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RESUMO 

 

Este trabalho visa avaliar a eficiência da casca da Moringa oleifera como 
biossorvente para remoção do herbicida Diuron®, em batelada e em coluna de 
leito fixo. A caracterização do biossorvente foi realizada pelo método de 
espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e as propriedades texturais pelo 
método BET antes e após o processo de biossorção em coluna de leito fixo. Para 
o sistema em batelada as condições experimentais avaliadas foram de massa de 
biossorvente, granulometria, pH, temperatura e velocidade de agitação. A partir 
dos estudos em batelada foram determinadas as condições experimentais para o 
estudo em coluna de leito fixo, tais condições experimentais foram a quantidade 
de massa do biossorvente (0,750, 1,5 e 3 g), concentração do adsorvato (5; 10; 
17; 20 e 33 mg L-1), vazões de alimentação (1, 2 e 3 mL min-1) e pH (4, 7 e 10). 
Os resultados de biossorção em coluna de leito fixo apresentaram uma maior 
porcentagem de remoção nas condições operacionais de menor vazão (47,44%), 
maior altura de leito (50,55%), concentração de 5 mg L-1 (47,07%) e pH 7 
(55,10%). Na avaliação da capacidade de regeneração do biossorvente foram 
utilizadas as melhores condições experimentais obtidas no estudo em coluna de 
leito fixo, na qual foi utilizada como solvente a água ultra-pura. Com a análise do 
estudo de biossorção/dessorção, observou-se que houve uma completa 
regeneração do biossorvente após seis ciclos. Para descrever os dados 
experimentais das curvas de ruptura obtidos em coluna de leito fixo, foram 
utilizados os modelos matemáticos disponíveis na literatura. O modelo mais 
satisfatório que representou o processo inicial dos dados experimentais foi a 
resistência interna, podendo ser considerado como a etapa de transferência de 
massa limitante ao processo de biossorção do herbicida Diuron®. 

       
Palavras-chave: biossorção, leito fixo, biosorvente, Diuron®, modelagem 

matemática.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the efficiency of Moringa oleifera as bark 
biosorbent to remove Diuron® herbicide, batch and fixed bed column. The 
characterization of biosorbent was performed by spectroscopy method infrared 
Fourier transform (FTIR), scanning electron microscopy (MEV) and textural 
properties by the BET method before and after biosorption process in fixed bed 
column. For batch systems the evaluated experimental conditions were biosorbent 
mass, particle size, pH, temperature and stirring speed. From studies in batch 
experimental conditions were determined for study in a fixed bed column, such 
experimental conditions were the amount of mass of the biosorbent (0,750, 1,5 
and 3 g), concentration of the adsorvate (5; 10; 17 , 20 and 33 mg L- 1), feed flow 
(1, 2 and 3 ml min-1) and pH (4, 7 and 10). The results biosorption in a fixed bed 
column had a higher percentage removal in low- flow operating conditions (47,44 
%) , larger bed height (50,55%), 5 mg L- 1 (47,07 %) and pH 7 (55,10 %). In the 
evaluation of the biosorbent regeneration capacity were used the best 
experimental conditions obtained in the study in a fixed bed column, which was 
used as solvent ultra-pure water. With study analysis biosorption/desorption was 
observed that there was a complete regeneration of the biosorbent after six cycles. 
To describe the experimental data of breakthrough curves obtained in a fixed bed 
column, the mathematical models available in the literature were used. The most 
satisfactory model that represented the initial process of experimental data was 
the internal resistance can be regarded as limiting mass transfer step the 
biosorption process Diuron® herbicide. 

 

 

 

Keywords: biosorption, fixed bed, biosorbent, Diuron®, mathematical 

modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diuron® [3 - (3,4-diclorofenil) -1,1- dimetiluréia] é um herbicida da família 

química feniluréia, utilizado em culturas de cana-de-açucar e plantas como pré ou 

pós-emergência (XU et al., 2013). Esse herbicida está associado a diversos 

problemas ambientais como contaminação de águas superficiais e subterrâneas 

principalmente através de escoamento agrícola (DENG et al., 2012). O principal 

produto gerado é a 3,4-dicloroanilina (3,4 DCA), de efeito acumulativo no 

ambiente (SALVESTRINI et al., 2002), não biodegradável (ROMERO et al., 2010). 

As legislações internacionais corroboram para a redução da quantidade de 

herbicidas aplicados na agricultura, especialmente por atuarem com valores que 

consideram admissível na faixa de 0,1 a 0,5 µg L-1 em água potável 

(LOURENÇATO et al., 2015). Entretanto no Brasil, a Portaria no 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011 representada pelo Ministério da Saúde (MS), estabelece 

valores do herbicida Diuron® com concentrações máximas de 90 µg L-1 (BRASIL, 

2011b). 

Para atender a legislação vigente torna-se conveniente encontrar métodos 

eficazes para remover o herbicida Diuron® presente nas águas contaminadas. 

Neste sentido, um processo alternativo é a utilização de adsorventes naturais 

como a casca de Moringa oleifera que é biodegradável e de baixo custo (AKSU et 

al., 2001). 

Embora, o carvão ativo e outros adsorventes possam adsorver eficazmente 

o herbicida Diuron® de soluções aquosas (FONTECHA-CAMARA et al., 2008), 

seu custo torna o processo oneroso. 

 A Moringa oleifera é uma planta tropical e pertence à família Moringacae, 

seu fruto é uma espécie de vagem com três faces onde todas as partes do fruto 

como sementes, cascas e vagens podem ser aproveitadas (PATERNIANI et al., 

2009).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o processo de biossorção em coluna de leito fixo do herbicida 

Diuron®, em soluções aquosas utilizando como biossorvente a casca da Moringa 

oleifera. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a casca da Moringa oleifera antes e após o processo de biossorção 

em coluna de leito fixo utilizando a técnica de FTIR, MEV e BET; 

 

 Obter dados experimentais de equilíbrio do processo de biossorção em coluna de 

leito fixo, variando os parâmetros relacionados tais como: efeito da altura do leito, 

efeito da vazão de alimentação, efeito da concentração de alimentação, efeito de 

pH; 

 

 Obter as curvas de ruptura avaliando os dados do processo;  

 

 Avaliar o processo de biossorção/ dessorção; 

 

 Descrever a dinâmica de biossorção de soluções aquosas em coluna de leito fixo 

por meio de modelagem matemática, sendo estes a resistência à transferência de 

massa externa, interna e a biossorção nos sítios do biossorvente.   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Agrotóxico 

 

De acordo com a Lei Federal N° 7.802 de 11 de Julho de 1989 (BRASIL, 

1998), entende-se por agrotóxicos e afins: “produtos e agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 

proteção de florestas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos 

e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, bem 

como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento”. 

