólido constantes ao logo de um 

processo isotérmico e que o escoamento pode ser descrito pelo modelo de dispersão axial, 

desconsiderando as variações radiais, o balanço de massa para um elemento de volume dentro 

da coluna é dado por: 

 
2

b

2

b

i i i i
L

C C C q
D

t Z Z t






   
  

   
  (6) 



38 

 

onde, 𝜐 é a velocidade intersticial (cm/min), εb é a fração do vazio da coluna, ρb é a densidade 

do leito (g/mL), qi é a concentração do soluto i na superfície adsorvente (mmol/L), DL é o 

coeficiente de dispersão axial (cm2/min), Ci é a concentração do componente i na fase fluida 

(mmol/L), Z é a coordenada espacial para o comprimento da coluna (cm) e t é o tempo (min). 

O efeito de todos os mecanismos que contribuem para a mistura axial são agrupados no 

coeficiente de dispersão axial, DL. Este pode ser calculado pela Equação (7), que incorpora os 

efeitos da difusão molecular e da mistura turbulenta, sendo útil para leitos fixos recheados com 

escoamento lento do fluido com moléculas pequenas (De Ligny, 1970). 
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onde Rp é o raio da partícula adsorvente (cm), Dm é o coeficiente de difusão molecular 

(cm2/min) e v é a velocidade superficial do fluido (cm/min). 

Para a partícula adsorvente, é considerado no balanço de massa que as partículas são 

perfeitamente esféricas de raio Rp e que a transferência de massa é descrita pela difusão de Fick, 

sendo o coeficiente de difusão constante e independente da concentração (coeficiente de difusão 

efetivo) e sem contribuição convectiva, conforme a Equação (8): 
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onde εp é a fração do vazio da partícula adsorvente, ρp é a densidade aparente do adsorvente 

(mg/mL), qpi é a concentração do soluto i no interior do poro (mmol/L), Dpi é o coeficiente de 

difusão efetivo (cm2/min), Cpi é a concentração do componente i da fase fluida dentro dos poros 

do adsorvente (mmol/L), R é a coordenada radial para o raio da partícula (cm) e t é o tempo 

(min). 

A cinética de adsorção pode ser controlada por três etapas que contribuem de forma 

diferente para a resistência à transferência de massa global do processo que compreende a 

resistência externa, correspondendo a difusão do soluto i no filme da camada interfacial, a 

resistência intrapartícula, que inclui a difusão do soluto i nos poros do adsorvente e a interação 

do soluto com a superfície durante o processo de adsorção (Levan, 1997). No entanto, a maioria 

dos modelos considera apenas uma dessas etapas como a etapa limitante no processo de 

adsorção.  
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A transferência de massa pelo filme da camada interfacial por convecção é a primeira 

etapa do processo e é representada pelo coeficiente de transferência de massa externo conforme: 
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em que ke, As,v, Ci e Cpi representam, respectivamente, o coeficiente de transferência de massa 

externo (cm/min), a área superficial das partículas dividida pelo volume das mesmas (1/cm), a 

concentração de adsorvato na solução aquosa externa (seio da solução) (mmol/L) e a 

concentração na superfície externa da partícula (em R = Rp) (mmol/L).  

O coeficiente de transferência de massa externo pode ser obtido experimentalmente, em 

condições favoráveis, conforme apresentado por Wakao e Funazkri (1978), ou por correlações 

empíricas pelos termos adimensionais, usando-se o número de Sherwood (Sh). Este 

correlaciona-se com o número de Reynolds (Re), que representa a razão entre as forças inerciais 

e viscosas, e o número de Schmidt (Sc), que apresenta a relação entre as taxas de difusão viscosa 

e molecular, conforme demonstrado pela equação (10) (Ruthven, 1984): 
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Nestas equações Rp é o raio da partícula adsorvente (cm), Dm é o coeficiente de difusão 

molecular (cm2/min), ρ é a massa específica do fluido (g/mL), µ é a viscosidade do fluido 

(cm2/min) e v é a velocidade superficial do fluido (cm/min).  

Wilson e Geankoplis (1966) propuseram uma correlação empírica para baixos números 

de Reynolds conforme a Equação (13): 
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             0,0016 < Re < 55 (13) 
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Em um segundo momento ocorre o transporte interno das moléculas no fluido pela 

estrutura porosa do adsorvente por meio da difusão nos poros. Esta pode ser por difusão 

molecular, difusão de Knudsen ou difusão superficial, dependendo do tamanho dos poros. 

Como regra geral, a difusão molecular prevalece quando o diâmetro dos poros é maior do que 

dez vezes o caminho livre médio da molécula, enquanto que a difusão Knudsen prevalece 

quando o caminho livre médio da molécula é da mesma ordem do diâmetro do poro do sólido 

(Shaverdi, 2012). Tais difusões ocorrem em paralelo, sendo considerada uma difusividade 

intrapartícula efetiva (Dp), avaliada a partir da seguinte correlação (Striegel et al., 2009): 
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          (14) 

onde dp é o diâmetro do poro (Å), dm é o diâmetro da molécula (Å) e tor é a tortuosidade, uma 

constante empírica que caracteriza tanto a forma como a orientação dos poros. Para os materiais 

adsorventes, os fatores de tortuosidade experimentais geralmente caem na faixa de 2-6 e 

geralmente diminuem à medida que aumenta a porosidade da partícula.  

Por fim dar-se-á interação ou reação envolvida na adsorção entre o sítio ativo do 

adsorvente e o adsorvato por meio de interações físicas ou de reações químicas. Para a adsorção 

química, a barreira de energia de ativação é significativa, podendo ser considerada como a etapa 

lenta do processo. Para a adsorção física, no entanto, esta etapa ocorre instantaneamente e não 

é determinante para a taxa global do processo de adsorção.  

Na resolução das equações envolvendo derivadas parciais dos balanços de massa 

anteriormente apresentados (Equações (6) e (8)) são necessárias condições iniciais e de 

contorno para determinar o perfil de concentração em função do tempo e do espaço no sistema. 

E o modelo de isoterma de adsorção será utilizado para caracterizar as concentrações de 

adsorvato na fase fluida e na partícula adsorvente na adsorção em coluna de leito fixo. 

Vários modelos matemáticos com soluções analíticas e numéricas para prever as curvas 

de ruptura foram desenvolvidos visando explicar o comportamento cinético dentro da coluna 

de leito fixo. A maioria dos modelos considera apenas uma etapa limitante no processo de 

adsorção e desconsidera a dispersão radial e axial, reduzindo assim o número de equações 

envolvidas e tornando mais fácil a sua solução (Silva et al., 2003). 



41 

 

Os modelos com solução analítica são muito usados para representação da curva de 

ruptura devido à simplicidade de aplicação. Contudo, apresentam precisão e faixas de aplicação 

limitadas, e estes só são úteis para sistemas monocomponente. A grande variedade de espécies 

presentes na solução multicomponente torna difícil o modelamento do processo por estes 

modelos, sendo necessária a aplicação de um modelo matemático mais completo, de equações 

diferenciais parciais que são resolvidas numericamente.  

Os dados de equilíbrio e de cinética obtidos nos experimentos em batelada podem ser 

usados na equação que descreve o processo em coluna e os coeficientes de transferência de 

massa e de dispersão axial podem ser obtidos a partir das correlações empíricas da literatura. 

Esse modelo, dito empírico-teórico, obtido pela combinação dos princípios físicos e químicos 

descritos na análise matemática dos dados do processo, é uma alternativa capaz de predizer os 

resultados de um processo a partir da simulação do sistema de adsorção. 

4.2.2 Resolução do sistema de equações derivadas parciais 

Os procedimentos considerados durante o desenvolvimento de modelos numéricos que 

descrevem a curva de ruptura são: (i) equações que promovam uma descrição precisa do 

equilíbrio de adsorção (𝜕𝑞/𝜕𝑡) e (ii) uma hipótese válida sobre os mecanismos de transferência 

de massa predominantes envolvidos no processo. O método mais simples desconsidera as 

resistências de transferência de massa dentro da partícula assumindo o equilíbrio instantâneo. 

Dessa forma, a fase fluida e a fase adsorvida dentro da partícula estão sempre em equilíbrio e a 

fase fluida dentro da partícula tem uma composição uniforme, durante todo o tempo, de igual 

composição na superfície da partícula (Shafeeyan et al., 2014). No entanto, para uma previsão 

precisa das curvas de ruptura deve-se considerar a cinética de transferência de massa entre as 

fases e dentro da partícula. 

Outro modelo, designado modelo de força motriz linear (LDF), é comumente usado para 

descrever a cinética de transferência de massa entre as fases devido à sua forma matemática 

simples. Neste, a diferença de concentração entre a quantidade adsorvida e a de equilíbrio é a 

força motriz do fluxo de massa. Dessa forma, o modelo transforma a equação diferencial parcial 

da partícula em uma equação diferencial ordinária independente do espaço (Shafeeyan et al., 

2014).  
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O modelo de difusão no poro e no filme, mais completo que os anteriores, leva em 

consideração que as duas etapas de transferência de massa, a transferência de massa externa e 

a difusão interna dentro do poro da partícula, ocorrem em série. Em alguns casos, a resistência 

à transferência de massa no filme e nos poros podem ser importantes dependendo das condições 

operacionais, em outros, uma delas pode ser desconsiderada. Segundo Cooney (1990), em 

baixas concentrações do soluto, a difusão no filme externo domina, enquanto que para 

concentrações elevadas, a difusão no poro é mais significativa. 

O equilíbrio de adsorção dado pelas isotermas de adsorção irá relacionar as 

concentrações do soluto no fluido e no sólido no desenvolvimento do modelo de difusão no 

poro. Existem vários modelos de equilíbrio de adsorção na literatura, porém a maioria dos 

trabalhos em coluna de leito fixo emprega a clássica isoterma de Langmuir ou suas extensões 

empíricas para modelar as curvas de ruptura. 

O modelo de Langmuir aplica-se à adsorção em uma superfície completamente 

homogênea, constituída de sítios de adsorção com energia equivalente e com interação 

desprezível entre as moléculas adsorvidas, seja de ordem atrativa ou repulsiva. A adsorção 

ocorre em uma monocamada e cada sítio pode comportar apenas uma molécula, denominado 

adsorção localizada. Quando o equilíbrio é atingido, a velocidade de adsorção é igual à 

velocidade de dessorção. A Equação (15) representa a isoterma de Langmuir (Do, 1998): 

 max

1




Q bC
q

bC
  (15) 

onde q é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mmol/g), Qmax é a capacidade máxima de 

adsorção de adsorvato na fase sólida (adsorvente) (mmol/g), b é a constante de Langmuir 

(L/mmol) e C é a concentração de adsorvato na fase fluida no equilíbrio (mmol/L). 

Os modelos de Thomas e de Bohart-Adams com solução analítica para sistemas 

monocomponente são extensamente utilizados na literatura, porém em suas formas 

simplificadas devido à facilidade de aplicação (Chao et al., 2014; Kapur e Mondal, 2016; 

Vilvanathan e Shanthakumar, 2017). Os modelos originais envolvem equações complexas, 

necessitando de métodos iterativos computacionais para solucioná-las, porém menos 

complicados que a resolução das equações de derivadas parciais.  

Ambos os modelos assumem que as resistências a transferência de massa externa pelo 

filme e da difusão intrapartícula são agrupados em uma constante contendo todos esses efeitos 
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(Yaneva et al., 2010). O modelo de Thomas assume a isoterma de Langmuir para o equilíbrio, 

sem dispersão axial, obedecendo a uma cinética de reação de segunda ordem reversível 

(Thomas, 1944). O modelo Bohart-Adams também assume que a dispersão axial é 

insignificante e que a adsorção é representada pela isoterma retangular, isto é, q = q0. A taxa de 

reação é proporcional à fração de adsorvente ainda disponível e à concentração de adsorvato na 

solução, ou seja, uma cinética de reação quasi-química (Bohart e Adams, 1920). 

As condições iniciais e de contorno consideradas na obtenção dos modelos de Thomas 

e de Bohart-Adams são descritas da seguinte forma: 
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Hiester e Vermeulen (1952) propuseram uma generalização para o modelo de Thomas 

e este foi interpretado por Chu (2010) conforme apresentado na Equação (16): 
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onde kTh é a constante cinética de Thomas (mL/mg min), b é a constante de Langmuir (mL/mg) 

e L é o comprimento da coluna (cm). 

A função J na Equação (16), para os casos em que o produto de x e y for maior que 36, 

é aproximada segundo a Equação (20) (Chu, 2010):  
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O modelo de Bohart-Adams, baseado na teoria da reação de superfície, assume que o 

equilíbrio é instantâneo e pode ser descrito pela Equação (21) (Chu, 2010): 
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   (23) 

onde kB-A é a constante cinética de Bohart-Adams (mL/mg min). 

Em sistema de adsorção multicomponente, no qual cada soluto apresenta diferente 

afinidade pelo adsorvente, podendo existir competição entre eles pelos sítios de adsorção, existe 

uma complexidade maior devido ao deslocamento simultâneo dos solutos já adsorvidos, não 

havendo solução analítica nesses casos (Gu, 2015). 

A representação para um sistema bicomponente é mostrada na Figura 7. A velocidade 

de deslocamento da ZTM depende da energia de adsorção, e a ZTM do componente mais 

fracamente adsorvido (componente 1) viaja mais rápido dentro da coluna. Este sempre atinge 

as camadas livres do adsorvente, ou seja, é adsorvido como em uma solução monocomponente. 

Quando o componente mais fortemente adsorvido (componente 2) atinge as mesmas camadas, 

um novo estado de equilíbrio é estabelecido (bicomponente). Ocorre então, o deslocamento 

parcial do componente 1, previamente adsorvido, originando uma região de concentração maior 

do que a sua concentração inicial. 
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Figura 7: Curvas de ruptura do sistema bicomponente. Componente 1: adsorvido mais 

fracamente; Componente 2: adsorvido mais fortemente. 

 

Fonte: Worch (2012). 

A isoterma multicomponente de Langmuir (Equação (24)), que é comumente usada para 

descrever os dados de adsorção em tais sistemas, pode ser combinada às equações diferenciais 

parciais dos modelos que descrevem a transferência de massa, caso todos os componentes 

obedecerem, individualmente, às características da isoterma de Langmuir. 

max
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onde Qmax,i e b são as constantes obtidas na isoterma de Langmuir monocomponente para os 

componentes i e j e n é o número total de componentes na mistura. 

O modelamento do processo de adsorção em coluna multicomponente é feito pelo 

conjunto de equações diferencias parciais que descrevem o sistema para cada componente da 

mistura, pois este consegue prever de forma mais precisa a dinâmica do sistema. De forma a 

reduzir o número de parâmetros na modelagem e a convergência das soluções, são definidos 

alguns parâmetros adimensionais que também são úteis na interpretação dos efeitos de cada 

etapa no processo global. O número de Pécle (Pe) caracteriza a razão entre as taxas de 

transferência de massa por convecção e difusão molecular no fluido e o número de Biot (Bi) 

relaciona a taxa de transferência de massa externa através do filme com a taxa de difusão 

intrapartícula. 
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As concentrações, o tempo, o comprimento da coluna e o raio da partícula adsorvente 

são representados, na forma adimensional, conforme as Equações a seguir: 
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As equações (6) e (8) são transformadas, a partir do uso dos parâmetros adimensionais, 

em: 
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A isoterma multicomponente de Langmuir, no formato adimensional, se torna: 
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As condições iniciais e de contorno consideradas são: 
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A estratégia para a solução numérica do conjunto de equações diferenciais parciais e 

algébricas é agrupá-las e transformá-las, por métodos de discretização, em equações 

diferenciais ordinárias facilmente resolvidas por ferramentas computacionais. Para tal fim, 

pode-se usar o método de linhas para efetuar a discretização no espaço das equações diferenciais 

parciais, discretizar a equação que modela a fase fluida pelo método das diferenciais finitas, 

pelo método da colocação ortogonal, e obter a discretização do modelo da partícula adsorvente.  

4.3 Breve revisão sobre o estado da arte da tecnologia de adsorção em coluna 

empregando materiais renováveis 

A tecnologia de adsorção foi aplicada pela primeira vez para recuperação de ouro com 

carvão ativado, mas foi amplamente disseminada quando foi possível a regeneração do carvão 

e a sua reutilização no processo. Atualmente, a adsorção por carvão ativado é uma tecnologia 

amplamente difundida para o tratamento de águas residuárias industriais e domésticas e para 

remover gases tóxicos do ar. Porém, um interesse maior pela utilização de biomassa como 

adsorvente vem sendo reportado na literatura ao longo dos últimos 10 anos. Várias pesquisas 

(Gurgel e Gil, 2009b; Montanher, 2009; Gautam et al., 2014; Yu et al., 2015; Chen et al., 2017; 

Escudero-Oñate et al., 2017) relataram que adsorventes naturais na sua forma nativa ou 

modificada são eficazes para a remoção dos íons metálicos de soluções aquosas em coluna de 

leito fixo. Entretanto, o mecanismo de retenção do metal nesses adsorventes não é claramente 

compreendido devido à complexidade estrutural e funcional desses materiais, sendo a 
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modelagem do processo necessária para uma melhor compreensão deste mecanismo (Volesky, 

2001). 

O bagaço de cana-de-açúcar modificado com tetraetilenopentamina foi utilizado na 

remoção de Cu2+ em uma coluna de leito fixo feita de vidro com 1 cm de diâmetro interno e 

altura de 20 cm. O processo foi realizado à temperatura de 30-35°C, bombeando a solução de 

0,31 mmol/L de Cu2+ em pH 5,0 em um fluxo ascendente. Obteve-se uma capacidade máxima 

de adsorção (Qmax) de Cu2+ de 0,26 mmol/g nessas condições. A dessorção do leito foi realizada 

com uma solução de EDTA dissódico a 0,005 mol/L em uma vazão de 6,25 mL/min, permitindo 

uma eficiência de recuperação de 96% (Chen et al., 2017). 

A biossorção de Ni2+ e Cu2+ por alga marinha Sargassum sp. imobilizada em alginato 

foi estudada por Barquilha et al. (2017) em sistemas contínuos. Os experimentos foram 

realizados em uma coluna de aço inoxidável encamisada, na qual manteve-se a temperatura de 

30°C, de diâmetro interno de 2,8 cm e altura do leito fixa em 30,6 cm. Soluções 

monocomponente de concentração de 50 mg/L para cada metal, alimentadas em um fluxo 

ascendente, tiveram seu pH ajustado em 5,0 e vazão controlada de 6 mL/min. O modelo original 

de Thomas foi usado, representando muito bem as curvas de ruptura obtidas para Ni2+ e Cu2+, 

as quais tiveram formas semelhantes. O valor de Qmax foi 1,69 mmol/g para Ni2+ e 2,06 mmol/g 

para Cu2+.  

Estudos de adsorção em coluna de leito fixo foram realizados utilizando serragem 

magnetizada (Fe3O4-SD) como adsorvente para remoção de íons Cu2+ e Ni2+ de soluções 

aquosas monocomponente. As curvas de ruptura foram obtidas por meio da avaliação da 

influência da altura do leito (2, 4 e 8 cm), da concentração inicial de íons metálicos (10, 20 e 

30 mg/L) e da vazão (15, 20 e 25 mL/min) na adsorção dos íons e modeladas utilizando modelos 

simplificados de Bohart-Adams, Thomas e Yoon-Nelson. Os dados experimentais 

correlacionaram-se bem aos modelos de Thomas e Yoon-Nelson. A capacidade máxima de 

adsorção (0,50 mmol/g para Cu2+ e 0,40 mmol/g para Ni2+) foi observada para a solução 

contendo 10 mg/L para ambos os metais em pH 5 e altura do leito e diâmetro interno de 2,00 e 

2,54 cm, respectivamente. Observou-se ainda que a capacidade de adsorção do leito diminuiu 

com o aumento da altura do leito, da concentração inicial de metal e da vazão de alimentação. 

O comprimento da zona de transferência de massa (ZTM) aumentou e o uso efetivo do leito 

diminuiu com o aumento dos valores dos parâmetros estudados. O mecanismo de adsorção 
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descrito foi o de complexação e de troca iônica devido à presença de ligações envolvendo os 

grupos Fe-O e –OH na superfície adsorvente (Kapur e Mondal, 2016). 

A biossorção de íons de Cu2+ pela biomassa de alga marinha Sargassum sp foi estudada 

em coluna de leito fixo de 2,8 cm de diâmetro interno e 30,6 cm de altura, a 30°C e pH 3,5. As 

curvas de ruptura foram obtidas para várias concentrações iniciais de Cu2+ - 2,08; 4,16; 6,42 e 

12,72 mmol/L e os modelos matemáticos originais desenvolvidos por Thomas e Bohart-Adams 

foram utilizados para a descrição do processo de adsorção de Cu2+. As constantes cinéticas dos 

modelos foram ajustadas, pelo método dos mínimos quadrados, aos dados experimentais e os 

resultados mostraram que os modelos descreveram bem o processo de adsorção de Cu2+ pela 

biomassa de alga marinha em uma coluna de leito fixo (Borba et al., 2008). 

A adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ em soluções aquosas monocomponente usando a folha 

da teca (Tectona grandis) na forma natural e carbonizada como adsorvente em coluna de leito 

fixo de vidro com 2 cm de diâmetro interno e 15 cm de comprimento foi avaliada por 

Vilvanathan e Shanthakumar (2017). O desempenho das curvas de ruptura foi avaliado em 

função da altura do leito, da concentração inicial de íons metálicos e da vazão, em que cada 

experimento foi realizado variando-se o parâmetro em estudo e mantendo os demais parâmetros 

constantes. Os resultados mostraram um aumento significativo da capacidade de adsorção pelo 

uso da forma carbonizada da Tectona grandis devido à sua maior área superficial. A análise das 

curvas de ruptura mostrou que o tempo de exaustão da coluna aumentou com aumento da altura 

do leito e com a diminuição da vazão e da concentração de íons metálicos. Foram aplicados os 

modelos simplificados de Bohart-Adams, Thomas e Yoon-Nelson na modelagem e o modelo 

de Thomas foi o que obteve a melhor correlação com os dados experimentais, com os valores 

da capacidade de adsorção teóricos próximos aos experimentais. Quatro ciclos de 

adsorção/dessorção em coluna usando HCl 0,1 mol/L a 5 mL/min como solução de dessorção 

mostraram-se efetivos na recuperação dos íons metálicos adsorvidos. A maior eficiência de 

dessorção foi para o primeiro ciclo, de 82,7% e 86,7% para Ni2+ e de 79,8% e 83,0% para Co2+ 

adsorvidos em Tectona grandis na forma natural e carbonizada, respectivamente. 

O potencial de aplicação de um derivado da quitosana para adsorção dos íons Pb2+, Cu2+, 

Ni2+, Zn2+, Cr6+ e Cd2+ em solução aquosa monocomponente em coluna de leito fixo foi 

investigado por Igberase et al. (2017) em uma coluna de poliestireno transparente com diâmetro 

interno de 2,54 cm e altura de 40,50 cm. O experimento foi conduzido em fluxo ascendente e à 
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temperatura ambiente. Os efeitos dos parâmetros como a concentração inicial de cada metal 

(10, 20 e 30 mg/L), altura do leito (21, 28 e 35 cm) e a vazão de alimentação (10, 15 e 

20 mL/min) no desempenho do processo foram analisados, obtendo uma melhor resposta para 

a eficiência de remoção para a altura de 35 cm (100 g), concentração inicial de 10 mg/L e vazão 

de 10 mL/min para todos os metais. Os dados experimentais foram ajustados aos modelos: 

tempo de serviço versus profundidade do leito (uma modificação do modelo de Bohart-Adams), 

Yoon-Nelson e Thomas (modelo simplificado). Todos obtiveram bons ajustes aos dados 

experimentais. A dessorção com HCl 0,5 mol/L a 10 mL/min também foi analisada, obtendo-

se eficiência de dessorção próxima à 100% e não houve mudança significativa para a eficiência 

de remoção na reutilização do adsorvente. 

A adsorção de soluções mono- e bicomponente de Cu2+, Cd2+, Ni2+ e Pb2+ em resíduos 

de talos de uva foi realizada em sistemas contínuos em coluna de vidro de 10,0 cm de 

comprimento e 1,0 cm de diâmetro interno, empacotadas com 0,5 g de adsorvente, obtendo-se 

uma altura do leito de 6,7 cm. O processo de adsorção foi realizado em modo ascendente, a 

uma vazão de 30 mL/h e a temperatura ambiente (20 ± 1 oC). As soluções monocomponente 

foram preparadas na concentração de 0,2 mmol/L em pH 5,2 e as soluções binárias foram 

preparadas em concentração equimolar de 0,2 mmol/L também em pH 5,2. As curvas de ruptura 

dos íons obtidas nas misturas binárias mostraram que o chumbo tem maior afinidade pelo 

adsorvente, seguido pelo cobre. O modelo de difusão de superfície homogênea (HSDM) foi 

usado para descrever as curvas de ruptura no qual o modelo de Langmuir e o modelo de 

Langmuir estendido foram incorporados ao modelo nos sistemas mono- e bicomponente, 

respectivamente. As soluções numéricas do sistema de equações diferenciais parciais com as 

condições de contorno e inicial foram realizadas usando o método de elementos finitos O 

balanço de massa de cada componente foi resolvido aplicando um esquema de diferenças 

progressivas e a difusão superficial na fase sólida foi resolvida usando o método Crank-

Nicolson. Os parâmetros do modelo foram determinados minimizando a soma dos resíduos ao 

quadrado e o modelo representou satisfatoriamente as curvas de eluição de cada metal 

(Escudero et al., 2013). 

Resíduos de café foram avaliados como adsorventes por meio de suas capacidades de 

adsorção em coluna de leito fixo para os íons de Cd2+, Cu2+ e Pb2+ de soluções aquosas 

multicomponente. O mecanismo de adsorção foi caracterizado como troca iônica sendo a 

simulação do sistema multicomponente em coluna de leito fixo feita pelo modelo de 



51 

 

transferência de massa com base na resistência à transferência de massa externa, dispersão axial 

e isoterma multicomponente de troca iônica, cujos resultados experimentais estiveram de 

acordo com os dados simulados. A análise de sensibilidade mostrou que a dispersão axial foi o 

parâmetro mais significativo na simulação das curvas de ruptura. Este estudo foi feito em uma 

coluna de 1 cm de diâmetro interno e 30 cm de altura à temperatura de 25°C. A solução de 

alimentação continha uma concentração equimolar de metais de 0,1 mmol/L, bombeada em 

fluxo descendente e pH inicial de 4,5. O efeito da vazão na remoção de íons metálicos (5,5; 7,7; 

11 e 22 mL/min) foi estudado mantendo a altura do leito em 14 cm (2 g do adsorvente) e o 

efeito da altura do leito (7, 14 e 21 cm, equivalente a 2, 4 e 8 g do adsorvente, respectivamente) 

na remoção dos íons foi avaliado mantendo a vazão constante de 5,5 mL/min. Além disso, 

foram testadas, em quatro ciclos consecutivos de adsorção/dessorção, soluções 0,1 mol/L de 

ácido cítrico, ácido nítrico e cloreto de cálcio como dessorvente. O uso das soluções ácidas 

permitiu obter 100% de eficiência na dessorção de Cu2+, porém a capacidade de re-adsorção 

diminuiu quando utilizou ácido cítrico. Com a solução de CaCl2 foi possível dessorver somente 

62%, em média, de íons Cu2+ nos ciclos (Davila-Guzman et al., 2016).  

A Tabela 1 apresenta as condições operacionais e o desempenho para os vários tipos de 

materiais adsorventes utilizados na adsorção e dessorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ dos trabalhos 

discutidos. Observa-se que a modelagem utilizando modelos de solução analítica é preferida 

em relação aos modelos de solução completa e que estudos e modelagens com sistemas 

multicomponentes também são pouco explorados pela comunidade científica. 
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Tabela 1: Condições operacionais e desempenho para os vários tipos de materiais adsorventes utilizados na adsorção e dessorção de Cu2+, Co2+ e 

Ni2+ reportados na literatura. 

Adsorvente 

Parâmetros de adsorção Parâmetros de dessorção Qmax / mmol g-1 

Modelo Referência 
pH 

T /  
oC 

C0 /  

mmol L-1 

τ / 

min 
Solução 

Eficiência 

/ % 
Cu2+ Co2+ Ni2+ 

SBC modificado com 

tetraetilenopentamina  
5 30-35 0,31 - 

EDTA-2Na 

(0,005 mol/L) 
> 96 0,26 - - - 

Chen et. al. 

(2017) 

Sargassum sp. Imobilizada 

em alginato  
5 30 

0,78 (Cu) 

0,90 (Ni) 
-   2,06 - 1,69 Tha 

Barquilha et al. 

(2017) 

Serragem magnetizada 

(Fe3O4-SD) 
5 25 

0,16 (Cu) 

0,17 (Ni) 
0,67 

HCl 

(0,1 mol/L) 
- 0,5 - 0,4 

Tha, B-Aa e 

Y-N  

Kapur e 

Mondal (2016) 

Sargassum sp 3,5 30 2,08 31,40   0,12 - - Thb e B-Ab 
Borba et. al, 

(2008) 

Tectona grandis in natura 

- 30 0,85 3,14 
HCl 

(0,1 mol/L) 

< 83 0,35 0,33 - 
Tha, B-Aa e 

Y-N 

Vilvanathan e 

Shanthakumar 

(2017) 
Tectona grandis 

carnonatizada 
< 87 0,39 0,39 - 

Esferas de quitosana 

modificada 
4 25 

0,16 (Cu) 

0,17 (Ni) 
17,73 

HCl 

(0,5 mol/L) 
> 99 6,61 - 5,62 

BDST, Tha 

e Y-N 

Igberase et al. 

(2017) 

Resíduo de café 4,5 25 0,1 1,5 

C6H8O7 

HNO3 

CaCl2 

100 

100 

62 

0,09   LDF 
Davila-Guzman 

et al.( 2016) 

Talos de uva 5,2 20 0,20 10,52   0,24 - 0,26 HSDM 
Escudero et. al 

(2013) 
Th: Modelo de Thomas; B-A: Modelo de Bohart-Adams; Y-N: Modelo de Yoon-Nelson; BDST: Modelo tempo de serviço versus profundidade do leito; HSDM: 

Modelo de difusão de superfície homogênea; LDF: Modelo de força motriz linear. 
a: Modelo simplificado. 
b: Modelo original. 
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5 Material e métodos 

5.1 Material 

Todas as soluções de íons metálicos e tampões foram preparados em água deionizada 

(Millipore, modelo Milli-Q® Symplicity®). Os reagentes CoCl2·6H2O, CuSO4·5H2O, 

MgSO4·7H2O e ZnSO4·7H2O foram adquiridos da Synth (Brasil), o NiCl2·6H2O foi adquirido 

da Vetec, o MnSO4·H2O da Sigma-Aldrich e o CaCl2 da Alphatec. Os tampões foram 

preparados com ácido acético e acetato de sódio (0,05 mol L-1) adquiridos da Synth (Brasil). 

Enquanto o papel de filtro quantitativo (faixa preta, JP-41, 12,5 cm de diâmetro, conteúdo de 

cinzas de 0,00009 g e gramatura de 80 g/cm2) foi adquirido da Jprolab (Brasil).  

5.2 Modificação química do bagaço de cana com anidrido trimelítico 

A obtenção do bagaço de cana-de-açúcar modificado com anidrido trimelítico (BAT) 

foi realizada conforme Ramos et al. (2015) (Figura 8), cujas condições ótimas estabelecidas 

foram a razão AT/BC (anidrido trimelítico/bagaço de cana) de 4:1 (m/m) e 6 h de reação. A 

síntese foi feita a 100°C utilizando piridina anidra como catalisador e N,N-dimetilacetamida 

(DMA) anidra como solvente na proporção de 1:1 (v/v) para se obter uma razão líquido-sólido 

de 15 mL/g. 

Figura 8: Rota sintética utilizada na preparação do adsorvente BAT. 

 
Fonte: (Ramos et al., 2015). 

O bagaço de cana, coletado na região de Ouro Preto/MG, foi moído em um moinho de 

facas e classificado em um agitador eletromagnético (Bertel, modelo 2723, Caieiras, SP, Brasil) 

em frações de 16 (1,00 mm), 60 (0,251 mm) e 100 (0,152 mm) mesh, sendo a fração de 60 mesh 

utilizada neste trabalho. O bagaço de cana (60 mesh) foi lavado a fim de se remover os 

compostos solúveis em água e, para remover os extrativos e os compostos fenólicos, realizou-

se a extração pelo método de Soxhlet com uma mistura de hexano/etanol (1:1, v/v) por um 

período de 4 h 
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Três processos de síntese do BAT foram realizados ao todo com 12,002, 13,393 e 

14,996 g de bagaço de cana, tratado conforme acima e seco à 90°C, e as respectivas proporções 

(4:1) de anidrido trimelítico, obtendo uma massa final total de 66,781 g de BAT. O ganho de 

massa médio foi de 65,25 (±1,26)% e a quantidade de funções ácidas (R-COOH) foi de 

4,32 (±0,23) mmol/g, ambos de acordo com os resultados apresentados nos experimentos em 

menor escala por Ramos et.al. (2015). 

5.3 Determinação da área superficial e distribuição de tamanho de poros 

A determinação da área superficial e da distribuição do tamanho de poros do adsorvente 

BAT foi feita pelo método de Brunauer, Emmet e Teller (BET) (Brunauer et al., 1938) e Barret, 

Joyner e Halenda (BJH) (Barrett et al., 1951), respectivamente. Para tal fim, utilizou-se o 

analisador de poros e área superficial da marca Quantachrome, modelo NOVA1200e®, que 

utiliza o princípio da adsorção de um gás na superfície de um sólido poroso. A amostra de BAT 

seca a 70°C por 1 h foi desgaseificada a 30°C durante um período de 24 h sob vácuo de 

0,016 mmHg antes das medições. As isotermas de adsorção e dessorção foram obtidas usando 

N2 a 77,5 K em uma ampla gama de pressões (P/P0 = 2 × 10-5 – 1,0), onde P é a pressão de 

equilíbrio e P0 é a pressão de saturação.  

5.4 Experimentos de adsorção em coluna de leito fixo 

Os estudos de adsorção em contínuo foram realizados usando uma coluna de leito fixo 

encamisada feita de vidro, com diâmetro interno de 1,0 cm e altura de 10,0 cm conforme 

mostrado na Figura 9.  

Figura 9: Coluna de leito fixo utilizada nos experimentos de adsorção. 

  

Fonte: Propriedade do autor. 
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O fluxo de alimentação da coluna foi ascendente e teve sua vazão controlada por uma 

bomba peristáltica da marca Milan, modelo BP600/2. A temperatura também foi controlada e 

mantida a 25°C com um banho termostático da Marconi modelo MA470 por meio do 

encamisamento da coluna, de acordo com a Figura 10. O empacotamento da coluna foi feito 

com 500 mg do adsorvente BAT, mantendo-se a altura do leito em 3,20 cm. Esferas de vidro 

(2,0 mm diâmetro) foram adicionadas para preencher os espaços vazios da coluna na parte 

inferior e superior para fornecer um fluxo uniforme da solução de íons metálicos, e lã de vidro 

foi utilizada para imobilizar o leito na parte inferior e superior. 

Figura 10: Detalhamento do experimento de adsorção em coluna de leito fixo. 

 

Fonte: Adaptado de Borba et al. (2006). 

A coleta das amostras no topo da coluna foi feita em intervalos de tempo pré-

estabelecidos e as concentrações dos íons de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em soluções mono- e 

multicomponente foram determinadas por espectroscopia de absorção atômica de chama 

(FAAS) após diluição apropriada das amostras coletadas. A partir dos resultados das 

concentrações dos íons metálicos foram construídas as curvas de ruptura (breakthrough).  

5.4.1 Determinação da porosidade da coluna 

A porosidade da coluna (εb) foi determinada experimentalmente pela relação entre a 

densidade aparente do adsorvente (p), obtida pelo método do picnômetro, baseado no 

deslocamento de líquido, e a densidade do leito (b), calculada pela relação entre a massa de 

adsorvente empacotado e o volume da coluna empacotada, como mostrado na Equação (38). 

b

p

1b





       (38)  
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A porosidade da partícula (εp) do BAT foi obtida pela relação entre a densidade aparente 

(p) e a real (r), obtida da literatura (Pérez et al., 2018), conforme a Equação (39): 

p

p

r

1





   (39) 

5.4.2 Planejamento experimental monocomponente em coluna de leito fixo 

Para otimizar o processo de adsorção monocomponente em coluna de leito fixo foi 

proposto um planejamento experimental do tipo 22 composto central de modo a avaliar as 

condições ótimas para as respostas (variáveis dependentes) capacidade máxima de adsorção 

(Qmax), uso efetivo do leito (H) e eficiência de remoção do processo (EPads). As variáveis 

independentes estudadas foram a concentração inicial de cada cátion metálico (C0) e o tempo 

espacial () na coluna. 

Para determinação da faixa de avaliação do tempo espacial foi considerado o volume do 

leito e a vazão mínima da bomba peristáltica (1,4 mL/min), definindo o tempo espacial no ponto 

central em 1 min. Os níveis máximo e mínimo foram determinados considerando a média 

aritmética entre eles igual ao ponto central. A concentração dos cátions metálicos no ponto 

central foi determinada conforme a Equação (40). Foram considerados os dados dos estudos de 

cinética e de equilíbrio (isotermas), ambos realizados em batelada para cada cátion metálico 

por Ramos et al., 2015, e também a vazão do ponto central acima estabelecida. Os demais 

pontos foram determinados, novamente, pela média aritmética. 

  max BAT
(0,0)

(0,0)e

/ mmol/L



Q m

C

t V
               (40)  

onde C0,0 é a concentração do cátion metálico no ponto central (mmol/L), Qmax é a capacidade 

máxima de adsorção do íon metálico nos estudos em batelada (mmol/g), mBAT é a massa de 

adsorvente empacotada na coluna (g), te é o tempo de equilíbrio obtido nos estudos em batelada 

para cada cátion metálico (min) e �̇�(0,0) é a vazão do ponto central estabelecida (mL/min). 

As condições do planejamento experimental composto central são apresentadas na 

Tabela 2. As soluções dos cátions metálicos foram tamponadas em pH 5,5 com o tampão 

CH3COOH/CH3COONa 0,05 mol/L e os experimentos realizados em ordem aleatória para 

minimização do erro experimental. 



57 

 

 

Tabela 2: Variáveis e níveis (codificados e não codificados) para o planejamento do 

tipo 22 composto central para a adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em BAT. 

Variável 

independente 

Níveis 

-√2 -1 0 +1 +√2 

C0 / (mmol Cu2+/L) 0,2754 0,4721 0,9442 1,4163 1,6114 

C0 / (mmol Co2+/L) 0,3835 0,5939 1,1029 1,6120 1,8224 

C0 / (mmol Ni2+/L) 0,9626 1,7038 3,4927 5,2817 6,0228 

min 0,50 0,70 1,00 1,40 1,50 

A ferramenta de desejabilidade do programa Statistica (StatSoft, Inc. versão 10) foi 

utilizada para prever as condições ótimas para se obter, simultaneamente, as maiores respostas 

para a capacidade máxima de adsorção, uso efetivo do leito e eficiência do processo de adsorção 

em coluna de leito fixo, possibilitando a obtenção da condição experimental ideal de adsorção 

para cada íon metálico. Além disso, as condições de desejabilidade estimadas pelo programa 

foram validadas experimentalmente. Os pesos de desejabilidade estabelecidos para cada 

resposta na adsorção de Cu2+ e Co2+ foram 0,0 para os valores mínimo e médio e 1,0 para o 

máximo. Para a adsorção de Ni2+, os pesos ajustados foram os mesmos usados para Cu2+ e Co2+ 

para as respostas EPads e H, mas para Qmax o peso ajustado foi de 0,0 para os valores mínimo e 

máximo e 1,0 para o médio. 

5.4.3 Modelagem matemática dos experimentos de adsorção monocomponente 

As curvas de ruptura dos experimentos de adsorção monocomponente em coluna de 

leito fixo utilizando o BAT como adsorvente foram modeladas pelos modelos originais de 

Thomas (Equações (16)–(20)) e Bohart-Adams (Equações (21)–(23)) de forma a avaliar as 

características efetivas de cada modelo no processo. 

Para tal fim, uma rotina foi implementada no MATLAB® 2010a (Mathworks, Inc.) com 

a função algoritmo genético (ga) existente no programa para realizar os ajustes dos parâmetros 

dos modelos aos dados experimentais das curvas de ruptura. Esta função permite encontrar o 

mínimo global a partir da minimização da função objetivo, que neste caso foi a raiz do erro 

quadrático médio (RMSE) definida pela Equação (41), baseada nos mecanismos de seleção 

natural e herança genética apresentado por Charles Darwin (Tomczak e Kamiński, 2012):  
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onde yi é o valor experimental no ponto i, ŷi é o valor predito pelo modelo para o ponto i 

correspondente e n é a quantidade de dados experimentais. Neste caso, y refere-se à razão Ct/C0. 

Para resolver os sistemas de equações relacionadas aos modelos de Thomas e Bohart-

Adams, os parâmetros de cada modelo e suas unidades utilizadas foram: C0 e ρb em mg/mL, 

Qmax em mg/g e kTh e kB-A em mL/min mg. Posteriormente, esses parâmetros foram convertidos 

em mmol para fins de comparação. 

5.4.4 Planejamento experimental multicomponente em coluna de leito fixo 

A otimização do processo de adsorção em coluna de leito fixo para avaliar o efeito da 

presença de outros metais nas variáveis dependentes, capacidade de adsorção individual de cada 

íon, Cu2+, Co2+ e Ni2+, e capacidade de adsorção total em BAT, foi realizada por um 

planejamento experimental de mistura. A partir dos dados de desejabilidade obtidos para cada 

íon metálico no estudo monocomponente foram definidos o tempo espacial e os níveis das 

concentrações a serem analisadas nesse experimento. Dessa forma, definiu-se como variável 

independente a soma total das concentrações, no valor de 2,1 mmol, mantendo o tempo espacial 

constante em 1,4 min. 

O planejamento experimental de mistura codificado para os três componentes, valores 

de 0 a 1, e não codificado, valores reais de 0 a 2,1 mmol/L, é apresentado na Tabela 3. Os 

experimentos também foram realizados em ordem aleatória para minimização do erro 

experimental. 
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Tabela 3: Matriz do planejamento experimental de mistura para adsorção de Cu2+, Co2+ 

e Ni2+ em BAT. 