Por causa deste alto consumo, há uma grande preocupação quanto ao uso 

e descarte de embalagens de agrotóxicos, pois o mesmo e seus derivados podem 

entrar na cadeia trófica natural, em decorrência da contaminação em águas 

superficiais e subterrâneas, causando assim efeitos como desregulação hormonal 

e/ou carcinogenicidade nos seres humanos e na vida selvagem (DE OLIVEIRA et 

al., 2011).  

A Lei N° 9.974 altera a Lei N° 7.802 (BRASIL, 1998), onde a mesma 

acrescenta a necessidade da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, pelo 

usuário que utiliza embalagens de agrotóxicos que contiverem suas formulações 

miscíveis ou dispersíveis em água, conforme normas técnicas dos órgãos 

competentes e orientações de seus rótulos e bulas.  

A partir das novas legislações ambientais, foi criado o Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), que começou a atuar em março 

de 2002 com objetivo de resolver os problemas de destinação das embalagens 

vazias (SOUZA et al., 2007). A importância da destinação correta das 

embalagens vazias de agrotóxicos é principalmente diminuir os riscos tanto para a 

saúde humana quanto a de contaminação do meio ambiente.  

Antes da promulgação da Lei N° 7.802, não havia nenhuma 

regulamentação sobre a destinação final das embalagens de agrotóxicos, e as 
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embalagens eram descartadas de maneira inadequada em cursos d‟água e 

terrenos baldios, contaminando rios, lagos, solo, lençol freático e 

consequentemente o homem. Desta forma, a atenção deve ser voltada 

primordialmente para as áreas rurais onde o uso de águas subterrâneas ou águas 

superficiais, adjacentes a terras agrícolas, podem ser utilizadas para o 

abastecimento (BORTOLUZZI et al., 2007; DE OLIVEIRA et al., 2011). 

O uso de maneira descontrolada de agrotóxicos, tanto no combate de 

pragas na agricultura quanto no uso doméstico, tem interferido de forma negativa 

no meio ambiente (DE OLIVEIRA et al., 2011). Seu uso excessivo pode levar à 

contaminação dos recursos hídricos, poluição dos solos, subsolos e até mesmo à 

contaminação do ser humano através dos alimentos contaminados. Segundo 

Agra et al. (2001) o uso inadequado e intensivo de agrotóxicos no combate de 

doenças como pragas e ervas infestantes da lavoura está tornando esse 

problema mais resistente ao combate. 

 

3.2 Herbicidas 

 

Os herbicidas são pesticidas muito usados para matar ervas daninhas 

indesejáveis, contribuem para o desenvolvimento saudável das plantas e sua 

aplicabilidade geralmente ocorre em solos (HERRERA-HERRERA et al., 2016). 

Ressaltando-se que o uso indiscriminado de agrotóxico põe em perigo a 

segurança humana e ambiental (KARASALI et al., 2016). 

Um herbicida quando disponível no solo pode ser adsorvido por raízes e 

plântulas ali presentes. Quanto maior a quantidade de grupos hidrofílicos que 

possuir a substância (de maior polaridade), maior será sua afinidade/solubilidade 

pela água sendo expresso em miligramas por litro de água do herbicida 

(BRIGHENTI et al., 2003). 
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3.2.1 Herbicida Diuron® 

 

O Diuron® [3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetiluréia] registrado pela Bayer em 1954 é 

um herbicida da família química da feniluréia, utilizado em culturas de cana de 

açucar, podendo ser aplicado também em plantas na pré ou pós-emergência, (XU 

et al., 2013). A Figura 3.1 apresenta a estrutura química do Diuron® que possui 

configuração eletrônica estável apresentada por um anel aromático.  

 

 
Figura 3.1 - Estrutura química do Diuron®. Fonte: (WONG et al., 2015) 

 

Depois da aplicação do herbicida, o mesmo passa por processos biológicos 

e não biológicos que podem implicar na degradação e/ou transporte para a 

atmosfera, solos, organismos e, particularmente para a água (GICQUEL, 1998).   

Para avaliação dos agrotóxicos em amostras ambientais como solo e água, 

é de suma importância o conhecimento das propriedades físicas e químicas dos 

herbicidas, no que diz respeito à persistência, toxicidade relacionada aos efeitos 

no meio ambiente e no ser humano (PESSOA et al., 2007). 

 As propriedades físico-químicas e toxicológicas do Diuron® estão 

apresentadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Propriedades físico-químicas e toxicológicas do Diuron®. 

Herbicida Diuron® 

Nome químico 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilureia 

Fórmula bruta C9H10Cll2N2O 

Grupo químico Uréia 

Peso molecular 233,1 g mol-1 

Solubilidade em água 25oC 42 mg L-1 

Meio Ambiente Altamente Persistente 

Toxicidade Altamente Tóxico 

Fonte: (ISENRING, 2010). 

 

O Diuron® é designado para o controle de plantas daninhas de folha larga e 

estreita com inibição da fotossíntese (ISENRING, 2010). Um fator importante é o 

tempo de meia vida do herbicida no ambiente. Em solos o tempo de meia vida do 

herbicida Diuron® é de 90-180 dias, dependendo da umidade e do tipo do solo 

(DE OLIVEIRA et al., 2011).    

 

3.3 Legislação Ambiental  

 

A Lei N° 9.605 (BRASIL, 1998) se refere a crimes ambientais e dispõe 

sobre sanções penais e administrativas para condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente. A Lei Federal que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, compreende como crime ambiental toda ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. Diante do exposto, destaca-se como crime ambiental qualquer dano ou 

prejuízo causado aos elementos que compõem o meio ambiente, que estejam 

protegidos pela legislação (BRASIL, 1981). 