Ensaio 
Planejamento (codificado) 

Planejamento (não codificado)  

mmol de M2+/L Soma / (mmol/L) 

Cu2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ 

1 1,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 2,10 

2 0,00 1,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 

3 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,10 2,10 

4 0,33 0,67 0,00 0,70 1,40 0,00 2,10 

5 0,33 0,00 0,67 0,70 0,00 1,40 2,10 

6 0,00 0,33 0,67 0,00 0,70 1,40 2,10 

7 0,67 0,33 0,00 1,40 0,70 0,00 2,10 

8 0,67 0,00 0,33 1,40 0,00 0,70 2,10 

9 0,00 0,67 0,33 0,00 1,40 0,70 2,10 

10 0,33 0,33 0,33 0,70 0,70 0,70 2,10 

11 0,67 0,17 0,17 1,40 0,35 0,35 2,10 

12 0,17 0,67 0,17 0,35 1,40 0,35 2,10 

13 0,17 0,17 0,67 0,35 0,35 1,40 2,10 

14 0,33 0,33 0,33 0,70 0,70 0,70 2,10 

5.4.5 Modelagem matemática dos experimentos de adsorção multicomponente 

A análise do comportamento da curva de ruptura na adsorção multicomponente em 

coluna de leito fixo utilizando o BAT como adsorvente foi feita considerando o modelo de 

difusão no poro e no filme, determinando os efeitos de transferência de massa externa e da 

difusão dentro do poro da partícula. O modelamento da curva de ruptura foi realizado pelo uso 

da equação do balanço de massa na forma adimensional para a fase fluida e para a fase sólida, 

Equações (35) e (36), e suas respectivas condições iniciais e de contorno, para cada componente 

(Cu2+, Co2+ e Ni2+), acoplando-as com a isoterma multicomponente de Langmuir, Equação (37)

, utilizada para relacionar as condições de equilíbrio do sistema multicomponente. Os seguintes 

pressupostos para o sistema foram feitos: 

 Processo isotérmico; 

 Escoamento unidirecional (Z), sendo desprezados os gradientes de concentração 

na direção radial à coluna; 

 A dispersão axial da fase fluida é caracterizada por um único coeficiente, DL,i; 

 As propriedades do fluido e do sólido são constantes ao logo do processo; 

 As partículas adsorventes são perfeitamente esféricas de raio Rp; 
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 A transferência de massa através do filme da camada interfacial ocorre por 

convecção linear, representada pelo coeficiente de transferência de massa 

externo, ke,i; 

 O transporte interno das moléculas do fluido pela estrutura porosa do adsorvente 

ocorre por difusão, sem contribuições convectivas; 

 A difusão nos poros é caracterizada pelo coeficiente de difusividade 

intrapartícula efetivo, Dp,i, constante e independente da concentração; 

 O equilíbrio de adsorção é caracterizado pelo modelo de Langmuir 

multicomponente. 

Os parâmetros do modelo, DL,i, ke,i e Dp,i, foram obtidos pelas correlações empíricas, 

Equações (7), (13) e (14), em que o coeficiente de difusividade molecular (Dm) foi obtido da 

literatura (Haynes et al., 2017). Os dados de equilíbrio da isoterma de Langmuir obtidos nos 

experimentos em batelada foram usados no modelo de isoterma multicomponente de Langmuir 

(Equação (24)). 

As derivadas parciais foram discretizadas usando o método dos elementos finitos 

quadráticos na direção z e o método da colocação ortogonal na direção r, conforme apresentado 

por Gu (2015). As equações diferenciais ordinárias (ODE) em função do tempo resultantes 

foram então resolvidas simultaneamente pelas rotinas implementadas no MATLAB® 2010a 

(Mathworks, Inc.) conforme apresentado no ANEXO C, utilizando a função ODE15s. Esta 

função utiliza um método de ordem variável baseado em diferenciação numérica para resolver 

as ODEs por passos múltiplos, o que oferece uma precisão de média a baixa, porém adequada, 

devido ao menor gasto computacional. 

5.5 Experimentos de dessorção e re-adsorção em batelada 

Os estudos de dessorção foram realizados primeiramente em batelada para se obter a 

melhor condição para o estudo posterior em coluna de leito fixo. Para isso, realizou-se a 

adsorção de Co2+, Cu2+ e Ni2+ em BAT utilizando 100 mg de adsorvente, os quais foram pesados 

em frascos Erlenmeyer de 250 mL e, em seguida, adicionou-se 100,0 mL de solução aquosa de 

cada íon metálico de concentração 3,15 mmol/L tamponada em pH 5,5 

(CH3COOH/CH3COONa 0,05 mol/L). Os frascos foram transferidos para uma incubadora com 

agitação orbital a 25°C e agitados a 130 rpm durante 180, 250 e 75 min para Co2+, Cu2+ e Ni2+, 

respectivamente, tempos esses necessários para que o equilíbrio de adsorção fosse alcançado 
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(Ramos et al., 2015). Ao final do processo, separaram-se as frações líquida e sólida por filtração 

simples (papel de filtro JP-41) e lavou-se os sólidos com excesso de água deionizada para a 

retirada dos íons metálicos não adsorvidos pelo adsorvente. Em seguida secaram-se os materiais 

adsorventes contendo os cátions metálicos adsorvidos em estufa a 60°C por 12 h. O filtrado foi 

utilizado para determinar as concentrações na fase líquida e, consequentemente, a capacidade 

de adsorção de cada cátion metálico em BAT. A concentração dos íons metálicos em solução 

aquosa foi determinada por FAAS (λCo = 240,7 nm, λCu = 324,8 nm e λNi = 232 nm). A 

quantidade adsorvida de cada íon metálico em BAT foi determinada usando a Equação (42). 

 2+ 2+ 2+i,M e,M M

e

BAT

/ (mmol/g)
C C V

q
m


     (42)    

sendo qe (mmol/g) é a quantidade de íons metálicos adsorvidos por unidade de massa do 

adsorvente BAT no equilíbrio, Ci,M2+ e Ce,M2+ (mmol/L) são as concentrações dos íons metálicos 

inicial e no equilíbrio, respectivamente, VM2+(L) é o volume da solução de íon metálico e m (g) 

é a massa de adsorvente BAT. 

Para a dessorção, 20 mg das amostras secas de BAT carregadas com cada íon metálico 

foram pesadas em vidros cilíndricos (altura de1,8 cm e diâmetro externo de 2,2 cm), os quais 

foram adicionados a frascos Erlenmeyers de 50 mL contendo 20,0 mL da solução de HNO3, 

previamente termostatizados a 25°C em incubadora sob agitação orbital de 130 rpm. As 

concentrações da solução de HNO3 e os tempos de dessorção avaliados são apresentados na  

 

Tabela 4, que contém a matriz do planejamento experimental usado para avaliar a 

dessorção dos íons metálicos de BAT, seção 5.5.1. A eficiência de dessorção (Edes) foi calculada 

conforme a Equação (43):  

2+ +e,M H

des '

e BAT

/ % 100
 

   
 

C V
E

q m
     (43)  

em que Ce,M2+ (mmol/L) é a concentração dos íons metálicos na solução de dessorção, VH+ (L) 

é o volume da solução de ácido utilizado, e m’BAT (g) é a massa do adsorvente BAT contida em 

mBAT,M2+, a qual é a massa do material (BAT carregado com M2+) pesada para o estudo de 
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dessorção. A massa do adsorvente BAT contida em mBAT,M2+ foi calculada usando a Equação 

(44), onde Qmax corresponde à capacidade máxima de adsorção obtida por Ramos et.al. (2015). 

2+BAT,M'

BAT

max

/ g

1
1000


 

 
 

m
m

Q
     (44)  

Para a re-adsorção pesou-se 20 mg de cada amostra de BAT dessorvida em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL e adicionou-se 100,0 mL de solução aquosa de concentração 

0,79 mmol/L de cada íon metálico tamponada (CH3COOH/CH3COONa 0,05 mol/L) em pH 

5,5. Os demais procedimentos foram os mesmos descritos para a adsorção no início desta seção. 

A eficiência de re-adsorção (Ere-ads) foi determinada conforme a Equação (45). 

re-ad
re-ads

max

/ % 100 
Q

E
Q

     (45)  

onde Qre-ad (mmol/g) é a capacidade de adsorção do material dessorvido e é calculada usando a 

Equação (46):  
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em que os valores de m’M2+ e m”M2+ são calculados usando as Equações (47) e (48) descritas a 

seguir: 

  2+ 2+ BAT desM BAT,M
' / mg ' 1 100  m m m E    (47)  

 2+ 2+i eM M
" / mg  m C C V      (48)  

5.5.1 Planejamento experimental de dessorção/re-adsorção em batelada 

A análise do processo de dessorção dos íons metálicos Co2+, Cu2+ e Ni2+ em BAT foi 

feita no presente trabalho usando um planejamento experimental fatorial do tipo 22. Neste 

planejamento considerou-se como variáveis independentes a concentração de ácido nítrico 

(HNO3) e o tempo de contato da solução de ácido nítrico com os adsorventes carregados, 

conforme a matriz de experimentos apresentada na Tabela 4, e como variáveis dependentes, a 

eficiência de dessorção (Edes,%) e a eficiência de re-adsorção (Ere-ads,%). Os experimentos foram 

feitos em duplicata para a dessorção e para a re-adsorção. 
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Tabela 4: Planejamento experimental do tipo 22 para a dessorção e a re-adsorção dos 

cátions metálicos em BAT. 

Experimento CHNO3
 / (mol/L) t / min 

1 0,01 5 

2 0,01 45 

3 1,00 5 

4 1,00 45 

5 (C) 0,50 25 

5.6 Estatística de análise dos planejamentos experimentais 

A análise estatística dos resultados obtidos em cada planejamento experimental 

realizado foi realizada no programa Statistica (StatSoft, Inc. versão 10) de forma a determinar 

os efeitos estatisticamente significativos, obter os coeficientes de regressão dos modelos e os 

gráficos de superfície. Para a análise de variância (ANOVA), foi utilizado o erro puro na análise 

do erro experimental e um nível de confiança de 95%, de forma que uma variável foi 

considerada significativa para o processo avaliado quando p < 0,05. 

5.7 Ciclos de adsorção/dessorção em coluna de leito fixo 

Foi realizada a análise da capacidade de adsorção da coluna em três ciclos consecutivos 

de adsorção/dessorção apenas para o cátion Cu2+. A adsorção foi feita em fluxo ascendente com 

uma solução 1,6 mmol/L de Cu2+ (pH 5,5) e tempo espacial de 0,64 min, condições ótimas 

obtidas usando a ferramenta de desejabilidade do programa Statistica®. A dessorção também 

foi feita em fluxo ascendente com uma solução de HNO3 0,01 mol/L e tempo espacial de 

0,25 min por 45 min. Uma vez que o ciclo de adsorção e dessorção foi concluído, a coluna foi 

alimentada em fluxo ascendente com água deionizada em um tempo espacial de 0,25 min até 

que o efluente à coluna atingisse pH próximo de 6 (cerca de 25 min). O leito regenerado foi 

reutilizado nos dois ciclos seguintes, seguindo os mesmos procedimentos experimentais 

descritos anteriormente. 

A eficiência de re-adsorção (Ere-ads) foi determinada considerando que o primeiro ciclo 

representa 100% da capacidade de adsorção de BAT e a quantidade residual de metal não 

dessorvido no ciclo anterior foi somada à quantidade de metal adsorvido no ciclo atual. A 

quantidade de Cu2+ dessorvida (qM2+,des) do leito foi calculada a partir da área sobre a curva de 
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dessorção (concentração de Cu2+ efluente contra tempo) multiplicada pela vazão. A eficiência 

de dessorção (Edes) do leito foi calculada usando a Equação (49), da seguinte forma: 

2+

2

M ,des

des

M ,ads

/ % 100


 
  
 
 

q
E

q
     (49)  

onde qM2+,des e qM2+,ads são as quantidades totais de íons metálicos dessorvidos e adsorvidos no 

leito contendo BAT (mmol). 

5.8 Determinação do mecanismo de adsorção do Cu2+ pelo BAT em uma coluna de leito 

fixo 

A avalição do mecanismo de adsorção dos íons de Cu2+ pelo adsorvente BAT foi feita 

em coluna de leito fixo a 25°C. Para tal fim, uma solução aquosa de NaOH 0,01 mol/L foi 

alimentada, em fluxo ascendente, por aproximadamente 150 min, tempo no qual o pH efluente 

à coluna tornou-se igual ao da solução de entrada, promovendo, dessa forma, a troca dos prótons 

dos grupos ácidos do BAT por íons sódio. Posteriormente, água deionizada foi alimentada à 

coluna, também em fluxo ascendente, até que o pH atingisse a neutralidade (aproximadamente 

60 min), evitando assim a precipitação dos íons Cu2+ da solução aquosa de 1,60 mmol/L que 

foi utilizada, em seguida, para alimentar a coluna. A adsorção de Cu2+ em BAT foi feita em 

modo ascendente em um tempo espacial de 0,64 min durante 200 min. O pH da solução de Cu2+ 

foi ajustado em 5,5 pela adição de solução aquosa de HCl ou KOH 0,01 mol/L. O deslocamento 

de Na+ por Cu2+ foi investigado pela determinação da concentração de Na+ e Cu2+ nas amostras 

de efluente, coletadas em intervalos de tempo pré-determinados, por FAAS (λNa = 589,0 nm). 

5.9 Teste de adsorção em coluna de leito fixo usando uma solução de processo sintética 

Foi preparada uma solução com água deionizada simulando o licor isento de ferro, ou 

concentrado de níquel, do processo hidrometalúrgico de obtenção de níquel a partir dos 

minérios lateríticos para avaliar o desempenho do adsorvente BAT em coluna de leito fixo 

frente a uma solução real. Este licor apresenta elevadas concentrações de níquel, além da 

presença de outras espécies metálicas como cobre, manganês, cálcio, magnésio, zinco e cobalto, 

em concentrações comparativamente mais baixas. A composição da solução sintética foi 

definida de acordo com Guimarães et al. (2014), que também preparou uma solução com base 

nos teores das espécies normalmente encontradas nos licores industriais obtidos por meio da 

lixiviação sulfúrica de minérios lateríticos de níquel: [Ca2+] = 0,50; [Co2+] = 2,10; [Cu2+] = 

0,25; [Mg2+] = 3,5; [Mn2+] = 0,55; [Ni2+] = 75,0 e [Zn2+] = 0,06, concentração em g/L. No 
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presente estudo, a solução sintética foi preparada mantendo as mesmas proporções das 

concentrações acima apresentadas, porém, para uma solução com concentração total de 

2,1 mmol/L desses metais. O pH foi ajustado para 5,5 e o tempo espacial utilizado na adsorção 

em coluna de leito fixo foi de 1,4 min. Amostras do efluente à coluna foram coletadas em 

intervalos de tempo pré-determinados e a quantificação dos metais Cu2+, Co2+, Ni2+ e Zn2+ foi 

feita por FAAS (λZn = 213,9 nm). Não foi possível quantificar Ca2+, Mg2+ e Mn2+ devido ao 

volume de amostra gerado ser insuficiente para tal fim. 

5.10 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 

A determinação da variação de entalpia de adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT foi 

realizada utilizando um nanocalorímetro de titulação isotérmica (TA Instruments, modelo TAM 

III), controlado por software (TM assistant®), equipado com duas células calorimétricas de 

4 mL, uma para a amostra e outra para a referência. As medidas foram realizadas em duplicata 

a 25,0000 ± 0,0001°C, e, para sua determinação, preencheram-se as células de amostra e de 

referência com 2,7 mL de solução tampão (ácido acético/acetato de sódio 0,05 mol/L e pH 5,5). 

Na célula da amostra foram adicionadas também 7,0 mg do adsorvente BAT. Sucessivas 

injeções de 15 μL de uma solução concentrada de íon metálico (1,84; 2,21 e 2,52 mg/mL para 

Cu2+, Co2+ e Ni2+, respectivamente, preparada em tampão acetato), realizadas usando uma 

seringa Hamilton, controlada por uma bomba de pistão, foram efetuadas na célula com a 

amostra. O intervalo de tempo entre as injeções foi de 25 min. O conteúdo da célula de amostra 

foi agitado continuamente a 180 rpm por um agitador de hélice e, após o equilíbrio térmico, a 

solução foi desgaseificada por 10 min, para, então, realizar-se uma nova injeção. Para avaliar a 

contribuição da entalpia de diluição do íon metálico, experimentos com os mesmos 

procedimentos descritos anteriormente foram realizados, porém contendo na célula de amostra 

a solução tampão sem o adsorvente. 

Os termogramas foram obtidos como gráficos de energia em função do tempo, cuja 

integração de cada pico forneceu a energia na forma de calor absorvido ou liberado após cada 

injeção. A variação de entalpia de adsorção (∆adsH), para diferentes quantidades de metais 

adsorvidas, foi determinada pela Equação (50) a seguir: 
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onde Qi,int e Qi,dil são as energias na forma de calor absorvidas ou liberadas nas células durante 

a injeção i na presença e ausência do adsorvente BAT, respectivamente, qe,i é a quantidade de 

íon metálico adsorvido em BAT nesta mesma injeção i e foi determinado a partir das isotermas 

de adsorção obtidas por Ramos et al. (2015).  

A variação de entalpia de uma célula de amostra contendo o tampão e 7,0 mg de 

adsorvente BAT (branco) titulada com a mesma solução tampão também foi determinada, 

porém, não se observou efeito térmico. 

5.11 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

As amostras de BAT dessorvidas foram analisadas por FTIR de forma a verificar 

possíveis modificações na estrutura química do adsorvente. As amostras de BAT inicial e 

dessorvidas foram secas a 90°C por 1 h. Uma massa de cerca de 1 mg de cada material foi 

misturada a 100 mg de KBr de grau espectroscópico. As misturas foram maceradas a fim de 

homogeneizar a mistura sólida. Em seguida as amostras foram secas a 90°C por 1 h novamente 

e prensadas em prensa hidráulica (Pike, modelo 181-1110) com 6 toneladas de pressão durante 

1 min, obtendo-se pastilhas de 13 mm de diâmetro. Os espectros de FTIR foram gerados em 

um espectrômetro ABB Bomen MB 3000 FTIR (Quebec, Canadá) com resolução de 4 cm-1 a 

partir de 500 até 4000 cm-1 e 32 varreduras por amostra. O detector do equipamento é do tipo 

sulfato de triglicina deuterado (DTGS).  

5.12 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX)  

A identificação da distribuição dos íons de Co2+, Cu2+ e Ni2+ na superfície do BAT dos 

experimentos mono- e multicomponente em coluna foi realizada em um microscópio Vega3 

SB SEM-EDS (Tescan/Oxford Instruments) equipado com filamento de tungstênio a uma 

voltagem de 20 keV e detector de elétrons secundários retro-espalhados (BSE). Para isso, fez-

se pastilhas de 13 mm de diâmetro com amostras de BAT carregado com Cu2+, Co2+ e Ni2+ dos 

experimentos monocomponente e do ponto central do planejamento de mistura. Uma massa de 

100 mg de cada amostra, previamente seca a 90°C por 1 h, foi prensada em prensa hidráulica 

(Pike, modelo 181-1110) com 6 toneladas de pressão durante 1 min, obtendo-se as pastilhas de 

13 mm, as quais foram revestidas com ouro em alto vácuo em um metalizador modelo Q150R 

ES (Quorum Technologies) antes da análise. 
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6 Resultados e discussão 

6.1 Planejamento experimental monocomponente de adsorção em coluna de leito fixo 

As curvas de ruptura obtidas pelos planejamentos experimentais do tipo 22 composto 

central  para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito fixo de fluxo 

ascendente são apresentadas na Figura 11 a–c, respectivamente.  

Figura 11: Curvas de ruptura para adsorção de (a) Cu2+, (b) Co2+ e (c) Ni2+ em coluna 

de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C (ensaios de 1 a 11 referem-se aos 

planejamentos experimentais do tipo 22 composto central apresentados na Tabela 5). 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
t/C

0

Tempo / min

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Ensaios (CCD)

(a) Cu
2+

 



68 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
t/C

0

Tempo / min

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Ensaios (CCD)

(b) Co
2+

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
t/C

0

Tempo / min

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

Ensaios (CCD)

(c) Ni
2+

 

Fonte: Dados do autor. 

A ordem de eluição de cada ensaio realizado foi praticamente a mesma para todos os 

íons metálicos, ou seja, experimentos com maior concentração inicial de íon metálico e menor 

tempo espacial atingiram mais rapidamente o ponto de ruptura, enquanto experimentos com 

menor concentração inicial e maior tempo espacial demoram mais para alcança-lo. Porém, os 

tempos de ruptura e exaustão obtidos foram diferentes entre os metais estudados. O mesmo 

padrão de eluição foi observado por Yu et al. (2015), que estudaram a adsorção de Pb2+, Cd2+, 

Cu2+ e Zn2+ em bagaço de cana modificado com dianidrido piromelítico, um reagente de 
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modificação semelhante ao utilizado no presente estudo (anidrido trimelítico), e Chao et al. 

(2014), que estudaram a adsorção de Cu2+, Cd2+, Ni2+ e Pb2+ em cascas de frutas cítricas e 

bagaço de cana-de-açúcar. Estes autores observaram tempos de ruptura menores para 

concentrações iniciais maiores, ou seja, o volume de efluente que uma quantidade fixa de 

adsorvente pode purificar se torna menor quanto mais concentrada for a solução de alimentação 

à entrada da coluna. No caso do tempo espacial, os resultados mostraram que a diminuição 

deste provocou um tempo menor de serviço do leito. Provavelmente, a resistência à 

transferência de massa pelo filme é significativa quando se opera o sistema com velocidade 

baixa de escoamento do fluido. 

Estas características da performance da coluna provêm da combinação dos seguintes 

fatores: (i) desempenho do equilíbrio de adsorção, (ii) transferência de massa da fase fluida para 

a superfície do adsorvente e (iii) propriedades de fluxo do fluido no interior da coluna (Volesky, 

2003). Por isso que, quando se compara as curvas de ruptura obtidas nos experimentos de 

adsorção dos metais Cu2+ e Co2+, ambos realizados com concentração inicial de mesma 

grandeza, a coluna foi saturada mais rapidamente pelo Co2+ do que pelo Cu2+. Esses resultados 

para adsorção dos íons metálicos em coluna estão de acordo com os resultados dos estudos de 

cinética de adsorção em batelada, onde os tempos para se alcançar o equilíbrio foram 250 min 

para Cu2+ e 180 min para Co2+ (Ramos et al., 2015).  

Os resultados para as variáveis dependentes analisadas, eficiência de remoção do 

processo (EPads, %), capacidade máxima de adsorção (Qmax, mmol/g) e uso efetivo do leito (H, 

cm), nos planejamentos experimentais (CCD) de adsorção monocomponente de Cu2+, Co2+ e 

Ni2+ em coluna de leito fixo contendo o adsorvente BAT são apresentados na Tabela 5. Pelos 

resultados apresentados têm-se que as maiores EPads foram obtidas para Cu2+ (76,32%) e Ni2+ 

(76,28%) no ensaio 5 em ambos os casos, os quais correspondem à menor concentração 

utilizada. Para o Co2+, a maior EPads foi de 73,14% no ensaio 2, correspondendo à concentração 

de 0,594 mmol/L e ao tempo espacial de 1,50 min. A menor EPads (50,11%) foi obtida para o 

Ni2+ no ensaio 7 com o menor tempo espacial, 0,50 min. Para o Cu2+ a menor EPads foi de 

59,88% e para o Co2+ foi 61,49%, no ponto central (ensaio 11) e ensaio 3, respectivamente. 

Observa-se que menores concentrações e maiores tempos espaciais favoreceram a eficiência do 

processo, enquanto maiores concentrações e menores tempos espaciais a desfavoreceram. 

Hasan et al. (2009), ao avaliarem o efeito da vazão e da altura do leito na eficiência de remoção 



70 

 

de Cr6+ utilizando biomassa imobilizada de Aeromonas hydrophila como adsorvente, também 

observaram maiores eficiências de remoção para tempos de residência maiores. 

Tabela 5: Resultados do planejamento experimental composto central para adsorção de 

Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente, a 25°C. 

Ensaio 

Variáveis 

independentes 
Cu2+ Co2+ Ni2+ 

C0 / 

mmol/L 

𝜏 / 

min 

EPads 

/ % 

Qmax / 

mmol/g 

H / 

cm 

EPads 

/ % 

Qmax / 

mmol/g 

H / 

cm 

EPads 

/ % 

Qmax / 

mmol/g 

H / 

cm 

1 -1 -1 70,18 0,728 2,23 64,49 0,651 1,95 63,20 0,763 1,93 

2 -1 1 75,04 0,746 2,36 73,14 0,646 2,44 71,41 0,847 2,33 

3 1 -1 64,06 1,037 1,98 61,49 0,725 1,83 50,89 0,845 1,05 

4 1 1 65,59 0,913 1,97 68,64 0,800 2,22 59,70 0,856 1,81 

5 -√2 0 76,32 0,664 2,50 70,65 0,509 2,30 76,28 0,805 2,50 

6 +√2 0 63,89 0,943 2,05 64,64 0,778 1,93 50,96 0,932 1,22 

7 0 -√2 61,93 0,917 1,87 68,01 0,728 2,14 50,11 0,889 0,98 

8 0 +√2 68,28 0,948 2,18 66,74 0,613 2,05 69,27 1,029 2,21 

9 0 0 60,57 0,996 1,66 63,41 0,725 1,99 56,56 0,892 1,64 

10 0 0 60,92 1,060 1,84 65,22 0,740 1,96 55,80 0,979 1,60 

11 0 0 59,88 1,007 1,75 62,95 0,760 1,94 54,66 0,947 1,61 

Avaliando o efeito da concentração inicial de íon metálico e do tempo espacial na 

capacidade máxima de adsorção (Qmax) do leito, pode-se observar (Tabela 5) que os maiores 

valores para Cu2+, Co2+ e Ni2+ foram obtidos nos experimentos 10, 4 e 8, com capacidade de 

adsorção de 1,060, 0,800 e 1,029 mmol/g, respectivamente para cada metal. Os menores valores 

de Qmax para adsorção de Cu2+ (0,664 mmol/g) e Co2+ (0,509 mmol/g) foram obtidos no ensaio 

5, e para Ni2+ (0,763 mmol/g) no ensaio 1. De acordo com Aksu e Gönen (2004), a diferença 

de concentração entre o soluto adsorvido na superfície do adsorvente e o soluto na fase fluida é 

a força motriz para a adsorção. Uma maior força motriz é favorecida quando há elevadas 

diferenças de concentração no processo de adsorção, sendo assim, elevadas capacidades de 

adsorção são encontradas para alimentação da coluna com maiores concentrações iniciais de 

soluto na fase fluida. Além disso, em maiores tempos espaciais há um tempo de contato maior 

entre o adsorvato e o adsorvente, resultando em uma maior capacidade de adsorção. Ao ser 

utilizada uma vazão muito elevada, o tempo de contato entre os íons metálicos e o material 

adsorvente pode não ser suficiente para se alcançar uma interação mais efetiva entres estes.  

A altura da coluna de leito fixo foi fixada em 3,20 cm, no entanto, como mostrado na 

Tabela 5, a adsorção de Ni2+ e Cu2+ no adsorvente BAT apresentou o maior valor de uso efetivo 

do leito (H) de 2,50 cm, obtido no ensaio 5 para ambos os metais. Enquanto que, para Co2+, o 

maior valor foi 2,44 cm, obtido no ensaio 2. O menor valor de H (0,98 cm) foi obtido no ensaio 
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7 para a adsorção de Ni2+ e, para a adsorção de Cu2+ e Co2+, os menores valores de H foram 

obtidos nos ensaios 9 (1,66 cm) e 3 (1,83 cm), respectivamente. A inclinação da curva de 

ruptura determina a extensão em que a capacidade do leito pode ser utilizada. Para o caso ideal, 

considera-se uma frente de onda estequiométrica no qual todo o leito é utilizado antes de ocorrer 

a ruptura (De Haan, 2015). O aumento da largura da curva de ruptura implica em uma menor 

capacidade do leito utilizada devido às maiores resistências apresentadas durante o processo. 

No entanto, utilizando sistemas de coluna de adsorção em série, situação recorrente em escala 

industrial, pode-se aumentar significativamente o uso efetivo do leito em comparação a quando 

uma única coluna é utilizada (Worch, 2012). 

6.1.1 Análise estatística do planejamento experimental 22 composto central 

Um polinômio de segunda ordem foi utilizado para analisar os resultados dos 

planejamentos experimentais do tipo 22 composto central para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ 

em BAT em coluna de leito fixo conforme a Equação (51): 

2 2

0 1 1 2 2 11 1 22 2 12 1 2     Y b b x b x b x b x b x x     (51)  

onde Y é a variável dependente (DV), isto é, eficiência de remoção do processo (EPads, %), 

capacidade máxima de adsorção (Qmax, mmol/g) e uso efetivo do leito (H, cm), x1 e x2 são as 

formas codificadas das variáveis independentes, respectivamente concentração inicial de íon 

metálico (mmol/L) e tempo espacial (min), b0 é a constante do modelo, b1 e b2 são os 

coeficientes lineares, b11 e b22 são os coeficientes quadráticos e b12 é o coeficiente de interação. 

O subscrito 1 refere-se à concentração inicial de íon metálico e 2 refere-se ao tempo espacial.  

Na Tabela 6 são apresentados os valores dos coeficientes de regressão (R2) estimados 

pela modelagem dos resultados experimentais usando a Equação (51), bem como os 

coeficientes do modelo determinados e sua significância no estudo. A adsorção de Cu2+ em 

coluna de leito fixo tem suas respostas preditas (DV) em mais de 95,0% pelos modelos. Isso 

significa que é possível explicar 98,7%, 96,5% e 95,7% da variabilidade de EPads, Qmax e H, 

com erros de 1,3%, 3,5% e 4,3%, respectivamente. As DVs para a adsorção de Co2+ não são 

previstas com exatidão pelos modelos, em comparação com a adsorção de Cu2+, uma vez que a 

regressão dos modelos exibiu valores de 65,9%, 79,4% e 61,6% para EPads, Qmax e H, 

respectivamente. A capacidade máxima de adsorção (Qmax) de Ni2+ também não é bem prevista 

pelo modelo (R2 = 0,654), enquanto as DVs EPads e H tiveram boa correlação, 96% e 97,3%, 

respectivamente. 
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Tabela 6: Coeficientes de regressão e coeficientes de determinação das variáveis 

originais para os modelos de cada resposta analisada no planejamento experimental para a 

adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente, a 25°C. 

Íon metálico / variável 

dependente (resposta) 
Coeficientes de regressão a 

Cu2+ b0 b1 b11 b2 b22 b12 R2 

EPads / % 101.81 -46,73 22,90 -34,36 21,24 -5,04 0,987 

Qmax / (mmol/g) -0,26 1,40 -0,50 0,99 -0,39 -0,21 0,965 

H / cm 3,89 -2,31 1,16 -1,89 1,09 -0,21 0,957 

Co2+ b0 b1 b11 b2 b22 b12 R2 

EPads / % 83,26 -16,62 6,75 -20,36 13,18 -2,10 0,659 

Qmax / (mmol/g) 0,36 0,35 -0,14 0,25 -0,19 0,11 0,794 

H / cm 2,72 -0,72 0,30 -0,73 0,55 -0,14 0,616 

Ni2+ b0 b1 b11 b2 b22 b12 R2 

EPads / % 86,70 -12,91 1,21 -17,99 15,67 0,24 0,960 

Qmax / (mmol/g) 0,33 0,17 -0,02 0,41 -0,10 -0,03 0,654 

H / cm 2,37 -0,67 0,04 0,49 0,02 0,14 0,973 
aValores em negrito correspondem aos coeficientes de regressão significativos estatisticamente (p < 0,05). 

Para avaliar a confiabilidade do modelo proposto, são apresentadas na Tabela 7 as 

análises das variâncias (ANOVA) dos planejamentos experimentais para a adsorção de Cu2+, 

Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito fixo, respectivamente. Para que o modelo seja bem 

ajustado é necessário ter uma regressão significativa (F > Ftab e p < 0,05) e uma falta de ajuste 

não significativa (F < Ftab e p > 0.05). Isto equivale a dizer que a maior parte da variação total 

das observações em torno da média é descrita pela equação de regressão e o restante fica com 

os resíduos. Da variação que fica com os resíduos é esperado que a maior parte fique com o 

erro puro, que é o erro experimental, e não com a falta de ajuste, que está diretamente 

relacionada com o modelo. O valor de R2 representa a fração da variação que é explicada pela 

falta de ajuste do modelo, quanto mais próximo de 1 o valor do coeficiente estiver, melhor será 

o ajuste do modelo às respostas observadas.  
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Tabela 7: Análise da variância (ANOVA) do planejamento experimental 22 composto central para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna 

de leito fixo utilizando BAT como adsorvente, a 25°C. 

Fator Efeito SQ nGL MQ Fcalc p Efeito SQ nGL MQ Fcalc p Efeito SQ nGL MQ Fcalc p 

Cu2+ EPads / % Qmax / (mmol/g) H / cm 

𝜏 (L) 10,269 29,531 1 29,531 105,454 0,009 -0,642 0,001 1 0,001 0,412 0,587 2,194 0,039 1 0,039 4,812 0,160 

𝜏 (Q) 11,686 38,241 1 38,241 136,560 0,007 -3,281 0,013 1 0,013 10,766 0,082 3,532 0,101 1 0,101 12,472 0,072 

C0 (L) -22,147 137,354 1 137,354 490,493 0,002 8,995 0,095 1 0,095 80,901 0,012 -5,014 0,204 1 0,204 25,142 0,038 

C0 (Q) 22,913 147,012 1 147,012 524,981 0,002 -7,760 0,071 1 0,071 60,223 0,016 6,832 0,378 1 0,378 46,677 0,021 

 𝜏 × C0 (L) -3,146 2,772 1 2,772 9,900 0,088 -2,075 0,005 1 0,005 4,305 0,174 -0,778 0,005 1 0,005 0,605 0,518 

LOF  3,818 3 1,273 4,545 0,186  0,004 3 0,001 1,117 0,505  0,013 3 0,004 0,540 0,701 

Erro puro  0,560 2 0,280    0,002 2 0,001    0,016 2 0,008   

SQ Total   328,550 10         0,178 10         0,676 10       

Co2+ EPads / % Qmax / (mmol/g) H / cm 

𝜏 (L) 4,126 24,514 1 24,514 17,022 0,054 -1,865 0,001 1 0,001 3,479 0,203 10,575 0,071 1 0,071 111,827 0,009 

𝜏 (Q) 3,198 14,729 1 14,729 10,228 0,085 -3,175 0,003 1 0,003 10,079 0,087 6,335 0,025 1 0,025 40,125 0,024 

C0 (L) -4,714 31,998 1 31,998 22,219 0,042 12,250 0,046 1 0,046 150,073 0,007 -12,128 0,093 1 0,093 147,082 0,007 

C0 (Q) 3,465 17,294 1 17,294 12,009 0,074 -5,002 0,008 1 0,008 25,017 0,038 7,279 0,034 1 0,034 52,980 0,018 

 𝜏 × C0 (L) -0,625 0,563 1 0,563 0,391 0,596 2,278 0,002 1 0,002 5,189 0,150 -1,987 0,003 1 0,003 3,947 0,185 

LOF  39,477 3 13,159 9,138 0,100  0,014 3 0,005 15,539 0,061  0,131 3 0,044 68,987 0,014 

Erro puro  2,880 2 1,440    0,001 2 0,000    0,001 2 0,001   

SQ Total   124,210 10         0,073 10         0,345 10       

Ni2+ EPads / % Qmax / (mmol/g) H / cm 

𝜏 (L) 16,310 243,281 1 243,281 266,017 0,004 2,354 0,011 1 0,011 5,542 0,143 49,245 1,051 1 1,051 2425,096 0,000 

𝜏 (Q) 4,770 20,808 1 20,808 22,753 0,041 -0,630 0,001 1 0,001 0,397 0,593 0,262 0,000 1 0,000 0,068 0,818 

C0 (L) -22,119 447,422 1 447,422 489,235 0,002 2,174 0,009 1 0,009 4,727 0,162 -54,522 1,288 1 1,288 2972,695 0,000 

C0 (Q) 9,653 85,214 1 85,214 93,178 0,011 -3,074 0,018 1 0,018 9,448 0,092 15,387 0,103 1 0,103 236,770 0,004 

 𝜏 × C0 (L) 0,314 0,090 1 0,090 0,098 0,783 -0,830 0,001 1 0,001 0,688 0,494 8,647 0,032 1 0,032 74,769 0,013 

LOF  30,313 3 10,104 11,049 0,084  0,017 3 0,006 2,944 0,264  0,069 3 0,023 52,708 0,019 

Erro puro  1,829 2 0,915    0,004 2 0,002    0,001 2 0,000   

SQ Total   811,882 10         0,061 10         2,552 10       

* Os valores em negrito correspondem aos coeficientes de regressão estatisticamente significativos; (L): Linear, (Q): Quadrático 
** Ftab = F0,05;1,2 = 18,51 e Ftab = F0,05;3,2 = 19. 
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Na Tabela 7 pode-se observar a significância dos efeitos (lineares e/ou quadráticos) das 

variáveis independentes estudadas, que afetaram positivamente ou negativamente, as DVs 

(EPads, Qmax e H) otimizadas para o processo de adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT. O 

modelo de regressão foi significativo para todas DVs no estudo de adsorção de Cu2+, mas não 

foi significativo para nenhuma DV no estudo de adsorção de Co2+. Para a adsorção de Ni2+, as 

DVs EPads e H apresentaram uma regressão significativa, enquanto a DV Qmax não apresentou 

regressão significativa. A falta de ajuste (LOF) não foi significativa para a maioria dos 

resultados, mas foi significativa para o modelo utilizado no ajuste da DV H para a adsorção de 

Co2+ e Ni2+, indicando assim que o modelo não prevê muito bem as respostas destas variáveis. 

No entanto, provavelmente, a maior parte da variabilidade se deve a erros sistemáticos que 

afetaram o modelo no caso da adsorção de Ni2+, e, no caso da adsorção de Co2+ houve uma 

maior contribuição dos erros aleatórios. 

A Tabela 7 mostra ainda que o efeito da concentração inicial de íons metálicos, linear 

(L) e quadrático (Q), foi mais significativo (F > Ftab e p < 0,05) para as DVs EPads, Qmax e H 

comparativamente ao efeito do tempo espacial. Quando o efeito é positivo, significa que um 

aumento no nível da variável favorece o processo, enquanto que quando o efeito é negativo uma 

diminuição no nível da variável favorece o processo de adsorção dos íons metálicos. Pode-se 

concluir com esse resultado que os efeitos convectivos e/ou a transferência de massa através do 

filme tiveram pouca influência nas operações de adsorção analisadas e que os efeitos de 

dispersão aumentaram com o aumento da concentração, devido à diminuição causada na DV H. 

A interação entre as duas variáveis foi significativa apenas para DV H no estudo de adsorção 

de Ni2+. Conforme apresentado por Ramos et.al. (2015), a adsorção de Ni2+ em BAT exibiu 

uma cinética mais rápida e uma isoterma menos favorável em comparação à adsorção de Cu2+ 

e Co2+ nos estudos em batelada, e esses fatores influenciaram o formato da curva de ruptura, 

que, consequentemente, influenciou o uso efetivo do leito (H).  

As superfícies de contorno dos modelos obtidos para as variáveis dependentes no estudo 

de adsorção monocomponente de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo em BAT são 

apresentadas na Figura 12. Para as respostas eficiência de remoção do processo (EPads) e uso 

efetivo do leito (H) (Figura 12 a, c, d, f, g e i) foram encontrados um valor mínimo, enquanto 

para a capacidade máxima de adsorção (Qmax) (Figura 12 b, e e h) um valor máximo foi 

encontrado. Como a faixa de análise foi baseada nos dados da capacidade máxima de adsorção 
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do processo em batelada, é justificável o fato da obtenção dos valores máximos para a 

capacidade máxima de adsorção.  

Figura 12: Superfícies de contorno dos modelos obtidos para as variáveis dependentes, 

EPads (Figuras a, d e g), Qmax (Figuras b, e e h) e H (Figuras c, f e i), do planejamento 

experimental para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+, respectivamente, em coluna de leito fixo 

utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 

Para promover um maior valor de EPads e um maior valor de H na adsorção 

monocomponente dos íons metálicos Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT deve-se utilizar um tempo 

espacial (𝜏) maior e uma concentração inicial de metal (C0) menor. A maior Qmax de Cu2+ foi 

de 1,052 mmol/g, obtida para um 𝜏 de 0,95 min e uma C0 de 1,211 mmol/L. Esse valor é 

próximo ao obtido nos ensaios em batelada (1,12 mmol/g). Para a adsorção de Co2+, a maior 

Qmax foi obtida para um 𝜏 de 1,15 min e uma C0 de 1,679 mmol/L, resultando em 0,782 mmol/g, 

e para o Ni2+, uma Qmax de 0,968 mmol/g foi obtida em um 𝜏 igual a 1,55 min e uma C0 igual a 

3,493 mmol/L. No entanto, esses resultados são inferiores aos obtidos nos ensaios em batelada 

(Ramos et al. (2015)). 

Foi observado que para se obter um valor máximo de Qmax, um valor mínimo de EPads 

e H é alcançado. Entretanto, isso afeta a economia do processo de adsorção para uma aplicação 

em larga escala, em que uma máxima performance da adsorção é almejada. Sendo assim, a 

otimização do processo de adsorção em coluna de leito fixo usando as três respostas avaliadas 

no presente estudo mostra-se de suma importância. Então, de forma a maximizar 

simultaneamente os valores de EPads, Qmax e de H na adsorção de cada metal (Cu2+, Co2+ e Ni2+) 
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em BAT, realizou-se o teste de desejabilidade, incluindo os modelos que não apresentaram bons 

ajustes, pela ferramenta presente no programa Statistica®. 

Por meio desta técnica, proposta por Derringer e Suich (1980), é possível encontrar os 

valores ótimos dos fatores que otimizem uma ou mais respostas, ou no mínimo as mantenha em 

faixas desejáveis, utilizando métodos de programação não linear. Essa função converte cada 

resposta (Yi) em uma função individual de desejabilidade (di) que varia de 0 ≤ di ≤ 1. Se a 

resposta for o valor mais desejável, di = 1, caso contrário, di = 0. As condições de desejabilidade 

propostas e os valores experimentais obtidos (validados) encontram-se na Tabela 8 para a 

adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+. 