A Resolução 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011b) trata sobre o 

lançamento de efluentes em corpos receptores, onde só poderão ser lançados 

depois de ter um devido tratamento, e desde que obedeçam às condições e/ou 

padrões de exigências dispostas nesta Resolução e nas demais normas que se 
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aplicam a este caso. A Resolução 430 dispõe em seu Art. 27 que as fontes 

potenciais ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar 

práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação 

de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes 

gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à reutilização (BRASIL, 

2011a). 

A Portaria No 2.914 descreve as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde, estabelecendo como padrão de potabilidade em água valores máximos 

de 29 pesticidas, sendo que a concentração pode variar entre 1µg L-1 a 500 µg L-

1. Esses valores variam entre os pesticidas em questão, como por exemplo, o 

herbicida Diuron® possui limite máximo de 90 µg L-1 (BRASIL, 2011b).  

Na União Européia, há uma relação de 33 poluentes orgânicos prioritários 

bem como seus valores máximos permissíveis. A legislação determina que 

qualquer um desses 33 poluentes prioritários em água de consumo humano não 

pode exceder a 0,1 µg L-1. Dentre os herbicidas prioritários na União Européia 

estão o alaclor, atrazina, Diuron®, endosulfan, simazina entre outros 

(PARLIAMENT, 2008). 

 

3.4 Métodos de tratamento para soluções aquosas contendo herbicida 

Diuron® 

 

Várias tecnologias têm sido estudadas e aplicadas na remoção de soluções 

aquosas do herbicida Diuron®. Entre os métodos convencionais de tratamento 

incluem-se: processo de aeração, coagulação, floculação, decantação, filtração, 

desinfecção e fluoretação (ABALIWANO, 2008). 

Segundo Wang et al. (2007) os agrotóxicos são conhecidos por gerarem 

efluentes contendo compostos tóxicos, e não biodegradáveis que se mantêm no 

meio ambiente mesmo após seus efluentes passarem por processos de 

tratamentos convencionais. 
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Diante disso, vem sendo pertinente estudos com tecnologias de 

tratamentos mais complexos do que as normalmente utilizadas para a remoção 

de compostos orgânicos que são de difícil remoção (NETO et al., 2009). 

Devido a esses fatores, nas últimas décadas vem desenvolvendo-se 

métodos para tratamento de água contaminada com agrotóxico, alguns destes 

métodos são utilizados para remoção de poluentes gerados na fabricação destes 

agentes contaminantes (WANG et al., 2007), os principais processos estão 

citados abaixo: 

Físicos: processos físicos dependem essencialmente das propriedades 

físicas da impureza, por exemplo, os tamanhos de partículas são utilizados para a 

separação a partir de: gradeamento, peneiramento, sedimentação, floculação, 

decantação, massa específica, viscosidade, etc.  

Químicos: processos químicos, que dependem das propriedades químicas 

de uma impureza, que utilizam as propriedades químicas dos reagentes 

adicionados ou de reações e interações químicas. Exemplos de processos 

químicos: coagulação, precipitação, troca iônica, correção de pH, 

homogeneização (BORMIO-NUNES et al., 2013). 

Biológicos: os processos biológicos utilizam reações bioquímicas para 

remover impurezas coloidais, geralmente orgânicas. Utilizam processos biológicos 

aeróbios com lodos ativados, e os processos de oxidação anaeróbia são 

utilizados para a estabilização de lamas orgânicas e de resíduos orgânicos de alta 

resistência.  

Oxidação química: tem se mostrado muito eficaz na remoção de muitos 

compostos orgânicos. Os oxidantes mais usados são ozônio (O3) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Neste método de tratamento inclui-se o processo oxidativo 

avançado (POA).  

Hidrólise: na hidrólise, um íon hidroxila ou hidrogênio se liga a uma parte 

da molécula do agrotóxico, deslocando parte de um grupo ou quebrando uma 

ligação, formando dois ou mais novos compostos. Os agentes de hidrólise mais 

usados são o ácido clorídrico, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. 

Adsorção: é o fenômeno que consiste na transferência de massa da fase 

fluida para a superfície de um sólido usado como adsorvente. O adsorvente atrai 
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as moléculas presentes na solução por meio de ligações químicas ou força de 

atração eletrostática fracas. 

A dificuldade de remoção desses contaminantes em sistema de tratamento 

convencional leva a buscas de outras formas alternativas de tratamento (AL 

BAHRI et al., 2012). Atualmente um dos métodos de tratamento que tem se 

destacado é o processo de adsorção em paralelo com os demais processos, por 

ser um processo de baixo custo, fácil aplicação e eficaz (HE et al., 2014).  

 

3.5 Adsorção 

 

Segundo Weber et al., (1986), a adsorção de uma solução envolve 

transferência de espécies solúveis a partir da fase líquida para a superfície do 

adsorvente, uma transferência que é regulada pela dinâmica do sistema que 

resulta na separação de fase. Em fase líquida, a adsorção é utilizada para 

remoção de compostos orgânicos da água ou soluções orgânicas, dentre outros 

(GEANKOPLIS, 2003). 

Sorção é um termo que se refere à inclusão da transferência seletiva para 

a superfície e/ou dentro do sólido. Em processos de sorção, o soluto é 

denominado sorbato e o agente de sorção é denominado sorvente. No processo 

de adsorção, a fase sólida fica saturada ou quase saturada com as moléculas, 

átomos ou íons transferidos da fase fluida (HENLEY et al., 2011). 

O processo de adsorção e suas interações entre a superfície do material 

adsorvente e a solução a ser adsorvida podem ser classificados de duas 

maneiras: adsorção física e adsorção química (RUTHVEN, 1984). 

Adsorção física ocorre principalmente pelas forças de van der Waals e da 

força eletrostática entre as moléculas do adsorvato e os átomos que compõem a 

superfície do adsorvente (SUZUKI, 1990). Desta maneira, a adsorção física é um 

processo reversível, podendo-se adsorver mais de uma camada sobre a 

superfície do adsorvente. Este processo é reversível, pois não ocorrem alterações 

na natureza química do adsorvato (DABROWSKI, 2001). 
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A adsorção química envolve a formação de ligações químicas entre o 

adsorvato e a superfície do adsorvente, que são superiores quando comparadas 

às forças envolvidas no processo físico (RUTHVEN, 1984). Este tipo de adsorção 

ocorre na troca de compartilhamento de elétrons entre o adsorvente e o 

adsorvato, desta forma ocorrendo a ligação química, onde a mesma torna-se 

responsável por uma distribuição do adsorvato com formação de monocamadas 

sobre a superfície do adsorvente. Este processo é irreversível, pois ocorrem 

alterações na natureza química do adsorvato (DABROWSKI, 2001). 