Tabela 8: Condições de desejabilidade preditas pelo Statistica® e observadas 

(validadas) experimentalmente na adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo 

utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 

Condições de 

desejabilidade 

Cu2+ Co2+ Ni2+ 

[Cu2+]0 = 1,612 mmol/L  

𝜏 = 0,64 min 

[Co2+]0 = 1,823 mmol/L  

𝜏 = 1,50 min 

[Ni2+]0 = 1,722 mmol/L 

𝜏 = 1,50 min 

Validado Predito Validado Predito Validado Predito 

Qmax / (mmol/g) 1,07 0,94 ± 0,22 0,75 0,75 ± 0,11 0,83 0,90 ± 0,19 

EPads / % 64,0 68,0 ± 3,6 64,5 69,5 ± 7,7 65,1 76,7 ± 3,9 

H / cm 1,94 2,28 ± 0,59 2,02 2,18 ± 0,17 2,05 2,49 ± 0,10 

A condição de desejabilidade para a adsorção de Cu2+ foi: C0 de 1,612 mmol/L e 𝜏 de 

0,64 min. Os resultados obtidos para Qmax e H apresentaram-se dentro da margem de erro 

prevista pelo modelo, enquanto o resultado de EPads foi ligeiramente inferior. Para a adsorção 

de Co2+, a condição de desejabilidade foi: C0 de 1,823 mmol/L e 𝜏 de 1,50 min. As respostas 

para as DVs obtidas pelos modelos nesta condição estiveram em conformidade com os 

resultados experimentais, mesmos estes apresentando baixa correlação. Na adsorção de Ni2+, o 

resultado de Qmax para a condição de desejabilidade (C0 de 1,722 mmol/L e 𝜏 de 1,50 min) 

esteve de acordo com o previsto pelo modelo, mesmo este não apresentando bom ajuste ao 

modelo, enquanto as demais DVs não corresponderam aos valores esperados.  

6.1.2 Modelagem das curvas de ruptura monocomponente 

Os resultados da modelagem das curvas de ruptura obtidas experimentalmente para os 

modelos originais de Thomas e Bohart-Adams para a adsorção monocomponente de Cu2+, Co2+ 

e Ni2+ em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente são apresentados na Tabela 9. 

Ambos os modelos apresentaram bons ajustes para todos os ensaios, com baixos valores para o 

erro quadrático médio (RSME) e elevados valores para o coeficiente de determinação (R2).  
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Tabela 9: Resultados da modelagem das curvas de ruptura obtidas experimentalmente 

com os modelos originais de Thomas e Bohart-Adams para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em 

coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cu2+            

Qmax,exp / (mmol/g) 0,73 0,75 1,04 0,91 0,66 0,94 0,92 0,95 1,00 1,06 1,01 

 Modelo de Thomas 

kTh / (mL/min mmol) 74,75 45,12 44,97 25,24 81,89 37,42 64,60 29,29 26,47 24,98 26,11 

Qmax / (mmol/g) 0,78 0,81 1,04 0,91 0,78 0,93 0,91 0,96 1,07 1,02 1,04 

RMSE 0,027 0,026 0,032 0,028 0,027 0,030 0,039 0,028 0,035 0,020 0,046 

R2 0,989 0,992 0,988 0,991 0,993 0,991 0,983 0,992 0,982 0,996 0,980 

 Modelo de Bohart-Adams 

kB-A / (mL/min mmol) 80,21 48,49 45,27 26,20 83,24 37,53 66,15 29,81 29,51 25,56 26,59 

Qmax / (mmol/g) 0,71 0,74 1,01 0,88 0,65 0,90 0,87 0,91 1,03 0,97 0,99 

RMSE 0,029 0,029 0,031 0,028 0,022 0,028 0,038 0,025 0,041 0,022 0,044 

R2 0,995 0,995 0,993 0,995 0,998 0,995 0,990 0,997 0,989 0,997 0,987 

Co2+ 

Qmax,exp / mmol/g 0,65 0,65 0,73 0,80 0,51 0,78 0,73 0,61 0,73 0,74 0,76 

 Modelo de Thomas 

kTh / (mL/min mmol) 66,38 62,76 52,22 36,94 83,24 37,42 98,21 41,28 44,31 37,82 50,16 

Qmax / (mmol/g) 0,75 0,74 0,76 0,84 0,64 0,81 0,78 0,65 0,81 0,81 0,80 

RMSE 0,028 0,049 0,022 0,015 0,038 0,030 0,028 0,025 0,012 0,022 0,034 

R2 0,992 0,977 0,994 0,999 0,984 0,989 0,988 0,993 0,998 0,994 0,983 

 Modelo de Bohart-Adams 

kB-A / (mL/min mmol) 68,51 66,18 53,54 37,00 87,50 38,51 99,93 41,83 45,44 39,73 46,06 

Qmax / (mmol/g) 0,63 0,62 0,71 0,79 0,49 0,76 0,70 0,58 0,73 0,74 0,81 

RMSE 0,027 0,040 0,022 0,015 0,035 0,029 0,026 0,023 0,014 0,025 0,032 

R2 0,996 0,991 0,997 0,999 0,993 0,995 0,995 0,997 0,999 0,996 0,994 

Ni2+ 

Qmax,exp / mmol/g 0,76 0,85 0,85 0,86 0,81 0,93 0,89 1,03 0,89 0,98 0,95 

 Modelo de Thomas 

kTh / (mL/min mmol) 58,25 36,55 31,85 21,47 60,23 21,08 35,63 25,91 27,98 23,02 28,71 

Qmax / (mmol/g) 0,81 0,89 0,87 0,82 0,94 0,86 0,92 1,01 0,89 0,85 0,92 

RMSE 0,017 0,038 0,013 0,037 0,008 0,044 0,029 0,028 0,026 0,032 0,036 

R2 0,997 0,977 0,997 0,973 0,999 0,975 0,987 0,987 0,988 0,987 0,989 

 Modelo de Bohart-Adams 

kB-A / (mL/min mmol) 58,80 37,87 32,90 21,69 61,66 21,63 37,27 26,31 28,38 23,37 28,73 

Qmax / (mmol/g) 0,74 0,82 0,85 0,79 0,82 0,84 0,88 0,97 0,86 0,82 0,89 

RMSE 0,016 0,036 0,014 0,037 0,011 0,044 0,030 0,027 0,026 0,032 0,035 

R2 0,998 0,992 0,998 0,983 0,999 0,982 0,991 0,995 0,993 0,991 0,992 

As capacidades máximas de adsorção determinadas pelos modelos (Qmax) foram, na 

maioria dos casos, próximas às obtidas experimentalmente. O erro absoluto médio (MAE) entre 

os valores de Qmax obtidos experimentalmente e os preditos pelos modelos foi de 3,6%, 6,3% e 

5,2% para Thomas, e 3,4%, 2,2% e 5,0% para Bohart-Adams para a adsorção de Cu2+, Co2+ e 

Ni2+, respectivamente. No entanto, quando a concentração inicial de íon metálico aplicada foi 
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menor (ensaios 1, 2 e 5), os valores de Qmax previstos pelo modelo de Bohart-Adams foram 

mais próximos dos observados experimentalmente. 

Ao analisar as constantes cinéticas obtidas nas modelagens das curvas de ruptura pelos 

modelos de Thomas e Bohart-Adams, kB-A e kTh (mL/mmol min), observa-se que estas 

apresentam valores diferentes em cada experimento para cada metal. Porém, kB-A e kTh 

apresentaram a mesma ordem de grandeza em um mesmo experimento com o mesmo metal. 

De acordo com Chu (2010), a isoterma de Langmuir se aproxima da isoterma retangular quando 

bC0 >> 1 e, portanto, os modelos se igualam. Para os dados experimentais, essa relação pode 

ser considerada, sendo a constante de Langmuir (b) determinada por Ramos et al. (2015) 

361,15, 150,52 e 114,66 mL/mg para Cu2+, Co2+ e Ni2+, respectivamente. Consequentemente, 

nas mesmas condições, a constante cinética de pseudo segunda ordem do modelo de Thomas 

aproxima-se da constante quasi-química do modelo de Bohart-Adams. 

Para todos os íons metálicos estudados, pôde-se observar na Tabela 9, que valores 

menores de kB-A e kTh foram obtidos para os ensaios de concentração inicial de íon metálico 

maior e/ou maior tempo espacial, enquanto que maiores valores de kB-A e kTh foram obtidos para 

as condições de menor concentração inicial de íon metálico e/ou tempo espacial. A mesma 

observação foi feita por Zach-Maor et al. (2011), que utilizaram o modelo simplificado de 

Thomas na modelagem da adsorção de fosfato em uma coluna de leito fixo contendo carvão 

ativado impregnado com nanopartículas de magnetita (nFe-GAC). Os modelos de cinética de 

pseudo segunda ordem e de reação quasi-química são modelos de “parâmetros concentrados” 

em que a constante do modelo inclui todos os efeitos das etapas limitantes do processo de 

adsorção: (1) transferência de massa dos íons metálicos da fase fluida para a superfície do 

adsorvente; (2) difusão intrapartícula dos íons metálicos nos poros do adsorvente; e (3) adsorção 

dos íons metálicos propriamente dita (Ogwada e Sparks, 1986). Pelos resultados da análise da 

área superficial e da distribuição do tamanho de poros do BAT, pôde-se concluir que o 

adsorvente possui uma estrutura porosa heterogênea. O valor medido para a área superficial e 

o tamanho médio e máximo do diâmetro dos poros foi de 28,5 m2/g, 20,2 Å e 484,7 Å, 

respectivamente. Dependendo, então, da localização do sítio de adsorção do BAT, a adsorção 

dos íons metálicos avaliados no presente estudo pode ser controlada por qualquer uma das 

etapas do processo de adsorção, e ambas as variáveis – concentração inicial de íon metálico e 

tempo espacial – afetam o valor da constante cinética dos modelos de Thomas e Bohart-Adams. 



80 

 

As Figura 13 a-c apresentam as curvas de ruptura do ensaio 11 de cada planejamento 

ajustadas pelo modelo de Thomas e Bohart-Adams aos dados experimentais para a adsorção de 

Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT, respectivamente. 

Figura 13: Curvas de ruptura do ensaio 11 do planejamento experimental para a 

adsorção de (a) Cu2+, (b) Co2+ e (c) Ni2+ em BAT ajustadas aos modelos de Thomas e Bohart-

Adams. 
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Fonte: Dados do autor. 

6.2 Planejamento experimental multicomponente de adsorção em coluna de leito fixo 

As curvas de ruptura para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito 

fixo de fluxo ascendente obtidas para os 14 ensaios do planejamento experimental de mistura 

são apresentadas na Figura 14 a-c, respectivamente. Nestas figuras, observa-se que o íon Cu2+ 

possui maior afinidade pelo adsorvente BAT, sendo o Ni2+ e o Co2+ substituídos por ele, 

causando um fenômeno conhecido como overshooting em suas respectivas curvas, ou seja, a 

concentração de saída desses metais é maior que a concentração de entrada devido ao 

deslocamento dos íons Ni2+ e Co2+ previamente adsorvidos pelos íons Cu2+. Nos experimentos 

bicomponentes Co2+-Ni2+, o overshooting só foi observado no experimento 6, em que a 

concentração inicial de Ni2+ é superior à de Co2+, na curva de Co2+, indicando que existe 

competição pelos sítios de adsorção nessa condição. A maior afinidade dos íons Cu2+ pelos 

sítios de adsorção de BAT, em relação aos íons Ni2+ e Co2+, foi também observada por Ramos 

et al. (2015) em seus estudos de adsorção bicomponente, no qual esses autores concluíram que 

os grupos carboxilatos presentes na superfície de BAT adsorveram preferencialmente o íon 

Cu2+, seguido pelos íons Ni2+ e Co2+.  
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Figura 14: Curvas de ruptura para a adsorção de (a) Cu2+, (b) Co2+ e (c) Ni2+ em coluna 

de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C (ensaios de 1 a 14 referem-se ao 

planejamento experimental de mistura apresentados na Tabela 10.  
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Fonte: Dados do autor. 

Várias hipóteses têm sido levantadas a respeito da afinidade de metais pelos adsorventes 

orgânicos tais como o tamanho do raio iônico, eletronegatividade, potencial de ionização, entre 

outros (Perez Holmberg, 2006), as quais são utilizadas para prever o comportamento de 

adsorção e para explicar os resultados observados em ensaios experimentais. O tipo de interação 

que ocorre entre o adsorvente e o adsorvato como por exemplo interações eletrostáticas 

superficiais, troca iônica e formação de quelatos, pode indicar a provável ordem relativa de 

afinidade dos metais. Porém, devido a heterogeneidade dos adsorventes derivados de biomassa 

vegetal, uma combinação dessas interações pode ocorrer. A ordem de afinidade obtida neste 

estudo: Cu2+ > Ni2+ > Co2+, está de acordo com a série de Irving-Williams (Irving e Williams, 

1953), que mostra a estabilidade dos complexos metálicos formados com ligantes orgânicos, 

segundo a variação do raio iônico dos íons e a energia de estabilização do campo cristalino.  

Na Tabela 10 encontram-se os resultados dos tempos de ruptura (tb) e da capacidade 

máxima de adsorção (Qmax) para cada íon metálico e, também, da soma das capacidades de 

adsorção de cada ensaio do planejamento de mistura realizado. A maior capacidade de adsorção 

total, de 1,088 mmol/g, foi obtida no experimento bicomponente (Co2+-Cu2+, ensaio 4) em que 

a concentração de íons Co2+ foi maior (2/3) que a concentração de íons Cu2+ (1/3). E a menor 

capacidade de adsorção total (0,787 mmol/g) foi obtida para a solução bicomponente (Co2+-

Ni2+, ensaio 6) em que a concentração de íons Ni2+ foi maior (2/3) na presença de 1/3 de íons 

Co2+. Dessa forma, pode-se dizer que a presença de Co2+ influenciou na capacidade de adsorção 
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total, causando um efeito sinergético quando há íons Cu2+ e efeito antagônico quando há íons 

Ni2+. Nos experimentos bicomponente em batelada realizados por Ramos et al. (2015), 

observou-se que a presença de íons Co2+ na solução também influenciou, da mesma forma, a 

capacidade total do adsorvente. Observa-se na Tabela 10 que a Qmax de Cu2+ pelo BAT é 

semelhante nos estudos bicomponente, de mesma condição, com Co2+ e Ni2+, no entanto, a 

presença do Cu2+, mesmo em menor concentração, nos estudos bicomponente com Ni2+, reduz 

significativamente a Qmax de Ni2+. Kleinübing et al. (2011) fizeram a mesma observação ao 

estudar a adsorção em sistemas binários, Cu2+-Ni2+, usando como adsorvente a Sargassum 

filipendula, onde os grupos carboxílicos são os sítios de adsorção majoritários. 

Tabela 10: Resultados experimentais para o planejamento de mistura para adsorção de 

Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito fixo de fluxo ascendente a 25°C. 

Ensaio 

Planejamento experimental  
Qmax / (mmol/g) tb / min 

Concentração / (mmol/L) 

Cu2+  Co2+  Ni2+  Cu2+  Co2+  Ni2+  Total  Cu2+ Co2+ Ni2+ 

1 2,10 0,00 0,00 0,982 - - 0,982 86 - - 

2 0,00 2,10 0,00 - 0,986 - 0,986 - 63 - 

3 0,00 0,00 2,10 - - 0,804 0,804 - - 81 

4 0,70 1,40 0,00 0,671 0,417 - 1,088 161 60 - 

5 0,70 0,00 1,40 0,650 - 0,160 0,810 102 - 56 

6 0,00 0,70 1,40 - 0,246 0,541 0,787 - 50 50 

7 1,40 0,70 0,00 0,761 0,164 - 0,925 66 44 - 

8 1,40 0,00 0,70 0,770 - 0,212 0,982 78 - 61 

9 0,00 1,40 0,70 - 0,559 0,285 0,844 - 58 61 

10 0,70 0,70 0,70 0,522 0,135 0,159 0,816 138 51 52 

11 1,40 0,35 0,35 0,718 0,072 0,049 0,838 89 58 71 

12 0,35 1,40 0,35 0,356 0,408 0,093 0,857 243 75 91 

13 0,35 0,35 1,40 0,369 0,105 0,457 0,932 246 62 63 

14 0,70 0,70 0,70 0,642 0,120 0,137 0,899 128 64 65 

Pelos resultados dos tempos de rupturas (tb) obtidos, mostrados na Tabela 10, tem-se 

que os tb para o íon Cu2+ nas misturas foram superiores ao seu tempo de ruptura em solução 

monocomponente (ensaio 1), enquanto para os íons Ni2+ e Co2+ os pontos de ruptura foram, na 

maioria, inferiores aos encontrados em soluções monocomponente (ensaio 2 e 3, 

respectivamente). Davila-Guzman et al. (2016) também observaram que a competição entre os 

metais pelo sítio de adsorção fez aumentar o tempo de contato do elemento de maior afinidade 

pelo adsorvente. Os resultados dos tb sugerem que é possível separar os íons Cu2+ dos íons Co2+ 

e Ni2+, cujos tempos médios de ruptura foram 133, 57 e 58 min, respectivamente, quando os 

três íons metálicos estão em composição equimolar na mistura. Porém não é possível fazer a 

separação completa de Ni2+ e Co2+ em um único ciclo, utilizando as mesmas condições 
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operacionais aplicadas, pois seus tempos de ruptura são muito próximos, 61 min (Ni2+) e 58 min 

(Co2+) para a mistura bicomponente em que o Co2+ apresenta composição maior do que o Ni2+ 

na solução, e 50 min para os dois íons metálicos quando o Ni2+ é o íon que está em maior 

proporção. 

Ainda de acordo com os dados apresentados na Tabela 10, tem-se que a Qmax de cada 

metal nos estudos multicomponente, bi- e tri-componente, foi inferior à Qmax nos estudos 

monocomponente, mostrando que existe competitividade pelo sítio de adsorção entre os metais. 

Observa-se ainda que a capacidade de adsorção do Co2+ foi superior neste planejamento de 

mistura do que no planejamento experimental composto central monocomponente, indicando 

que ao se trabalhar com concentração inicial maior (2,1 mmol/L) de Co2+ favorece-se a sua 

adsorção. Para os íons metálicos Cu2+ e Ni2+, as capacidades de adsorção obtidas estão em 

conformidade com o modelo proposto no planejamento experimental composto central. A 

ordem decrescente da capacidade de adsorção obtida foi Co2+ ≅ Cu2+ > Ni2+ para os 

experimentos monocomponente realizados sob as mesmas condições experimentais. Esse 

resultado difere da ordem obtida nos estudos em batelada realizados por Ramos et al. (2015), 

no qual a ordem decrescente da capacidade de adsorção foi Ni2+ > Cu2+ > Co2+. Essa diferença 

é resultado dos diferentes efeitos de transferência de massa que ocorrem no processo de 

adsorção em batelada e em coluna de leito fixo, justificando assim, a necessidade de realização 

de estudos piloto em coluna de leito fixo para uma aplicação industrial do processo de adsorção. 

6.2.1 Análise estatística do planejamento experimental de mistura 

A inferência estatística dos resultados do planejamento experimental de mistura foi feita 

utilizando o modelo cúbico completo. Apesar deste modelo possuir parâmetros a mais em 

relação aos modelos linear, quadrático e cúbico especial e, dessa forma, obter uma melhor 

correlação, uma vez que a soma quadrática da regressão possui maior grau de liberdade e a 

soma quadrática dos resíduos um menor grau de liberdade, a introdução de mais parâmetros no 

modelo mostrou-se favorável para a explicação da percentagem de variância dos modelos das 

variáveis dependentes Qmax de Cu2+, Qmax de Co2+ e Qmax de Ni2+. 

O polinômio de terceira ordem do modelo cúbico completo é representado pela Equação 

(52):  

 
1 1 2 2 3 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3 123 1 2 3 12 1 2 1 2

13 1 3 1 3 23 2 3 2 3

( )

( ) ( )

        

   

Y b x b x b x b x x b x x b x x b x x x d x x x x

d x x x x d x x x x
  (52) 
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onde Y é a resposta prevista para a variável dependente (DV), isto é, a capacidade máxima de 

adsorção (Qmax, mmol/g) de cada metal e da soma total, x1, x2 e x3 são as formas codificadas das 

variáveis independentes, concentração dos íons Cu2+, Co2+ e Ni2+ (mmol/L) respectivamente, 

b1, b2 e b3 são os coeficientes lineares, b12, b13 e b23 são os coeficientes quadráticos, d12, d13 e 

d23 são os coeficientes cúbicos e b123 é o coeficiente de interação. O subscrito 1 refere-se à 

concentração inicial de Cu2+, 2 refere-se à concentração inicial de Co2+ e 3 à concentração 

inicial de Ni2+. 

Na análise da capacidade de adsorção individual de cada íon metálico, considerou-se 

que somente a interação entre o metal em análise e os demais interfere na sua capacidade de 

adsorção e que o fator de interação entre os demais íons não é relevante na variável dependente 

analisada. Ou seja, no caso da análise da Qmax de Cu2+, os fatores de interação entre Co2+ e Ni2+ 

(b23 e d23) foram desconsiderados. Na Tabela 11 encontram-se os valores determinados para os 

coeficientes do modelo e sua significância, bem como os coeficientes regressão e de 

determinação (R2). 

Tabela 11: Coeficientes de regressão, das variáveis originais, e coeficientes de 

determinação para os modelos de cada resposta analisada no planejamento experimental de 

mistura para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito fixo de fluxo 

ascendente a 25°C. 

DV Coeficientes de regressão a 

Qmax / 

(mmol/g) 
b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 d12 d13 d23 R2 

Cu2+ 0,466 -0,003 -0,001 0,229 0,226  0,058 -0,159 -0,147  0,994 

Co2+ 0,001 0,470 0,001 -0,211  -0,095 -0,149 0,072  -0,033 0,984 

Ni2+ -0,004 0,000 0,381  -0,211 0,024 -0,047  0,159 -0,040 0,894 

Total 0,469 0,471 0,380 0,002 0,014 -0,076 -0,121 -0,110 0,011 -0,085 0,744 
a Valores em negrito correspondem aos coeficientes de regressão significativos estatisticamente (p < 0,05). 

Como pode-se observar na Tabela 11, as variáveis dependentes, Qmax Cu2+, Qmax Co2+ e 

Qmax Ni2+, têm suas respostas preditas em mais de 89% pelos respectivos modelos, e o modelo 

de Qmax total obteve uma correlação com os dados experimentais de 0,744, sendo que a 

capacidade de adsorção total dos íons pelo BAT apresentou pouca variação entre os ensaios, 

máximo de 1,088 mmol/g e mínimo de 0,787 mmol/g. A qualidade dos ajustes desses modelos 

foi avaliada e os resultados são apresentados na Erro! Autoreferência de indicador não 

válida.. Condições de ajustes favoráveis, isto é, uma regressão significativa (F0 > Ftab e p < 

0,05) e uma falta de ajuste não significativa (F0 < Ftab e p > 0,05), foram observadas em todos 

os modelos determinados para a capacidade de adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+, indicando que o 
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desvio relacionado aos resíduos provém do erro puro, que é o erro experimental. A DV Qmax 

total não obteve uma regressão significativa, mas como a falta de ajuste também não foi 

significativa, as observações em torno da média não são adequadamente descritas pela equação 

de regressão. 

Tabela 12: Análise de variância (ANOVA) do planejamento experimental de mistura 

para adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT em coluna de leito fixo de fluxo ascendente a 25°C. 

Fator 

Qmax / (mmol/g) 

Cu2+ Co2+ 

SQ nGL MQ Fcalc p SQ nGL MQ Fcalc p 

Regressão 1,500 7 0,214 135,212 0,000 1,023 7 0,146 471,124 0,000 

Resíduo 0,010 6 0,002   0,002 6 0,000   

LOF 0,002 5 0,000 0,066 0,989 0,002 5 0,000 3,186 0,401 

Erro puro 0,007 1 0,007   0,000 1 0,000   

Total SQ 1,509 13 0,116   1,025 13 0,079   

Fator 

Qmax / (mmol/g) 

Ni2+ Total 

SQ nGL MQ Fcalc p SQ nGL MQ Fcalc p 

Regressão 0,736 7 0,105 34,441 0,000 0,078 9 0,009 1,291 0,431 

Resíduo 0,018 6 0,003   0,027 4 0,007   

LOF 0,018 5 0,004 14,483 0,197 0,023 3 0,008 2,286 0,444 

Erro puro 0,000 1 0,000   0,003 1 0,003   

Total SQ 0,755 13 0,058   0,104 13 0,008   
a Valores em negrito correspondem aos parâmetros significativos estatisticamente (p < 0,05). 

Os efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis respostas são apresentados no 

diagrama de Pareto na Figura 15 para o modelo cúbico completo analisado. Os fatores cujas 

barras estiverem à direita da linha divisória (p = 0,05) são significativos, e o tamanho relativo 

das barras mostra a maior ou menor significância do efeito da variável na resposta. 

Figura 15: Gráfico de Pareto para as variáveis respostas: a) Qmax Cu2+, b) Qmax Co2+, c) 

Qmax Ni2+ e d) Qmax total do planejamento experimental de mistura em coluna de leito fixo 

utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 

Analisando os diagramas de Pareto, observa-se, como já era esperado, que o maior efeito 

sobre a capacidade de adsorção de cada íon metálico em BAT é a sua própria concentração, ou 

seja, para favorecer a adsorção de Cu2+ deve-se aumentar a proporção da sua concentração 

afluente em relação aos demais íons metálicos presentes, o mesmo raciocínio é válido para Ni2+ 

e Co2+. Porém, o efeito da concentração de Co2+ sobre a sua capacidade de adsorção é mais 

expressivo (+56,232) que o de Cu2+ (2,25 vezes maior), e Ni2+ (3,87 vezes maior), em suas 

respectivas capacidades de adsorção. Tal resultado confirma a observação feita anteriormente, 

de que a aplicação de maiores concentrações iniciais de Co2+ favoreceu uma maior capacidade 

de adsorção deste pelo BAT. As magnitudes dos efeitos de interação binários entre Cu2+-Co2+ 

e Cu2+-Ni2+, apesar de serem pequenas (+6,025 e +5,872, respectivamente) comparadas a 

magnitude do efeito da concentração de Cu2+, também geraram efeitos significativos 

sinergéticos na adsorção de Cu2+, porém as interações cúbicas geram efeitos significativos 

antagônicos. A adsorção de Co2+ pelo BAT foi influenciada, negativamente, pela presença de 

Cu2+ e Ni2+, cujas interações binária e de interação entre os três componentes apresentaram 

efeitos significativos, evidenciando uma competitividade pelos sítios de adsorção entre as 

espécies na adsorção de Co2+ pelo BAT. Por outro lado, a adsorção de Ni2+ pelo BAT só sofreu 

interferência significativa da sua interação com Cu2+, apresentando efeito negativo para o 

coeficiente binário e positivo para o efeito cúbico. Para a capacidade de adsorção total, há o 

efeito significativo da concentração de Cu2+ (+12,073), Co2+ (+12,132) e Ni2+ (+9,789), cujo 

aumento favoreceu uma maior capacidade de adsorção total pelo BAT, sendo os efeitos de Cu2+ 

e Co2+ mais significativos. 

Os gráficos de superfície de contorno dos modelos obtidos para as variáveis dependentes 

no estudo de adsorção multicomponente de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo utilizando 

BAT como adsorvente são apresentados na Figura 16.  
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Figura 16: Gráficos de superfície de contorno dos modelos obtidos para as variáveis 

dependentes a) Qmax Cu2+, b) Qmax Co2+, c) Qmax Ni2+ e d) Qmax total do planejamento 

experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 

A resposta da adsorção de Cu2+ mostra uma tendência linear, com pequenos efeitos 

quadráticos e cúbicos nas condições ternárias, no sentido de maior concentração de Cu2+ e 

menor concentração de Co2+ e Ni2+, indicando que a presença de Ni2+ e Cu2+ influenciam de 

forma semelhante no valor de Qmax para Cu2+. Para o Co2+, menores concentrações de Cu2+ e 

maiores de Ni2+, para baixas concentrações de Co2+, favoreceram sua capacidade de adsorção, 

enquanto que para concentrações maiores de Co2+, a presença desses íons pouco influenciou no 

valor de Qmax para Co2+. O gráfico de superfície de contorno da adsorção de Ni2+ pelo BAT no 

sistema de mistura analisado apresenta ponto de sela e, para maiores concentrações de Ni2+, sua 

adsorção foi favorecida pela presença de até 50% de Co2+, porém condições de maiores 

concentrações de Co2+ e Cu2+ inibiram a adsorção de Ni2+. A superfície de resposta para a 
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capacidade de adsorção total também apresentou pontos de sela sendo que, para misturas com 

baixas concentrações de Cu2+ e Co2+ e elevadas de Ni2+ a Qmax total é desfavorecida, enquanto 

maiores valores de Qmax total foram favorecidos para mistura com concentrações elevadas de 

Co2+ e reduzidas de Ni2+ e Cu2+, ou também, para solução com concentrações baixas de Co2+ e 

Ni2+ e com elevadas concentrações de Cu2+. 

6.2.2 Modelagem das curvas de ruptura multicomponente 

A estratégia do método numérico usado para resolver o sistema com as equações de 

conservação das espécies químicas (Cu2+, Co2+ e Ni2+), na forma adimensional, para a fase 

fluida e para a fase sólida (Equações (35) e (36)), descrevendo a variação das concentrações 

destes solutos em função do tempo e da posição na coluna, juntamente com a equação da 

isoterma multicomponente de Langmuir (Equação (37)), é apresentada no fluxograma da Figura 

17: 

Figura 17: Fluxograma da estratégia de solução numérica usada para a modelagem 

multicomponente da adsorção em coluna de leito fixo.  

 
Fonte: Adaptado de Gu (2015) 

* Número de componentes, Nz: Número de pontos de discretização na direção z, Nr: Número de pontos 

de discretização na direção r. O resultado das multiplicações correspondem ao número total de equações. 
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O método dos elementos finitos divide o domínio espacial em funções tentativas, cujas 

soluções foram aproximadas utilizando a função de ponderação dos resíduos. Adotou-se o 

método dos resíduos ponderados de Galerkin para a fase fluida (ANEXO A), devido às 

condições de contorno necessárias, e o método da colocação ortogonal para a partícula 

(ANEXO B), devido à simetria da geometria da partícula. Dessa forma, então, as equações 

diferenciais parciais foram transformadas em conjuntos de equações diferenciais ordinárias 

(ODE) no tempo. Foram utilizados 32 pontos de discretização ao longo do comprimento da 

coluna e 3 pontos de discretização ao longo do raio da partícula, obtendo um total de 128, 256 

e 384 ODEs nos estudos mono-, bi- e tricomponente, respectivamente. Estas ODEs foram 

resolvidas simultaneamente no MATLAB pela ODE15s. A isoterma multicomponente utilizada 

para correlacionar às concentrações de cada componente da mistura foi calculada em cada 

tempo de integração pelo método da extrapolação de Richardson, evitando assim a necessidade 

de se calcular a expressão analítica da isoterma, permitindo o uso, no programa desenvolvido, 

de qualquer outro modelo de isoterma que seja diferenciável. 

Devido ao custo computacional para cada valor de entrada testado no ajuste do modelo 

aos dados experimentais, a otimização foi feita por tentativa e erro, ajustando as entradas: Pe, 

Bi e η para cada metal, tendo como base o resultado das correlações empíricas e também 

considerando que, de acordo com Ruthven (1984), para o caso de isoterma muito favorável,

10Pe , 3,0Bi   e 2,0  , sendo esses valores alterados conforme um melhor ajuste era 

observado. Os parâmetros (Qmax e b) referentes à isoterma de Langmuir para cada íon metálico 

foram obtidos dos estudos de adsorção em batelada realizados por Ramos et al. (2015). Os 

parâmetros operacionais e as características do leito empacotado com o BAT são apresentados 

na Tabela 13 e os dados de entrada para os parâmetros do modelo de cada metal são 

apresentados na Tabela 14. 

Tabela 13: Parâmetros operacionais e as características da coluna de leito fixo 

empacotada com BAT nos estudos de adsorção do planejamento experimental de mistura à 

25°C. 

Z / cm Rads / cm ρb / (g/mL) ρp / (g/mL) ρr / (g/mL) dm poro / Å εb εp 𝝉 Re 

3,2 0,01 0,19 0,53 1,95 20,19 0,64 0,73 3 0,11 
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Tabela 14: Dados de entrada dos íons Cu2+, Co2+ e Ni2+ para os parâmetros do modelo 

da curva de ruptura do planejamento experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando 

BAT como adsorvente a 25°C. 

Metal *Dm / (cm2/min) **D iônico hidratado / Å Qmaxb b / (L/mol) 

Cu2+ 0,000428 8,38 14474,57 22950 

Co2+ 0,000439 8,46 5359,254 8870 

Cu2+ 0,000397 8,08 5564,364 6730 

Fonte: *Haynes et al. (2009); **Nightingale Jr (1959). 

Os valores das variáveis Pe, Bi e η para cada metal obtidos pelas correlações empíricas, 

utilizando os dados da difusividade do íon (Dm) em solução aquosa diluída de cada metal 

reportados por Haynes et al. (2009), e pelo modelamento dos dados experimentais 

monocomponente do planejamento de mistura ao modelo de difusão no poro e no filme, são 

apresentados na Tabela 15. O modelo apresentou bons ajustes para todos os ensaios, com baixos 

valores para o erro quadrático médio (RSME) das capacidades de adsorção obtidas pelo modelo 

e experimentalmente. 

Tabela 15: Resultados do modelamento dos dados experimentais monocomponente, 

Cu2+, Co2+ e Ni2+, do planejamento experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando 

BAT como adsorvente a 25°C. 

Parâmetro 

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

Cu2+ Co2+ Ni2+ 

Empírico Modelado 
Erro  

relativo / % 
Empírico Modelado 

Erro 

 relativo / % 
Empírico Modelado 

Erro  

relativo / % 

Pe 67,49 68 1 72,86 73 0 65,42 65 1 

η 0,28 0,17 38 0,26 0,13 50 0,30 0,31 3 

Bi 63,98 60 6 66,19 90 36 60,68 60 1 

RMSE  0,045   0,063   0,001 
 

Conforme pode-se observar pelos dados apresentados na Tabela 15, os erros relativos 

para Pe foram muito baixos, e, na simulação, a variação deste pouco influenciou nos resultados. 

Provavelmente porque o seu valor se encontra numa região insensível, não alterando o perfil da 

curva de ruptura simulada (Gu, 2015). O número de Peclet é um número adimensional que 

correlaciona a taxa de transporte convectivo com a taxa de transporte difusivo e, segundo 

Shackelford (1994), para valores de Pe >> 10, os mecanismos de convecção predominam. No 

presente estudo os valores de Pe para Cu2+, Co2+ e Ni2+ foram 68, 73 e 65, nessa ordem, e a 

convecção controla o processo. O número adimensional η está relacionado com a tortuosidade, 

definida como a razão entre a distância média que um elemento de fluido percorre ao atravessar 

o leito poroso. O erro relativo do valor modelado em relação ao obtido pela correlação empírica 
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foi maior para cobalto (50%), seguido do cobre (38%) e do níquel, cujo desvio foi pequeno 

(3%). Uma tortuosidade maior resulta em uma menor taxa de transferência de massa devido ao 

tempo extra necessário para os íons viajarem dentro dos poros das partículas, implicando em 

um η proporcionalmente menor (Gu, 2015). O número Biot compara as resistências de 

transferência de massa interna e externa. Se Bi é grande, significa que a resistência a 

transferência de massa no filme é muito menor do que a resistência à difusão dentro das 

partículas. De acordo com Cooney (1993), a transferência de massa externa é totalmente 

dominante para valores de Bi < 0,5, enquanto o processo de adsorção é limitado pela difusão 

intrapartícula para Bi > 30. Os valores de Bi obtidos foram 60, 90 e 60 para Cu2+, Co2+ e Ni2+, 

respectivamente, dessa forma, o gradiente de concentração interna é maior que o gradiente de 

concentração externa nos três casos. O valor de Bi obtido para cobalto foi maior (36%) que o 

calculado e, para os demais metais, o erro relativo do valor modelado para o empírico foi 

pequeno. Um fator que pode ter contribuído para os erros relativos entre os valores empíricos 

e modelados é a utilização da difusividade efetiva para representar a difusão intrapartícula, em 

que todos os efeitos difusivos, difusão de Knudsen, difusão na superfície e a difusão de Fick 

nos poros, foram incluídos em uma única constante (Dp), a qual é utilizada para calcular os 

valores de Bi e η. 

Os resultados obtidos revelaram que a resistência a difusão intrapartícula é mais 

importante que a transferência de massa no filme para todos os metais no sistema 

monocomponente, sendo que o Co2+ apresentou maior resistência intrapartícula comparado ao 

Cu2+ e Ni2+. Ao analisar o tamanho dos íons hidratados, tem-se que o diâmetro do Co2+ é o 

maior (8,46 Å), seguido pelo Cu2+ (8,36 Å) e Ni2+ (8,08 Å), influenciando sua mobilidade pelos 

poros. O diâmetro menor do Ni2+ justifica também o seu maior valor de η, pois sua distância 

média percorrida no leito pode ser maior, difundindo-se pelos microporos. A Figura 18 mostra 

as curvas de ruptura obtidas experimentalmente e as estimadas pelo modelo para os ensaios 1, 

2 e 3 do planejamento experimental de mistura. 

 

 

 

 



94 

 

Figura 18: Curvas de ruptura obtidas experimentalmente e estimadas pelo modelo de 

difusão no poro e no filme para: a) Ensaios 1, b) Ensaio 2 e c) Ensaio 3 do planejamento 

experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 

Os valores das variáveis Pe, Bi e η para cada metal obtidos pelo modelamento dos dados 

experimentais bicomponente do planejamento de mistura usando o modelo de difusão no poro 

e no filme são apresentados na Tabela 16. Exceto para os ensaios 4 e 5, nos demais ensaios, o 

modelo apresentou bons ajustes, com baixos valores para o erro quadrático médio (RSME) para 

as capacidades de adsorção obtidas. 

Tabela 16: Resultados do modelamento dos dados experimentais bicomponente do 

planejamento de mistura em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 

Parâmetro 
Ensaio 4 Ensaio 5 Ensaio 6 Ensaio 7 Ensaio 8 Ensaio 9 

Cu2+ Co2+ Cu2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Cu2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ 

Pe 70 100 50 60 40 40 50 100 50 100 60 60 

η 0,37 0,12 0,27 0,14 0,40 0,60 0,16 0,10 0,20 0,09 0,21 0,27 

Bi 8 50 8 30 6 3 13 20 10 100 15 10 

RMSE 4,9455 7,8499 0,9428 0,5969 0,8037 0,1703 

Comparando-se os resultados apresentados na Tabela 16 com os resultados apresentados 

na Tabela 15, observa-se que Bi diminuiu para os metais, Cu2+, Co2+ e Ni2+, nos estudos 

bicomponente, exceto no ensaio 8 em que o Bi para Ni2+ foi maior do que no ensaio 3. Os 

valores de Bi para Cu2+ foram sempre menores nos casos estudados, variando de 8, no estudo 

com sua menor concentração inicial, para 13, no estudo com sua maior concentração inicial. 

Nos estudos bicomponente Co2+-Cu2+ e Ni2+-Cu2+, os valores de Bi de Co2+ e Ni2+ foram 

maiores que nos estudos bicomponente Ni2+-Co2+, obtendo, respectivamente, valores máximos 
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iguais a 50 e 100 no primeiro caso, e 15 e 10 no segundo caso. Também foram observadas 

variações no valor de η nos ensaios bicomponente em relação aos ensaios monocomponente 

para cada metal. Houve um aumento para Cu2+ nos estudos com maior concentração inicial 

deste, e um aumento para Co2+ nos estudos com Ni2+, obtendo-se, nos demais casos, uma 

variação menor de η para estes metais. O valor de η para Ni2+ aumentou no ensaio 6, diminuiu 

no ensaio 5 e 8, correspondendo aos estudos bicomponente Ni2+-Cu2+, e uma pequena redução 

no ensaio 9. O valor de Pe apresentou variações nos ensaios bicomponente, porém em todos os 

casos foi maior que 10. Tais observações sugerem que a resistência a transferência de massa no 

filme tornou-se significativa, prejudicando principalmente a adsorção de Cu2+ pelo BAT, 

fazendo com que esta fosse mais lenta, e também, que a difusividade no poro dos metais foi 

maior na maioria dos casos, diminuindo o gradiente de concentração dentro da partícula, em 

relação à difusão do metal em solução monocomponente. De acordo com Kavand et al. (2017), 

a difusividade efetiva é uma combinação da difusão nos poros, que depende da estrutura dos 

poros, e da difusão na superfície, que depende da concentração inicial de adsorvato. Para baixas 

concentrações iniciais, a difusão na superfície predomina e maiores difusividades são obtidas, 

resultando em número de Bi menores. Os resultados dos experimentos bicomponente, em que 

as concentrações iniciais de cada metal são menores que no estudo monocomponente, 

corroboram com a observação feita por Kavand et al. (2017). 

A Figura 19 apresenta as curvas de ruptura obtidas experimentalmente e estimadas pelo 

modelo de difusão no poro e no filme para os Ensaios 4 a 9 do planejamento experimental de 

mistura. Apesar do ajuste ruim para os ensaios 4 e 5, as curvas de ruptura estimadas pelo modelo 

apresentam formatos similares às curvas experimentais, sugerindo que a isoterma 

multicomponente de Langmuir descreve bem esses sistemas analisados. 
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Figura 19: Curvas de ruptura obtidas experimentalmente e estimadas pelo modelo de 

difusão no poro e no filme para: a) Ensaios 4, b) Ensaio 5, c) Ensaio 6, d) Ensaio 7, e) Ensaio 

8 e f) Ensaio 9 do planejamento experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando 

BAT como adsorvente a 25°C.  
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Fonte: Dados do autor. 