Segundo Dabrowski (2001), quando a adsorção opera em condições 

favoráveis, estes processos podem ocorrer de forma simultânea ou 

alternadamente. Entretanto, a adsorção física é acompanhada por uma 

diminuição na energia livre de Gibbs e entropia do sistema, desse modo o 

processo físico seria um processo exotérmico, enquanto que o processo químico 

requer energia, sendo então, um processo endotérmico.  

A aplicação deste processo de adsorção empregando adsorventes sólidos 

vem se destacando devida sua eficiência na remoção de diversos poluentes 

presentes nas águas como agrotóxicos (NETO et al., 2009), (MOUSSAVI et al., 

2013), (TAHA et al., 2014), fenol (ABU-DAABES et al., 2004), metal (HUA et al., 

2012).   

 

3.6 Adsorventes 

 

A eficiência do processo de adsorção está totalmente interligada à seleção 

do adsorvente. Desta forma, os adsorventes são partículas sólidas porosas 

utilizadas no processo de adsorção. Para processos de separação com uma alta 

capacidade adsortiva, se faz necessário escolher um adsorvente com diâmetro de 

poros variando entre poucos Ângstrons e poucas dezenas de Ângstrons 

(RUTHVEN, 1984).  

Segundo Dabrowski (2001), os adsorventes possuem uma variedade de 

formas, que diferem em sua estrutura de superfície, tamanhos dos poros e 

diferem também quimicamente, refletindo na sua aplicação final. 
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Os adsorventes em sua grande maioria possuem formas de pellets, esferas 

ou grânulos, variando o diâmetro de partícula entre 0,1 mm a 12 mm 

(GEANKOPLIS, 2003). 

Para que o adsorvente seja adequado ao processo, o mesmo deve ser 

economicamente viável (baixo custo), ter capacidade de se regenerar, possuir 

estabilidade química e térmica, favorecer o transporte para uma rápida adsorção, 

possuir alta seletividade, não promover reações químicas indesejáveis, cinética 

de transferência de massa favorável, possuir baixa solubilidade em contato com o 

fluido, para que as características do adsorvente sejam preservadas em relação 

as suas propriedades físicas, químicas entre outros (HENLEY et al., 2011).  

Na biossorção a captura dos contaminantes pelo biossorvente é um 

processo que ocorre por interações físico-químicas entre os íons e os grupos 

funcionais presentes na superfície do biossorvente (KUYUCAK et al., 1988). 

A parede celular do biossorvente é composta principalmente por 

polissacarídeos, proteínas e lipídios que oferecem grupos funcionais para se 

ligarem com os poluentes, tais como os grupos de carboxilas, fosfatos, hidroxilas, 

sulfatos e grupos amino (MOREIRA, 2007). 

O processo de biossorção é um processo eficaz para substâncias 

orgânicas ou inorgânicas, utilizando certos tipos de biomassas não-vivas como 

adsorvente (REDDY et al., 2010). As principais vantagens do uso de 

biossorventes em relação aos adsorventes convencionais é a sua alta eficiência, 

baixo custo e possibilidade de regeneração.  

Segundo Santos (2007), a caracterização textural é fundamental para 

compreender o comportamento cinético do material a ser utilizado e exige a 

determinação dos seguintes parâmetros: Área superficial específica (S), Volume 

específico de poros (Vp), Porosidade (ε), Distribuição de tamanhos de poros.  

A textura dos materiais carbonosos é definida pela geometria dos espaços 

vazios determinando a sua porosidade.  No entanto, a grandeza mais “imediata” 

que surge ao caracterizar a textura do material orgânico é a sua área superficial 

específica (área por unidade de massa), consistindo-se na somatória das áreas 

específicas externas e internas do grão do material. 
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A área específica de um adsorvente está diretamente relacionada com o 

volume de poros (volume de vazios por unidade de massa), podendo definir-se 

volumes de poros em intra e intergranulares. Os poros podem ser classificados 

em três grupos de acordo com sua dimensão (FIGUEIREDO et al., 2007): 

 

- Macroporos – largura interna maior (50 nm ou 500 Å); 

- Mesoporos – largura interna entre (2 – 50 nm ou 20 – 500 Å); 

- Microporos – largura interna menor (2 nm ou 20 Å). 

 

Estudos têm sido realizados para investigar a remoção de agrotóxicos com 

a utilização de adsorventes de baixo custo. Loureiro (2012), utilizou carvão 

ativado proveniente da casca de coco e da casca de pinus na adsorção do 

herbicida 2,4–D. Em estudos de Al Bahri et al. (2012) foi utilizada semente de uva 

para remoção de Diuron® e em estudos de Rosa (2008), o herbicida Diuron® foi 

removido com a utilização de carvão ativado de babaçu. 

 

3.6.1 Moringa oleifera  

 

A Moringa oleifera é uma planta tropical e pertence à família Moringacae, 

seu fruto é uma espécie de vagem com três faces (vagem, casca e semente) e 

apresenta grande número de sementes, consequentemente grande quantidade de 

cascas (PATERNIANI et al., 2009). A árvore se desenvolve em solos pobres e 

regiões mais secas e podem chegar a 15 metros de altura, seu tronco varia entre 

20 a 40 cm de diâmetro e 1,3 m de altura. A Moringa é cultivada em várias 

regiões do mundo como Afeganistão, Bangladesh, Sri Lanka, Ilhas do Caribe, 

México, Peru, Paraguai e Brasil (FERREIRA et al., 2008).   

No Brasil, a Moringa oleifera foi introduzida nos anos 1950, sendo 

encontrada no Nordeste nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará. É cultivada 

como planta medicinal e ornamental (LORENZI et al., 2002).   
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Essas árvores estão localizadas em 56% dos municípios brasileiros da 

região nordeste (no total de 65 municípios), sendo que até o ano de 2000 (IBGE, 

2000) esses municípios não possuíam serviço de abastecimento de água. 

Estudos relacionados ao fruto da Moringa oleifera tem mostrado ótimos 

resultados para tratamento de água, e apresentam baixo custo quando 

comparado ao carvão ativado. 

 

3.6.2 Caracterização do adsorvente 

 

Para compreender o processo de biossorção é importante a caracterização 

do material adsorvente. Com a análise de espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR) é uma técnica importante para a análise quantitativa de 

compostos orgânicos, amplamente utilizados nas áreas naturais. Sendo está 

aplicada como uma ferramenta para identificar grupos funcionais de uma amostra 

(KALAVATHY et al.,2010). 

Seu princípio se baseia no fato de que as ligações químicas das 

substâncias possuem frequências de vibrações específicas, correspondendo a 

níveis de energia da molécula (níveis vibracionais). As frequências dependem da 

forma da superfície de energia potencial da molécula, das massas dos átomos 

(COLTHUP, 1950; SKOOG et al., 2001). 

As características morfológicas do fruto são obtidas utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) que tem sido utilizada na 

caracterização micro-estrutural de materiais, sendo que a utilização do mesmo 

pode fornecer informações sobre a morfologia e identificação de elementos 

químicos de uma amostra sólida (DEDAVID et al., 2007). 

Esse equipamento gera imagens de alta resolução, em preto e branco, com 

aumento de até 2x105 vezes da morfologia externa de uma amostra e de sua 

composição. A imagem eletrônica é gerada através da incidência de um feixe de 

elétrons na amostra sob condições de vácuo. Esta incidência do feixe de elétrons 

sobre a superfície da amostra promove emissões de elétrons secundários retro 

espalhados e absorvidos como característicos Raios-X (VERSIANI, 2008).  
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O método BET (Branauer – Emmett – Toller) é o procedimento mais 

utilizado para a determinação da área superficial específica de materiais sólidos, 

este método consiste na determinação da área superficial de um sólido utilizando 

técnicas de adsorção física de gás nitrogênio na temperatura do seu ponto de 

ebulição (aproximadamente 77 K) (BRUNAUER et al., 1938). Essa metodologia 

segue a técnica básica recomendada pela IUPAC para caracterização da 

estrutura porosa de adsorventes (GAUDEN et al., 2006). 

Segundo Novawin (2006), o nitrogênio adsorvido fisicamente em cada 

pressão parcial causa uma alteração na composição de saída, detectada por um 

detector de condutividade térmica ligada a um registrador potenciométrico e 

quantificado por integrador conveniente, retirando-se o frasco com o nitrogênio 

líquido a amostra se aquece e o nitrogênio é dessorvido. 

 

3.6.3 Adsorção em leito fixo 

 

No processo de adsorção em coluna de leito fixo, o sistema é composto 

basicamente por uma coluna na qual o adsorvente é empacotado em seu interior. 

O contaminante que se deseja remover percorre por todo o interior do leito de 

forma contínua, ocorrendo o fenômeno de transferência de massa, da fase fluida 

(adsorvato) para a fase sólida (adsorvente). Na coluna de leito fixo as partículas 

sólidas não se movimentam no interior da coluna (GEANKOPLIS, 2003). 

No processo de adsorção em coluna de leito fixo, o contaminante a ser 

removido pode ser introduzido no interior da coluna de duas maneiras como: fluxo 

ascendente (o fluido é introduzido pela base da coluna) e fluxo descendente (o 

fluido é alimentado pelo topo da coluna). O fluxo mais comumente utilizado é o 

fluxo ascendente, por apresentar como vantagem a diminuição na perda de carga 

e a minimização de caminhos preferenciais. No início do processo de adsorção 

em colunas de leito fixo, a concentração do adsorvato varia entre a fase sólida e o 

fluido no decorrer do tempo de contato no interior do leito (MCCABE et al., 1993).  

Assim que o fluido começa a entrar em contato com o leito (adsorvente), 

forma-se um perfil de concentração conhecido como zona de transferência de 

massa (ZTM). A ZTM é definida como a região do leito em que a mudança de 
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concentração ocorre de maneira acentuada, este processo ocorre próximo à 

entrada do leito devido ao maior número de sítios livres do adsorvente, sendo 

assim, o adsorvente irá saturar em formas de camadas e com o passar do tempo 

o mesmo torna-se saturado. 

 Desta forma, a ZTM desloca-se em direção ao final do leito no decorrer do 

tempo, até ocorrer a saturação completa do leito (CALERO et al., 2009). O estudo 

da ZTM é realizado a partir de dados da concentração do fluido coletado na saída 

da coluna de adsorção (Csaída). A curva de ruptura representa a relação entre a 

concentração do fluido na saída do leito da coluna e o tempo de operação, sendo 

que a concentração do adsorvato é a concentração de alimentação (C0). A curva 

mostra que com o passar do tempo a zona de transferência de massa se desloca 

para o final do leito. 

Na Figura 3.2, é apresentado o comportamento do processo em coluna de 

leito fixo.  

 
Figura 3.2 - Perfil de concentração no interior da coluna. Fonte: adaptado 
de Calero et al. (2009). 
 

O perfil de concentração no interior da coluna pode ser compreendido entre 

o ponto de ruptura e o ponto de saturação. A curva ideal seria quando a curva de 

ruptura apresentasse um comportamento do tipo degrau, sendo assim, a solução 

aquosa na saída da coluna deveria ser nula, indicando que o soluto inicial ficou 

retido no adsorvente ocorrendo então, o processo de adsorção. Porém, em 
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condições reais devido à transferência de massa e a dispersão axial, a curva de 

ruptura apresenta um formato sigmoidal, e a solução de alimentação na saída do 

leito é detectada quando a mesma atingir 10% da concentração de alimentação 

inicial, conhecido como ponto de ruptura (tb). 

Para avaliar o desempenho da coluna de leito fixo de adsorção, é possível 

analisar a curva de remoção quando o tempo de ruptura (tb) atingir 10% da 

concentração de alimentação inicial, a partir deste ponto, a concentração de 

alimentação na saída do leito passa aumentar até chegar a saturação do 

adsorvente utilizado. Da mesma maneira, o ponto de saturação (ts) é definido 

quando a concentração do soluto atingir de 90% a 100% da concentração inicial 

de alimentação na entrada da coluna (Ct/ C0= 0,9 a 1). Desta forma, pode-se notar 

que o tempo de saturação é considerado quando a concentração de saída da 

coluna torna-se igual à concentração de entrada (GONG et al., 2015).  