Os valores dos parâmetros Pe, Bi e η para cada metal obtidos pelo modelamento dos 

dados experimentais tricomponente do planejamento de mistura usando o modelo de difusão 

no poro e no filme são apresentados na Tabela 17. Os ajustes do modelo aos dados 

experimentais não foram satisfatórios, com valores de RSME elevados para os ensaios 12, 13 e 

14. Os ensaios 10 e 11 apresentaram ajustes melhores que os demais, apresentando valores de 

RSME de 1,6 e 1,9, respectivamente.  
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Tabela 17: Resultados do modelamento dos dados experimentais tricomponente do 

planejamento de mistura em coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 

Parâmetro 
Ensaio 10 Ensaio 11 Ensaio 12 Ensaio 13 Ensaio 14 

Cu2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Co2+ Ni2+ 

Pe 50 60 60 60 80 80 50 20 10 50 20 10 50 60 60 

η 0,50 0,11 0,12 0,50 0,14 0,16 1,50 0,15 0,22 1,50 0,12 0,12 0,50 0,12 0,12 

Bi 14 46 38 5 20 27 15 40 30 10 30 30 15 40 30 

RMSE 1,6151 1,8845 11,2726 11,9117 8,7189 

A interação mútua entre os componentes do sistema analisado também causou 

alterações nos parâmetros ajustados pelo modelo, principalmente nos experimentos em que a 

concentração inicial de Cu2+ foi menor. Na Tabela 17 observa-se que o número de Pe 

apresentou-se menor para Co2+ e Ni2+ nos ensaios 12 e 13, indicando que os efeitos dispersivos 

passaram a ser significativos nesses casos. O valor de η para Ni2+ diminuiu em relação ao estudo 

monocomponente e o de Cu2+ aumentou, sendo no ensaio 12 e 13, 9 vezes maior do que no 

estudo monocomponente e 3 vezes maior do que nos demais estudos tricomponente. Conforme 

observado nos estudos bicomponente, o valor de Bi para Cu2+ também foi menor do que o valor 

de Bi para os demais componentes em todos os ensaios tricomponente. Para Co2+ e Ni2+, os 

valores de Bi foram parecidos, porém menores que nos estudos monocomponente. Os resultados 

obtidos mostraram que as interações da mistura multicomponente são complexas e 

influenciaram na taxa de transferência de massa. Segundo Yu e Yuan (2016), a taxa de 

transferência de massa está intimamente relacionada com a composição do sistema devido à 

interação molecular entre os componentes. No caso de uma solução multicomponente, a 

transferência de massa exibe diferentes características correlacionadas aos efeitos de difusão 

cruzada, como a difusão osmótica, onde ocorre a difusão do componente i mesmo quando a 

força motriz é nula, a barreira de difusão, quando não ocorre a difusão do componente i mesmo 

na presença da sua diferença de concentração, e a difusão reversa, em que ocorre a difusão do 

componente i em oposição à direção de sua força motriz. Além disso, os diferentes efeitos da 

composição do sistema sobre as difusividades intrapartícula interferem significativamente na 

curva de ruptura, pois como apresentado por Ma et al. (1996), a difusão na superfície prevalece 

em baixas concentrações, enquanto a difusão nos poros prevalece em concentrações maiores, 

e, dessa forma, o transporte do metal de maior afinidade pode ser dominado pela difusão 

superficial, enquanto o transporte do metal de menor afinidade pode ser dominado por difusão 

nos poros. 
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As curvas de ruptura obtidas experimentalmente e estimadas pelo modelo de difusão no 

poro e no filme para os Ensaios 10 a 14 do planejamento experimental de mistura são 

apresentadas na Figura 20. Novamente, apesar dos ajustes obtidos na modelagem do sistema 

tricomponente não serem bons, os formatos das curvas de ruptura apresentam-se similares, 

diferenciando-se nos tempos de ruptura e/ou exaustão, indicando que a afinidade descrita pela 

isoterma multicomponente de Langmuir permanece válida. 

Figura 20: Curvas de ruptura obtidas experimentalmente e estimadas pelo modelo de 

difusão no poro e no filme para: a) Ensaios 10, b) Ensaio 11, c) Ensaio 12, d) Ensaio 13 e e) 

Ensaio 14 do planejamento experimental de mistura em coluna de leito fixo utilizando BAT 

como adsorvente a 25°C.  
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Fonte: Dados do autor. 

Vários autores (Ma et al., 1996; Hui et al., 2002; Sulaymon e Ahmed, 2007; Vidal et 

al., 2016; Kavand et al., 2017; Russo et al., 2017; Kavand et al., 2018) relataram dificuldades 

em modelar os sistemas de adsorção multicomponente a partir dos dados empíricos devido a 

sua complexidade: isotermas de equilíbrio não lineares, interferência e efeitos de competição 

dos adsorvatos pelos sítios de adsorção, resistência de transferência de massa entre as fases 

fluida e sólida, fenômenos de dispersão fluidodinâmicos, cuja compreensão requer estudos mais 

aprofundados. Segundo Shaverdi (2012), as fontes de erro podem ser experimentais, pois nem 
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sempre é possível um controle completo das condições aplicadas ou do modelo, pois os 

pressupostos não correspondem às condições reais utilizadas e os parâmetros concentrados 

negligenciam os efeitos específicos de cada difusão. Além disso, um modelo que considera 

somente a difusão nos poros é incapaz de descrever adequadamente a curva experimental de 

adsorção com isotermas muito favoráveis em adsorventes com área superficial elevada, pois a 

difusão superficial é muito significativa (Sheindorf et al., 1983). 

6.3 Experimentos de dessorção e re-adsorção em batelada 

Os resultados do planejamento fatorial 22 do estudo de dessorção e re-adsorção de Cu2+, 

Co2+ e Ni2 em BAT usado para avaliar os efeitos da concentração de HNO3 (CHNO3
) e do tempo 

de contato (t) nas eficiências de dessorção (Edes, %) e de re-adsorção (Ere-ads, %) são 

apresentados na Tabela 18. Como se pode observar, somente o experimento de dessorção 

realizado com a solução aquosa de HNO3 0,01 mol/L por 5 min não permitiu a obtenção de um 

valor de Edes de 100% para todos os metais, sendo 71,28%, 97,01% e 83,64% para Cu2+, Co2+ 

e Ni2+, respectivamente. Este resultado sugere que as interações dos íons metálicos com o 

adsorvente BAT são relativamente fracas e a dessorção dos íons metálicos da superfície de BAT 

deve ocorrer por troca iônica, onde os íons metálicos adsorvidos na superfície do adsorvente 

são trocados por íons hidrônio presentes em solução.  

Tabela 18: Resultados experimentais para o planejamento fatorial 22 do estudo de 

dessorção e re-adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em batelada utilizando BAT como adsorvente a 

25°C. 

Ensaio 
Cu2+ Co2+ Ni2+ 

Edes / % Ere-ads / % Edes / % Ere-ads / % Edes / % Ere-ads / % 

1 71,28 52,80 97,01 54,39 83,64 76,80 

2 98,96 97,80 120,07 70,01 100,80 79,10 

3 103,66 91,60 116,20 70,36 108,55 76,40 

4 111,46 73,40 125,52 81,59 113,66 70,00 

5 (C) 105,60 87,00 122,09 75,77 107,88 79,05 

6 (C) 104,41 82,67 121,49 70,01 108,55 79,01 

Para a Ere-ads, o Cu2+ apresentou um máximo de 97,80% para o material dessorvido com 

solução aquosa de HNO3 0,01 mol/L por 45 min, e um mínimo de 52,80% para a dessorção 

com solução aquosa de HNO3 0,01 mol/L por 5 min. O Co2+ também apresentou menor Ere-ads 

nesta condição (54,39%), porém uma maior Ere-ads (81,59%) para o experimento de condição 

mais severa para dessorção, ou seja, maior tempo e maior concentração. O maior valor de Ere- ads 

de Ni2+ foi 79,10% para a condição mais branda de dessorção, menor tempo e menor 
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concentração, mas a eficiência foi muito próxima da obtida na condição do ponto central, 

79,05%. O valor mínimo para a Ere-ads do Ni2+ foi de 70,00% para o adsorvente tratado com 

solução aquosa de HNO3 1 mol/L por 45 min. 

Eficiências de dessorção maiores que 100% observadas podem ser justificadas pelas 

micrografias obtidas pela técnica de MEV-EDX do adsorvente carregado com os metais 

apresentadas por Ramos et al. (2015) e também pela varredura de linha (EDX-VL) mostrada 

na Figura 27, onde são verificadas regiões com elevadas concentrações dos íons metálicos e 

regiões com menores quantidades de metal. Na Figura 21, a qual mostra a aparência do BAT 

dessorvido de acordo com o planejamento experimental, também se pode fazer tal observação. 

Dessa forma, essa heterogeneidade ao longo das partículas de BAT foi refletida nos ensaios 

dessorção, superestimando ou subestimando as eficiências de dessorção e re-adsorção. 

Figura 21: Aparência do BAT dessorvido de acordo com o planejamento fatorial 22 

proposto a) Cu2+ b) Co2+ e c) Ni2+. 

 

Fonte: Propriedade do autor. 

Os adsorventes após a dessorção foram caracterizados por FTIR (Figura 22) a fim de se 

verificar as possíveis modificações em sua estrutura química pelo ácido utilizado nesta etapa. 

a) 

b) 

c) 
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Porém, como pode-se observar as ligações éster que ligam as unidades trimelitato as cadeias de 

celulose do bagaço de cana não foram hidrolisadas, o que pode ser confirmado pela presença 

das bandas em 1717, 1234 e 1100 cm-1, correspondentes ao estiramento de carbonila (C=O) de 

éster e ao estiramento assimétrico e simétrico da ligação C-O também em éster, respectivamente 

(Yoshimura et al., 2006).  

Figura 22: Espectros de FTIR do adsorvente BAT dessorvido nos ensaios do 

planejamento fatorial 22 do estudo de dessorção e re-adsorção de: a) Cu2+ b) Co2+ e c) Ni2+ em 

batelada. 
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Fonte: Dados do autor. 

6.3.1 Análise estatística do planejamento fatorial 

A significância dos efeitos da concentração de HNO3 (CHNO3
) e do tempo de contato (t) 

nos experimentos de dessorção e re-adsorção dos metais utilizando BAT como adsorvente em 

sistema de batelada foi avaliada utilizando o modelo linear e os resultados são apresentados na 
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Tabela 19. Os coeficientes de determinação (R2) obtidos para as respostas foram superiores a 

0,74, sendo 0,901 e 0,956, 0,872 e 0,913, 0,900 e 0,742 para a Edes e Ere-ads de Cu2+, Co2+ e Ni2+ 

em BAT, respectivamente. No entanto, os modelos utilizados para estimar a resposta de Edes 

para Co2+ e Edes e Ere-ads para Ni2+ não descreveram adequadamente a relação entre os fatores e 

a variável resposta, pois apresentaram falta de ajuste (LOF). Ambas as variáveis independentes 

(CHNO3
 e t) foram significativas e tiveram um efeito positivo em Edes para todos os íons 

metálicos, enquanto a interação entre CHNO3
 e t obteve um efeito negativo significativo em Edes 

de Co2+ e Ni2+. Por outro lado, CHNO3
 e t foram significativas e tiveram um efeito negativo 

apenas para Ere-ads de Ni2+.  

Tabela 19: Análise de variância (ANOVA) do planejamento fatorial 22 do estudo de 

dessorção e re-adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em batelada utilizando BAT como adsorvente a 

25°C.  

Fator Efeito SQ nGL MQ Fcalc p Efeito SQ nGL MQ Fcalc p 

Cu2+ Edes     R
2 = 0,901 Ere-ads    R

2 = 0,956 

t / min 17,740 314,708 1 314,708 444,471 0,030 13,400 179,560 1 179,560 19,154 0,143 

C / (mol/L) 22,440 503,554 1 503,554 711,184 0,024 7,200 51,840 1 51,840 5,530 0,256 

t × C -9,940 98,804 1 98,804 139,543 0,054 -31,600 998,560 1 998,560 106,519 0,062 

LOF  100,110 1 100,110 141,388 0,053  46,966 1 46,966 5,010 0,268 

Erro puro  0,708 1 0,708    9,375 1 9,375   

SQ Total  1017,883 5     1286,300 5    

Co2+ Edes 
     R2 = 0,872 Ere-ads 

    R2 = 0,913 

t / min 16,190 262,116 1 262,116 1456,201 0,017 13,425 180,231 1 180,231 10,865 0,188 

C / (mol/L) 12,320 151,782 1 151,782 843,236 0,022 13,775 189,751 1 189,751 11,439 0,183 

t × C -6,870 47,197 1 47,197 262,205 0,039 -2,195 4,818 1 4,818 0,290 0,685 

LOF  67,024 1 67,024 372,356 0,033  19,279 1 19,279 1,162 0,476 

Erro puro  0,180 1 0,180    16,589 1 16,589   

SQ Total  528,300 5     410,667 5    

Ni2+ Edes 
      R2 = 0,900 Ere-ads  

    R2 = 0,742 

t / min 11,135 123,988 1 123,988 552,409 0,027 -2,050 4,203 1 4,203 5253,125 0,009 

C / (mol/L) 18,885 356,643 1 356,643 1588,965 0,016 -4,750 22,562 1 22,562 28203,125 0,004 

t × C -6,025 36,301 1 36,301 161,732 0,050 -4,350 18,923 1 18,923 23653,125 0,004 

LOF  57,247 1 57,247 255,055 0,040  15,916 1 15,916 19895,042 0,005 

Erro puro  0,224 1 0,224    0,001 1 0,001   

SQ Total  574,404 5     61,604 5    

* Os valores em negrito correspondem aos coeficientes de regressão estatisticamente significativos 

** Ftab = F0,05,1,1 = 161,45. 

A partir desses resultados, verifica-se que existem duas possibilidades de se obter 

maiores valores de Edes e Ere-ads para todos os metais, ou seja, a partir do emprego de condições 

de maior CHNO3
 combinadas com um menor t ou condições de menor CHNO3

 com um maior t. O 
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uso de baixas concentrações de HNO3 é vantajoso, pois com o pH do efluente menos ácido o 

risco de corrosão no equipamento é menor, e também diminui a quantidade de água gasta na 

etapa seguinte de neutralização. Sendo assim, a dessorção dos íons metálicos de BAT com a 

solução de HNO3 0,01 mol/L por 45 min foi definida como a melhor condição de dessorção a 

ser aplicada no ensaio em coluna de leito fixo. Esta condição favorece também uma menor 

possibilidade de hidrólise das funções do éster que ligam os grupos trimelitato as cadeias de 

celulose do bagaço de cana, evitando assim a degradação do adsorvente BAT e, portanto, 

aumentando o tempo de vida útil do material adsorvente. 

6.4 Análise dos ciclos de adsorção/dessorção em coluna de leito fixo 

Para avaliar a capacidade de adsorção e regeneração do BAT em coluna de leito fixo 

foram realizados três ciclos de adsorção/dessorção de Cu2+ em BAT utilizando uma solução de 

HNO3 0,01 mol/L como dessorvente. Os resultados das eficiências de adsorção e dessorção são 

apresentados na Figura 23 e, na Tabela 20 são apresentadas as quantidades de Cu2+ envolvidas 

em cada etapa do respectivo ciclo.  

Figura 23: Eficiência de adsorção e dessorção de Cu2+ nos três ciclos em coluna de leito 

fixo utilizando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 20: Resultados das quantidades de Cu2+ envolvidas nas etapas dos ciclos de 

adsorção/dessorção em coluna de leito fixo utilizando BAT a 25°C. 

Adsorção/ Dessorção de Cu2+ 1o Ciclo 2o Ciclo 3o Ciclo 

qCu2+,ads / mmol 0,496 0,480 0,457 

Qmax / (mmol/g) 1,069 1,035 0,987 

qCu2+,des / mmol 0,471 0,475 0,469 

Como se pode observar, a perda da capacidade de adsorção de Cu2+ nos ciclos foi baixa, 

passando de 1,069 mmol/g no primeiro ciclo para 0,987 mmol/g no terceiro ciclo, e a Ere-ads foi 

praticamente constante, de 101,8% no segundo ciclo e de 98,2% no terceiro ciclo. A Edes do 

Cu2+ adsorvido na superfície do BAT pela solução de HNO3 0,01 mol/L também foi satisfatória, 

sendo esta 95,0%, 94,1% e 96,3% no primeiro, segundo e terceiro ciclos, respectivamente. Estes 

resultados mostram que é possível utilizar o BAT como adsorvente em pelo menos três ciclos, 

sem perda significativa de sua capacidade de adsorção para Cu2+, mostrando que este 

adsorvente possui boa estabilidade química, o que pode favorecer sua aplicação como 

adsorvente em coluna de leito fixo em escala real. 

6.5 Mecanismo de adsorção dos íons de Cu2+ pelo BAT em uma coluna de leito fixo 

O mecanismo de adsorção dos íons Cu2+ em BAT em coluna de leito fixo foi avaliado 

por meio do deslocamento dos íons Na+, previamente adsorvidos, pelos íons Cu2+. A Figura 24 

apresenta o gráfico das concentrações de Na+ e Cu2+ presentes no efluente a coluna em função 

do tempo de operação. Os resultados mostram que 0,58 mmol de Na+ foram dessorvidos, 

enquanto 0,30 mmol de Cu2+ foram adsorvidos. Segundo Padmanabham (1983), se uma 

adsorção bidentada ocorre por meio de uma reação de troca de iônica, uma relação 

estequiométrica dos complexos formados é estabelecida sendo que 1 mol de Cu2+ remove 2 

mols de prótons. Então, no caso do presente estudo, dois sítios ativos do adsorvente são 

necessários para a adsorção de 1 íon Cu2+, dessorvendo 2 íons Na+ previamente adsorvidos 

nestes mesmos sítios, confirmando a observação feita experimentalmente. Isso sugere que dois 

grupos ácido carboxílico próximos, da mesma ou de diferentes unidades trimelitato, formam 

complexos com os íons metálicos bivalentes, tais como Cu2+. Além disso, esta estequiometria 

de troca iônica sugere que não há alteração na carga líquida superficial do adsorvente quando 

Na+ ou Cu2+ são adsorvidos, sendo o Cu2+ adsorvido em sua forma livre, como esperado para o 

pH (pH = 5,5) utilizado neste estudo. As mesmas observações foram feitas por Arim et al. 

(2018) ao investigar os mecanismos de adsorção de cromo em casca de pinha tratada com 
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NaOH, no qual o mecanismo de troca iônica entre os íons de Cr3+ e Ca2+ ocorreu de acordo com 

a estequiometria das reações para o pH utilizado. 

Figura 24: Gráfico da concentração de Na+ e Cu2+ efluente em função do tempo de 

operação da coluna de leito fixo usando BAT como adsorvente a 25°C. 
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Fonte: Dados do autor. 

6.6 Análise de uma solução de processo sintética 

Para avaliar a capacidade de adsorção dos íons metálicos de interesse, Cu2+, Co2+ e Ni2+, 

pelo BAT em coluna de leito fixo frente a uma solução de processo real multicomponente, uma 

solução sintética foi preparada conforme composição apresentada na Tabela 21, definida de 

acordo com Guimarães et al. (2014). O teste foi feito em duplicata e os resultados dos valores 

das capacidades de adsorção de cada íon obtidos são apresentados na Tabela 21 e as curvas de 

ruptura na Figura 25.  
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Tabela 21: Testes de adsorção em BAT com efluente sintético. Composição de metal 

(M2+) no afluente à coluna de leito fixo e a capacidade de adsorção usando BAT como 

adsorvente a 25°C. 

Metal 
[M2+] 

/ (mmol/L) 

Teste 1 

Qmax / (mmol/g) 

Teste 2 

Qmax / (mmol/g) 

Ni2+ 1,8073 0,4517 0,3682 

Co2+ 0,0504 0,0127 0,0135 

Cu2+ 0,0056 0,0103 0,0105 

Zn2+ 0,0013 0,0003 0,0003 

Mg2+ 0,2037 - - 

Mn2+ 0,0142 - - 

Ca2+ 0,0176 - - 

Total 2,1000 0,4750 0,3926 

Figura 25: Curvas de ruptura para a adsorção do efluente sintético em coluna de leito 

fixo usando BAT como adsorvente a 25°C: a) Teste 1 e b) Teste 2. 
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Fonte: Dados do autor. 

A concentração de Ni2+ na solução estudada foi superior à dos demais íons metálicos 

presentes, justificando a maior capacidade de adsorção obtida conforme dados apresentados na 

Tabela 21. Porém, observa-se que Cu2+ e Co2+ também foram retidos pelo BAT, mesmo quando 

a alimentação da coluna era feita com concentrações muito diluídas desses metais. A capacidade 

de adsorção total do BAT no estudo com a solução sintética foi inferior às capacidades obtidas 

nos demais experimentos realizados nesse trabalho com soluções “sinteticamente 

contaminadas”. Conforme observado no planejamento experimental de mistura, quando a 

composição do afluente à coluna contém Ni2+ em maior proporção, a capacidade de adsorção 

total pelo BAT é desfavorecida, além disso, há uma influência negativa ainda maior que nos 

estudos com três componentes, devido a competitividade dos cátions metálicos presentes na 

solução pelos sítios de adsorção de BAT. A duplicata foi feita sob as mesmas condições, porém 

foi observada uma diferença nas capacidades totais entre os dois testes. Como observado na 

análise estatística do planejamento experimental de mistura, a capacidade de adsorção total 

apresenta variações não modeladas, e provavelmente a heterogeneidade do BAT e os efeitos de 

competição dos adsorvatos pelos sítios de adsorção contribuem para este resultados. 

As curvas de rupturas (Figura 25) mostram que toda a quantidade de Cu2+ fornecida à 

coluna, no tempo de operação, foi retida pelo BAT, enquanto Co2+ e Ni2+ foram adsorvidos até 

o ponto de saturação, ou seja, a concentração de saída aumentou para seu valor inicial durante 

a operação da coluna. Quanto ao Zn2+, este foi inicialmente adsorvido, porém ele foi 
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posteriormente deslocado dos sítios de adsorção para a solução, apresentando o efeito de 

overshooting na sua curva de ruptura, indicando que a retenção desse íon pelo BAT é 

praticamente nula. Considerando que a afinidade dos íons pelo BAT está de acordo com a 

estabilidade dos complexos metálicos segundo a série de Irving-Williams (Irving e Williams, 

1953), a adsorção preferencial de Cu2+, Co2+ e Ni2+ frente aos demais íons da solução, inclusive 

Mg2+, Mn2+ e Ca2+ que não foram quantificados, era esperada. 