Segundo Nguyen et al. (2015), o processo de adsorção em coluna de leito 

fixo, deve ser operado até o ponto de ruptura para que os limites estabelecidos no 

processo continuem sendo tratados de forma eficiente.  

 

3.6.4 Capacidade de adsorção da coluna de leito fixo 

 

O processo de adsorção em sistema batelada é de grande importância 

para a avaliação das condições operacionais em uma coluna de leito fixo (JENA 

et al., 2004), pois permite o conhecimento e a obtenção dos parâmetros de 

transferência de massa e de dados de equilíbrio. 

Segundo Borba (2006), a partir dos dados de concentração da solução 

contaminada coletados na saída da coluna de adsorção, em função do tempo de 

operação e do balanço de massa, é possível calcular o balanço de massa na 

coluna. Para isso é necessário que a coluna esteja saturada, e através desses 

parâmetros é possível obter a concentração de equilíbrio na fase sólida. A 

Equação 3.1 representa o balanço de massa na coluna.    
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qA = 
C0Q

mads
  (1 −  

Csaída

C0

t

0
 )dt      (3.1) 

 

Em que: qA é concentração de equilíbrio na fase sólida (mg L-1), C0 é 

concentração de adsorvato na solução de entrada da alimentação (mg L-1), Q é 

vazão volumétrica da fase fluida (L min-1), mads: massa de adsorvente seca (g), 

Csaída é concentração do adsorvato na solução na saída da coluna (mg L-1), VL é 

volume do leito (L) e ɛL é porosidade do leito. 

A Figura 3.3 demonstra duas curvas de ruptura com diferentes 

comprimentos de ZTM, onde a capacidade total do leito é proporcional a área 

demarcada. 

 
Figura 3.3 - Curvas de ruptura para zona de transferência de massa: (a) 
Estreita e (b) Longa. Fonte: (MCCABE et al., 1993). 

  

Segundo Mccabe et al. (1993), o comprimento da zona de transferência de 

massa for mais estreito, como demonstrado na Figura 3.3 (a), a capacidade de 

adsorção do sólido será utilizada até o ponto de ruptura. Caso a zona de 

transferência de massa apresente um formato longo como observado na Figura 

3.3 (b), então a capacidade do leito não será muito utilizada. 

A capacidade total do leito (tt) é dada pela Equação 3.2. 

 

𝑡𝑡 =    1 −  
𝐶𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝐶0
 𝑑𝑡

∞

0

   
                                        (3.2)                   
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A capacidade utilizável da coluna é dada através da área demarcada até a 

linha vertical traçada em tb, ou seja, a área acima da curva, entre o tempo 0 até o 

tempo em que a concentração esteja a 10% da concentração de alimentação na 

saída da coluna. O tempo equivalente a capacidade útil do leito (tu) é obtido pela 

Equação 3.3. 

 

tu =   1 −  
𝐶𝑠𝑎 í𝑑𝑎

𝐶0
 𝑑𝑡

𝑡𝑏
0

 (3.3) 

                                                                                   

A relação tu/ tt é a fração da capacidade ou comprimento total do leito 

utilizado até o ponto de ruptura. Tem-se que para uma altura total do leito de HT, é 

obtido que HU é a altura do leito utilizado até o ponto de ruptura, ou seja, a altura 

útil do leito que é obtida pela Equação 3.4. 

 

HU = 
𝑡𝑢

𝑡𝑡
 HT (3.4) 

 

A altura do leito não utilizável, HUNB, é descrita pela Equação 3.5. 

 

HUNB = HT – HU = HT *  1 −  
𝑡𝑢

𝑡𝑡
            (3.5)  

 

Sendo que HUNB depende de alguns fatores como: velocidade do fluido, tipo 

de adsorvente, diâmetro da coluna e concentração da solução de alimentação 

(GEANKOPLIS, 2003). 

 

3.7 Modelos cinéticos de adsorção  

  

Os modelos matemáticos possuem o objetivo de desenvolver um modelo 

do fenômeno da adsorção em colunas de leito fixo prevendo o comportamento 

dinâmico, visto que os perfis de concentração variam com o espaço e tempo na 
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fase sólida - líquida, uma vez que, não operam no estado estacionário (CALERO 

et al., 2009; HAMDAOUI, 2009).  

O processo de remoção de compostos orgânicos por adsorção é conduzido 

pelas subsequentes resistências difusionais: 1) Difusão das moléculas dos 

compostos orgânicos da fase liquida para a superfície externa do adsorvente 

(difusão no filme externo); 2) Difusão nos poros da partícula para alcance dos 

sítios ativos do adsorvente (LV et al., 2007).  

 

3.7.1 Difusão no filme externo 

 

A transferência de massa no filme externo é um processo de difusão 

unidimensional através de uma camada plana. Desta forma, a equação cinética 

que representa está difusão no filme para uma espécie A é representada através 

da Equação 3.6. 

 

𝑑𝑞𝐴
𝑑𝑡

=
𝐾𝐹ɛ𝐿
𝜌𝐿

 (𝐶𝐴 −  𝐶𝐴
∗) 

(3.6) 

 

 Em que 𝑞𝐴 é a concentração da espécie j no sólido em mmol g-1, 𝐶𝐴 é a 

concentração de equilíbrio da espécie A no fluido em mmol L-1, 𝐶𝐴
∗  é a 

concentração de equilíbrio da espécie A no fluido em mmol L-1, ɛ é a porosidade 

do leito, 𝜌𝐿  é a densidade do leito em g L-1, 𝐾𝐹 é o coeficiente de transferência de 

massa no filme (s-1).  

Sendo assim, o coeficiente 𝐾𝐹  pode ser obtido a partir dos dados 

experimentais, constituindo-se em um parâmetro ajustável. 
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3.7.2 Difusão nos poros da partícula 

 

Uma forma de descrever o fenômeno de adsorção no interior da partícula é 

considerá-la como um sólido homogêneo em que uma espécie j é expandida de 

acordo com a segunda lei de Fick. 

 

𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑡
=  𝐷𝑒𝑓 𝑗   

𝜕2𝑞𝑗

𝜕𝑟2
+  

2𝜕 𝑞𝑗

𝑟𝜕𝑟
  

(3.7) 

 

A Equação (3.7) representa a difusão de um adsorvente que apresenta 

tanto macroporos e microporos, em que, 𝐷𝑒𝑓 𝑗  engloba a difusividade nos 

macroporos (𝐷𝑀𝑃𝐽 ) e microporos (𝐷𝑚𝑝 𝐽 ). Porém, a resolução desta equação é 

complexa, de modo que Borba et al., (2012) têm aproximado está equação a 

segunda lei de Fick por uma expressão cinética mais simples. Segundo Glueckauf 

et al. (1947) denomina-se modelo de força motriz linear e é dada pela Equação 

(3.8). 

 

𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑡
=  𝐾𝑠  𝑞𝑗 − 𝑞𝑗

∗  
(3.8) 

 

Em que, 𝐾𝑠 é o coeficiente de transferência de massa da espécie j no 

adsorvente em min-1; 𝑞𝑗  é a concentração da espécie j no sólido em mmol g-1; 𝑞𝑗
∗ é 

a concentração de equilíbrio da espécie j no sólido em mmol g-1. Nos casos em 

que 𝐾𝑠 é variável, pode-se fazer uma relação entre a concentração do adsorvato 

na fase sólida, de acordo com a Equação (3.9), proposta por WAGNER, 1968). 

 

 𝐾𝑠 =  𝐾𝑠𝑜  

1

(1 +  𝑞𝐴𝐴 )
  

(3.9) 

 

Onde 𝐾𝑠𝑜  s
-1 e A s-1 são parâmetros do modelo. 
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3.7.3 Adsorção no sítio ativo 

 

O mecanismo de adsorção do adsorvato nos sítios ativos do adsorvente 

pode ser representado pelo modelo que segue a cinética de adsorção/ dessorção 

de Langmuir, conforme a Equação (3.10). O primeiro termo representa a taxa de 

adsorção, que é equivalente ao produto das concentrações dos sítios vazios no 

adsorvente e a concentração do soluto na fase fluida, e o segundo termo 

representa a taxa de dessorção. 

 

𝑑𝑞𝐴
𝑑𝑡

=  𝐾𝑎𝑑𝑠  𝐶𝐴  𝑞𝑚á𝑥 − 𝑞𝐴 − 𝐾𝑑𝑒𝑠  𝑞𝐴  
(3.10) 

 

Onde, 𝐾𝑎𝑑𝑠   é a constante cinética de adsorção (cm³ g-1 s-1) e 𝐾𝑑𝑒𝑠  a 

constante cinética de dessorção (s-1), obtida pela razão entre a constante cinética 

de adsorção e a constante de afinidade de Langmuir, conforme a Equação (3.11) 

(BOHART & ADAMS, 1920). 

 

𝐾𝑑𝑒𝑠  =  
𝐾𝑎𝑑𝑠  

𝑏𝐿
 

(3.11) 

 

Sendo que, a constante de afinidade de Langmuir (𝑏𝐿) e o parâmetro qmáx 

são obtidos do ajuste da isoterma de Langmuir aos dados de equilíbrio. 

 

3.8 Equilíbrio de adsorção 

 

Num projeto de uma coluna de adsorção de leito fixo, o estudo do equilíbrio 

é de suma importância, pois o mesmo fornece informações importantes sobre o 

processo (DABROWSKI, 2001). Tais informações são obtidas no estudo de 

equilíbrio de adsorção, através das isotermas de equilíbrio onde demonstram a 
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quantidade máxima de soluto adsorvido pelo adsorvente para diferentes 

concentrações do soluto na fase fluida (LIU et al., 2014). 

A isoterma de adsorção é relacionada graficamente ao equilíbrio que é 

correlacionado a quantidade de soluto adsorvido em um determinado adsorvente 

com a concentração na fase fluida sob temperaturas constantes (MCCABE et al., 

2001).  

Segundo McCabe et al. (2005) as isotermas são classificadas conforme a 

Figura 3.4, através desta, pode-se concluir se um processo é favorável, linear e 

não favorável à adsorção.  

 

 

Figura 3.4 - Comportamento de isoterma de adsorção. Fonte: Adaptado de 
McCabe et al., (2005). 

 

   
A isoterma favorável é chamada de côncava, pois a mesma possui grandes 

quantidades de soluto mesmo com baixas concentrações. A isoterma linear 

demonstra que a quantidade adsorvida é proporcional à concentração do soluto, 

não indicando uma capacidade máxima de adsorção. As isotermas convexas são 

chamadas de não favoráveis devido à sua baixa capacidade de remoção em 

baixas concentrações (McCABE et al., 2005). 

 



 

23 
 

3.8.1 Isoterma de Langmuir 

 

A isoterma de Langmuir é o modelo mais utilizado nos processos devido a 

sua simplicidade, sendo um modelo teórico que considera que a adsorção ocorre 

em monocamadas (McCABE et al., 2005).   

O modelo de Langmuir considera um limite de adsorção para a fase sólida 

(qmáx), sendo que as forças de interações entre as moléculas adsorvidas são 

desprezíveis e todas as moléculas são adsorvidas em um número fixo e definido 

de sítios idênticos (LANGMUIR, 1918). 

A representação matemática para um sistema de um único 

monocomponente, é dada pela Equação (3.12) (LANGMUIR, 1918). 

 

𝑞𝐴
∗ =

𝑞𝑚á𝑥  𝑏𝐿𝐶𝐴
∗

1 +  𝑏𝐿𝐶𝐴
∗  

(3.12) 

 

Onde, 𝑞𝐴
∗  é a concentração de equilíbrio do adsorvato na fase sólida (mg L-

1), 𝑞𝑚á𝑥  é a capacidade máxima de adsorção do adsorvente (mg g-1), 𝑏𝐿  é a 

constante de afinidade de Langmuir (L mg-1) onde representa a razão entre as 

taxas de sorção e dessorção, 𝐶𝐴
∗ é a concentração de equilíbrio do adsorvato no 

seio da fase líquida (mg L-1). 

Um parâmetro importante que pode ser fornecido pela isoterma de 

Langmuir é o parâmetro RL, que relacionado com a constante de afinidade de 

Langmuir (bL), por meio da Equação (3.13), fornece o grau de afinidade do soluto 

pelos sítios do material adsorvente. A avaliação do parâmetro RL é feita de acordo 

com a Tabela 3.2. 