Observou-se também que, o pH da solução efluente à coluna (Figura 26) foi baixo, em 

torno de 4, o que não ocorria com a solução sinteticamente contaminada devido a ação do 

tampão ácido acético/acetato. Como mostrado por Ramos et al. (2015), a capacidade de 

adsorção de BAT é dependente do pH do meio, pois os grupos carboxílicos presentes na 

superfície do adsorvente estão carregados negativamente em solução aquosa somente para 

valores de pH ˃ 3,16 (PCZ do BAT). No entanto, as capacidades de adsorção de Cu2+, Co2+ e 

Ni2+ obtidas para valores de pH em torno de 3,5 nos estudos em batelada foram 

aproximadamente 0,35 mmol/g (Ramos et al., 2015), de forma que a capacidade de adsorção 

obtida para a solução sintética (Tabela 21) está de acordo com esse resultado.  

Figura 26: Variação no pH da solução aquosa efluente no estudo de adsorção do 

efluente sintético em coluna de leito fixo usando BAT como adsorvente a 25°C. 
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6.7 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X foi utilizada para mapear a 

distribuição dos íons metálicos na superfície do adsorvente BAT. A varredura de linha (EDX-

VL) da superfície do adsorvente apresentada na Figura 27 mostra que a distribuição dos íons 

metálicos, Cu2+, Co2+ e Ni2+ ocorre de forma heterogênea apresentando regiões de elevadas 

concentrações de metal e regiões de baixas concentrações. A micrografia do ponto central do 

experimento de mistura, no qual a concentração inicial de todos os metais foram iguais, mostra 

a maior concentração de Cu2+, enquanto Co2+ e Ni2+ se apresentam em proporção menor, 

confirmando a maior afinidade dos sítios de adsorção de BAT pelo cobre discutida 

anteriormente. 

Figura 27: Micrografias obtidas por EDX-VL para o mapeamento de superfície para a 

adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ e da mistura dos três metais na superfície do adsorvente BAT. 
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EDX-VL Ni2+ EDX-VL Mistura – Cu2+, Co2+e Ni2+ 

  

  

Fonte: Dados do autor. 

6.8 Calorimetria de titulação isotérmica (ITC) 

A calorimetria de titulação isotérmica (ITC) permite determinar a variação de entalpia 

associada a um processo termodinâmico específico, sendo utilizada com sucesso na 

determinação da variação da entalpia de adsorção (ΔadsH) de vários adsorvatos em diferentes 

tipos de adsorventes (Taha et al., 2016; Teodoro et al., 2016; Ferreira et al., 2017). A variação 

da entalpia (ΔadsH) associada às quantidades de Cu2+, Co2+ e Ni+2 adsorvidas por grama de BAT 

(qe) é apresentada na Figura 28. A ordem decrescente da variação de entalpia de adsorção foi: 

ΔadsH Cu2+ > ΔadsH Co2+ > ΔadsH Ni2+; porém, as magnitudes dessa propriedade foram próximas, 

obtendo uma diferença de 2,5 kJ/mol entre os valores de ΔadsH para adsorção de Cu2+ e Ni2+ 

para valores de qe menores. Além disso, observa-se que o formato das curvas da Figura 28 para 

cada metal estudado é semelhante, sugerindo que a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni+2 em BAT 

envolve os mesmos subprocessos. 

Como mostrado na Figura 28, os valores de ΔadsH foram positivos em toda faixa de qe 

analisada para todos os íons metálicos estudados, mostrando que o processo de adsorção 

estudado é endotérmico e que, pela magnitude dos valores de ΔadsH (< 20 kJ/mol), a interação 

provavelmente ocorre por um processo de fisiossorção, na qual a adsorção por troca iônica se 
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enquadra. Além disso, observa-se que, quando os valores de qe aumentaram, os valores de ΔadsH 

tornaram-se menos positivos, sugerindo que as energias envolvidas nos vários subprocessos 

que ocorrem durante a adsorção dependem da cobertura da superfície do adsorvente. 

Figura 28: Entalpia de adsorção (ΔadsH) em função da quantidade adsorvida no 

equilíbrio para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni+2 em BAT à 25°C.  
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Fonte: Dados do autor. 

Três subprocessos independentes foram considerados para explicar a variação de 

entalpia global do processo de adsorção dos metais em BAT: i) dessolvatação dos íons 

metálicos em solução e dos sítios de adsorção na superfície de BAT (ΔadsH
des); ii) interação 

metal-adsorvente (ΔadsH
M2+-STA); iii) interação metal-metal (ΔadsH

M2+-M2+
). Esses subprocessos 

ocorrem simultaneamente, de forma que a variação da entalpia de adsorção é calculada 

conforme a Equação (53): 

 
2+ 2+ 2+des M -BAT M -M

ads ads ads adsH H H H         (53) 

De acordo com os resultados apresentados na seção 0 e, também, discutido por Ramos 

et. al. (2015), o mecanismo de adsorção dos íons metálicos em BAT pode ser considerado como 

resultado da interação eletrostática entre os grupos carboxilato de carga negativa na superfície 

do adsorvente e o íon metálico de carga positiva. Assim, espera-se uma contribuição maior em 

módulo, porém sempre negativa, do termo ΔadsH
M2+-BAT, pois a energia é liberada à medida que 

ocorre a interação entre o íon metálico e o sítio de adsorção na superfície da BAT. Dessa forma, 
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as variações de entalpia do sistema associadas aos subprocessos de dessolvatação (i) e/ou de 

interação metal-metal (iii) produzem os valores positivos de ΔadsH. Como os valores de ΔadsH 

foram positivos em toda faixa de qe analisada, inclusive para valores de qe menores quando a 

concentração de metal adsorvida na superfície é baixa, podendo ser desconsideradas as 

contribuições decorrentes das interações metal-metal na superfície do adsorvente (iii), conclui-

se que o subprocesso (i) contribui significativamente para o valor positivo da ΔadsH. Esta 

observação está de acordo com os elevados valores de entalpia de hidratação dos íons metálicos 

obtidos nos estudos de Dalleska et al. (1994). 

Na Figura 28 observa-se que a repulsão eletrostática entre os íons metálicos adsorvidos 

na superfície do BAT (interações laterais), que interfere em ambos os termos de ΔadsH
des e 

ΔadsH M2+-BAT, passou a ser significativa, em maior proporção para o Ni2+, verificada pela 

inclinação menos negativa das curvas de ΔadsH nos valores de qe maiores, tornando o processo 

menos endotérmico. Esta observação também evidencia que os sítios de adsorção do BAT são 

heterogêneos, possuindo energias diferentes. Teodoro et al. (2016) também obteve valores 

positivos para a ΔadsH ao estudar a adsorção dos mesmos íons metálicos na superfície da 

celulose trimelitato (CTA), no entanto, os declives das curvas de ΔadsH em função de qe foram 

menos acentuados, sugerindo um menor grau de heterogeneidade dos sítios de adsorção do 

adsorvente CTA em relação ao BAT. 

6.8.1 Termodinâmica do processo de adsorção 

A variação da energia livre de Gibbs é a função termodinâmica (Equação (54)) que 

indica a espontaneidade do processo e resulta das contribuições entálpicas e entrópicas. No 

trabalho de Ramos et al. (2015) foram calculados os valores da energia livre de Gibbs padrão 

da adsorção (ΔadsG°), a partir das constantes de equilíbrio termodinâmico encontradas, para 

Cu2+, Co2+ e Ni2+. Por extrapolação das curvas de ΔadsH em função de Ce, quando Ce é igualado 

a zero, obteve-se os valores de ΔadsH°. A contribuição entrópica, ΔadsS°, foi determinada a partir 

da Equação (54). A Tabela 22 apresenta todos os parâmetros termodinâmicos de adsorção 

padrão (ΔadsG°, ΔadsH° e ΔadsS°) do processo de adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT à 25°C 

e pH 5,5. 

 ads ads adsΔ °=Δ °- Δ °G H T S   (54) 

 

 



119 

 

Tabela 22: Parâmetros termodinâmicos para a adsorção de Cu2+, Co2+ e Ni2+ em BAT 

à 25°C e pH 5,5. 

Íon metálico ΔadsG° / (kJ/mol) ΔadsH° / (kJ/mol) TΔadsS° / (kJ/mol) 

Cu2+ -25,19 ± 1,93 7,01 ± 0,08 32,20 ± 2,23 

Co2+ -22,83 ± 1,72 5,15 ± 0,14 27,98 ± 1,99 

Ni2+ -22,15 ± 2,14 4,51 ± 0,01 26,66 ± 2,47 

O processo de adsorção dos metais estudados em BAT mostra-se termodinamicamente 

favorável nas condições padrão, visto que todos os valores de ΔadsG° foram negativos. Além 

disso, os valores positivos de ΔadsH° e ΔadsS° indicam que o processo de adsorção, nessa mesma 

condição, é entropicamente dirigido. O aumento na entropia do sistema, obtido na adsorção dos 

íons metálicos em solução pelos sítios de adsorção da superfície de BAT, pode ser 

principalmente atribuído à liberação das moléculas de água na dessolvatação de ambos. Dessa 

forma, o ganho entrópico associado a esse fenômeno excede a perda entrópica da diminuição 

nos graus de liberdade dos íons metálicos quando estes são transferidos da solução para a 

superfície do BAT. Shaker (2015) também obteve valores positivos de ΔadsS° na adsorção de 

Cu2+, Ni2+ e Co2+ em nanopartículas de quitosana poli(metacrilato), sugerindo que existe uma 

mudança na estrutura quando o metal é adsorvido. Essa mudança pode dificultar a solvatação 

dos íons metálicos adsorvidos pelas moléculas de água, que permanecem em solução com um 

maior grau de liberdade, o que corrobora com os resultados obtidos no presente estudo.  
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7 Conclusão 

A modelagem e a otimização da adsorção de metais tóxicos, Cu2+, Co2+ e Ni2+, em 

coluna de leito fixo utilizando bagaço de cana-de-açúcar modificado quimicamente com 

anidrido trimelítico como adsorvente em sistema mono- e multicomponente foram apresentadas 

no presente trabalho. Os resultados indicaram que é necessário avaliar a adsorção em sistemas 

dinâmicos antes de promover a aplicação em larga escala ao se utilizar resíduos agroindustriais 

como adsorventes, pois os resultados das modelagens utilizando as correlações empíricas e os 

dados dos testes em batelada não corresponderam satisfatoriamente com as observações 

experimentais, provavelmente devido à heterogeneidade das partículas. 

No estudo monocomponente utilizando o planejamento experimental composto central, 

a análise de variância indicou que o efeito da concentração inicial de íons metálicos (Cu2+, Co2+ 

e Ni2+) foi mais significativo que o efeito do tempo espacial para as respostas: capacidade 

máxima de adsorção, eficiência de remoção do processo e uso efetivo do leito, sugerindo que 

os efeitos convectivos e/ou de transferência de massa através do filme tiveram pouca influência 

nas operações de adsorção avaliadas. O Cu2+ obteve a maior Qmax (1,060 mmol/g) e o Co2+ a 

menor Qmax (0,800 mmol/g). As maiores EPads foram obtidas na adsorção de Cu2+ e Co2+, com 

76% em ambos e o maior H, de 2,50 cm, foi obtida na adsorção de Cu2+ e Ni2+. As superfícies 

de contorno dos modelos obtidos, no estudo de todos os metais, apresentaram um valor mínimo 

para a eficiência de remoção do processo e uso efetivo do leito, enquanto para a capacidade 

máxima de adsorção, um valor máximo, sendo uma otimização necessária para maximizar 

simultaneamente todas as respostas. Por isso o teste de desejabilidade foi realizado e os 

resultados da validação foram coerentes para a maioria das variáveis avaliadas. Os modelos 

originais de Thomas e Bohart-Adams ajustaram-se muito bem às curvas de ruptura 

experimentais, porém em concentrações iniciais mais baixas dos íons metálicos, o modelo de 

Bohart-Adams previu com maior exatidão a capacidade de adsorção pelo BAT, sugerindo que 

o modelo de cinética de reação quasi-química descreveu melhor o processo de adsorção de 

Cu2+, Co2+ e Ni2+. 

A adsorção multicomponente avaliada pelo planejamento experimental de mistura 

evidenciou a competição entre os metais pelos sítios de adsorção, sendo que o Cu2+ possui maior 

afinidade pelo adsorvente BAT, ocupando os sítios de adsorção previamente ocupados por Ni2+ 

e Co2+, causando um fenômeno conhecido como overshooting em suas respectivas curvas de 

ruptura. A ordem de afinidade obtida neste estudo foi Cu2+ > Ni2+ > Co2+ que está de acordo 
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com a série de Irving-Williams. Os resultados mostraram que a presença de Co2+ influenciou 

na capacidade de adsorção total, causando um efeito sinergético quando há Cu2+ e efeito 

antagônico quando há Ni2+. A maior Qmax total foi de 1,088 mmol/g e a menor Qmax total de 

0,787 mmol/g, obtidas nos respectivos experimentos bicomponente Co-Cu e Co-Ni. Pela 

modelagem do sistema utilizando o modelo de difusão no poro e no filme foi possível concluir 

que a resistência à difusão intrapartícula é mais importante do que a transferência de massa 

através do filme para todos os metais no sistema monocomponente, sendo que o Co2+ 

apresentou maior resistência à difusão intrapartícula comparado ao Cu2+ e Ni2+, cujos valores 

de Bi foram 90, 60 e 60, nessa ordem. Possivelmente, a relação entre o diâmetro do poro e o 

diâmetro da partícula influenciou o tipo de difusão de cada íon nos poros de BAT. Porém, nos 

sistemas multicomponente, as interações entre os metais mostraram-se complexas e 

influenciaram a taxa de transferência de massa, em que a resistência à transferência de massa 

através do filme tornou-se significativa e a difusividade no poro dos metais tornou-se maior. 

Tal observação está relacionada com o tipo de difusão intrapartícula predominante nessas 

condições, a difusão na superfície predomina em concentrações baixas e a difusão no poro, em 

concentrações elevadas. 

No estudo de adsorção em coluna de leito fixo com a solução sintética, observou-se que 

o BAT removeu preferencialmente os metais de interesse, Cu2+, Co2+ e Ni2+, porém a 

capacidade de adsorção total (0,475 e 0,393 mmol/g) foi inferior às capacidades obtidas nos 

demais experimentos realizados nesse trabalho com soluções “sinteticamente contaminadas” 

devido à variação no valor do pH e também pela interação entre os cátions presentes no afluente 

à coluna. 

Além disso, os ciclos de adsorção/dessorção de Cu2+ em coluna de leito fixo, cuja 

dessorção foi realizada com a melhor condição obtida no planejamento experimental fatorial, 

solução de HNO3 0,01 mol/L por 45 min, mostraram boas eficiências de remoção, 95,0%, 

94,1% e 96,3%, do primeiro ao terceiro ciclo, e re-adsorção, 101,8% no segundo ciclo e 98,2% 

no terceiro ciclo. Esses resultados indicaram que o adsorvente BAT é um forte candidato para 

aplicação em processos reais de tratamento de efluentes para remoção de Cu2+, Co2+ e Ni2+, 

apresentando boa resistência química, necessitando, entretanto, de um controle do pH da 

solução de alimentação (afluente a coluna).  

Por fim, foi possível mostrar que a adsorção dos metais na superfície de BAT ocorreu 

por troca iônica, onde dois grupos ácido carboxílico próximos, da mesma ou de diferentes 
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unidades trimelitato, interagem com os íons metálicos bivalentes, cujo processo foi espontâneo, 

porém endotérmico, com magnitude de fisiossorção, e, dessa forma, foi entropicamente 

dirigido. 

A partir desses resultados, é possível concluir que a separação dos íons Ni2+ e Co2+ em 

coluna de leito fixo utilizando BAT como adsorvente em um único ciclo nas condições 

estudadas não foi possível, porém como a adsorção desses metais apresentou etapas limitantes 

diferentes no processo, sendo a difusão de Ni2+ limitada pela difusão nos microporos e Co2+ 

pela difusão na superfície, um estudo do efeito da variação da concentração inicial e do tempo 

espacial na coluna em sistemas bicomponente seria interessante, podendo encontrar-se uma 

condição que favorecesse esta separação. 
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8 Trabalhos futuros 

Em continuidade ao trabalho desenvolvido propõe-se: 

 Avaliar o efeito do tempo espacial nos sistemas multicomponete; 

 Avaliar a adsorção dos metais de uma solução real pelo BAT; 

 Realizar a análise econômica da aplicação do BAT como adsorvente; 

 Fazer a simulação multicomponente utilizando outras isotermas 

multicomponente. 
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Anexos 

 

Anexo A 

Formulação do elementos finitos para a Equação da fase fluida 

 

O método do resíduo ponderado de Galerkin foi usado para discretizar a equação da fase 

fluida ao longo da direção z conforme apresentado por Gu (2015). Para cada elemento finito, 

após a discretização, a Equação (35) produz: 
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onde o limite de integração {zA, zB} contém as condições de contorno do elemento finito. A 

função ∅ é a chamada função de base. Rearranjando e aplicando a integração por partes no 

termo da derivada parcial de segunda ordem, tem-se: 
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Inserindo a forma de interpolação para elementos quadráticos 
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Na forma de matriz, a Equação (57) é expressada conforme: 
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Sendo m,n ϵ {1,2,3}.  

As matrizes de elementos finitos e os vetores correspondem a uma matriz de elemento 

quadrático do método de Galerkin. Estas foram avaliadas para cada elemento individual antes 

de serem adicionadas à matriz global do sistema. Após o resultado global, a condição de 

contorno natural em z = 0 foi aplicada. 

Os valores das matrizes de elementos finitos para este sistema foram derivados das 

matrizes de elementos de Galerkin para funções de forma quadrática, os quais são apresentados 

na Tabela 23, e foram obtidos de Finlayson (2003). 

Tabela 23: Matriz de elementos da função quadrática de Galerkin. 
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Anexo B 

Formulação da colocação ortogonal para a equação da fase sólida 

 

O método da colocação ortogonal foi usado para discretizar a equação da fase sólida ao 

longo da direção r conforme apresentado por Gu (2015). Utilizando a simetria do polinômio de 

Jacobi para a superfície esférica, a Equação (36) é transformada em: 
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Em que: 

   *g 1    
i p pi p pi
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e N corresponde ao número de pontos ortogonais, que, no presente estudo foram 3. 

A Equação (59), na forma matricial, é expressada como segue: 
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As condições de contorno em r = 1 foram utilizadas para se obter o valor de (cpi)N+1 

conforme a Equação (62): 
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As matrizes A e B correspondem às da colocação ortogonal para a geometria esférica 

conforme apresentadas na Tabela 24. Nestas, o ponto para r = 0 não foi incluído, pois este valor 

corresponde à condição de contorno do problema. 
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Tabela 24: Matrizes da colocação ortogonal para o polinômio de coordenadas esféricas. 

N A B 

1  3,5   3,5   10,5   10,5  

2  1,7 -10,7  9  
-15,67  20,03  - 4,36

 9,96  - 44,33   34,36

 
 
 

 

3  1,07  5,32  - 20,75  33 / 2  

-23,85  30,59   -9,75   3,00

11,10  - 43,23   40,81  -8,68

-3,32  38,36  -125,41  90,37
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Anexo C 

Estrutura de implementação dos códigos do modelamento multicomponente no 

MATLAB 

 

A solução do problema proposto neste trabalho foi estruturada em quatro arquivos 

criados para serem executados no programa MATLAB® 2010a (Mathworks, Inc.) baseado no 

trabalho de Lazo (1999): i) O primeiro arquivo é o programa principal. Neste é realizada a 

integração das ODEs com os parâmetros apropriados e também apresenta o código para mostrar 

os gráficos de resultados; ii) As especificações do sistema a serem modelados são fornecidas 

em um segundo arquivo. Neste, as matrizes de elementos de Galerkin e da colocação ortogonal 

(que aceita até 3 pontos interiores, ou seja, Nr ≤ 3) também são construídas; iii) Estão presentes 

os códigos necessários para o cálculo da isoterma multicomponente e iv) O último arquivo 

contém a função utilizada pela ODE15s, realizando a solução e manipulação das matrizes das 

Equações (58) e (61) do balanço de massa da fase fluida e sólida. 
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Anexo D 

Artigo publicado 

Artigo contendo os estudos de adsorção em batelada realizado por Ramos et al. (2015). 
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Anexo E 

Artigo publicado 

 

O artigo contendo os resultados dos estudos de adsorção monocomponente em coluna 

de leito fixo foi publicado na Journal of Colloid and Interface Science (Xavier et al., 2018): 

 

XAVIER, A. L. P.; ADARME, O. F. H.; FURTADO, L. M.; FERREIRA, G. M. D.; 

DA SILVA, L. H. M.; GIL, L. F.; GURGEL, L. V. A. Modeling adsorption of copper(II), 

cobalt(II) and nickel(II) metal ions from aqueous solution onto a new carboxylated sugarcane 

bagasse. Part II: Optimization of monocomponent fixed-bed column adsorption. Journal of 

Colloid and Interface Science, v. 516, p. 431-445, 2018. 

 

 