 

𝑅𝐿 = 
1

1+𝑏𝐿𝐶0  
 (3.13) 
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Tabela 3.2 - Avaliação do parâmetro RL.  

RL = 0 Processo irreversível 

0< RL<1 Processo favorável à adsorção 

RL = 1 Processo linear 

RL > 1 Processo não favorável à adsorção 

 

 

4 MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROCESSO DE BIOSSORÇÃO DO 
HERBICIDA DIURON® EM COLUNA DE LEITO FIXO 
 

Para descrever o processo de biossorção em coluna de leito fixo 

empacotada com o biossorvente serão testados modelos matemáticos, obtidos a 

partir de balanços de massa na fase líquida e na fase sólida. 

É de suma importância que haja uma avaliação correta da cinética de 

transferência de massa e da condição de equilíbrio de um processo em escala 

laboratorial para a aplicação em escala industrial (BORBA, 2006).  

O projeto para industrialização de uma coluna de leito fixo deve ser 

estudado, anteriormente, em escala laboratorial, analisando-se uma série de 

parâmetros. Entretanto, este estudo em escala laboratorial demanda tempo e alto 

custo. Assim, modelagem matemática e a simulação destes processos são 

usadas como um método alternativo na predição do comportamento dinâmico dos 

sistemas de adsorção em coluna de leito fixo, para que haja a otimização dos 

parâmetros do projeto e operação da coluna (LV et al., 2007). 

 

4.1 Modelo dinâmico de biossorção em coluna de leito fixo 

 

Uma solução com concentração do componente j denotada por 𝐶𝑗
𝑓

 é 

alimentada pela base de uma coluna empacotada com o material adsorvente. No 

período de tempo em que a solução do adsorvato percorre no decorrer do leito, 

ocorre o processo de adsorção, na qual parte do componente j é transferida da 
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fase fluida para a fase sólida. Após a solução percorrer toda a coluna, a mesma 

deixa a coluna com concentração 𝐶𝑗
𝑜𝑢𝑡 . Para se definir certa região da coluna, 

pode-se denominar de 𝐶𝑗  a concentração do componente j na fase fluida e 𝑞𝑗  a 

concentração de j na fase sólida da região avaliada. 

O modelo matemático que representa a adsorção em coluna de leito fixo é 

obtido através de balanços de massa do componente j nas fases sólidas e fluida. 

As seguintes considerações podem ser observadas:  

 Processo isotérmico e isobário; 

 Propriedades físicas constantes; 

 Porosidade do leito constante; 

 Resistência a transferência de massa radial desprezível. 

 

Para a realização dos balanços de massa, define-se como volume de 

controle a região da coluna A∆𝑧, sendo A, a área da coluna transversal ao fluxo e 

∆𝑧 o comprimento axial do volume de controle, conforme observado na Equação 

(4.1). 

O balanço de massa do componente j na fase fluida é dado em função dos 

termos de entrada, saída e acúmulo do componente no volume de controle: 

 

E - S = AC (4.1) 

 

Pode-se escrever o termo de entrada E de massa do componente j em 𝑧 

em função de efeitos convectivos e difusivos como: 

 

E = (𝑢0𝜀 𝐴𝐶𝐽 −  𝐴𝜀 𝐷𝑙𝐽  
𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑍
)𝑧 (4.2) 

 

De forma análoga, a saída de massa em 𝑧  + ∆𝑧 , devido a efeitos 

convectivos e difusivos podem ser escritas como: 
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𝑆1 = (𝑢0 𝜀 𝐴𝐶𝐽 −  𝐴𝜀𝐷𝑙𝐽  
𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑍
)𝑧 +  ∆𝑧 (4.3) 

 

Além da saída de massa por convecção e difusão, existe a saída de massa 

pelo processo de adsorção, na qual uma fração do componente j deixa a fase 

fluida migrando para o adsorvente. Este termo é representado por: 

 

𝑆2 = 𝜌𝐿𝐴∆𝑧 
𝜕𝑞 𝑗

𝜕𝑍
 (4.4) 

 

Portanto, o termo de saída S deve contemplar tanto a saída de massa por 

convecção e difusão como a saída de massa devido a migração para a fase 

sólida, conforme a Equação (4.5):  

 

𝑆 = 𝑆1+ 𝑆2 (4.5) 

 

O termo de acúmulo do componente j na fase líquida é escrito como: 

 

𝐴𝐶  = 𝜀 𝐴∆𝑧 
𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
 (4.6) 

 

Em que: 𝐴𝐶  é o termo do balanço de massa referente ao acúmulo do 

componente j no volume de controle (g min-1), 𝜀 é a porosidade do leito, A é a 

área transversal a direção axial da coluna (cm²), ∆𝑧 é a dimensão do volume de 

controle do leito na direção axial da coluna (cm) e a concentração do componente 

j na fase fluída (mL-1) é representado por 𝐶𝑗 . 

Substituindo as equações 4.2, 4.5, 4.6 em 4.1 e dividindo-a pela área (A): 

 
 𝑢𝑜𝜀𝐶𝑗  𝑧 −  𝑢𝑜𝜀𝐶𝑗  𝑧 + ∆𝑧 −   𝜀𝐷𝑗

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑧
 𝑧 +   𝜀𝐷𝑗

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑧
 𝑧 + ∆𝑧 −  𝜌𝐿∆𝑧 

𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑧
=  𝜀∆𝑧

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
 

(4.7) 
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Em que: 𝑢0 é a velocidade intersticial do fluido que percorre o leito (cm min-

1), 𝜀 é a porosidade do leito, 𝐶𝑗  é a concentração do componente j na fase fluída 

(mg L-1), z é a coordenada espacial na direção axial do leito (cm), ∆𝑧  é a 

dimensão do volume de controle do leito na direção axial da coluna (cm), 𝐷𝑗  é 

representado pelo coeficiente de dispersão axial do componente j (cm² min-1), 𝜌𝐿 é 

a densidade do leito (g L-1), 𝑞𝑗  é a concentração do componente j no adsorvente 

(mg L-1), t é o tempo (min). 

Dividindo a Equação 4.7 por 𝜀∆𝑧, tomando o limite com ∆𝑧 → 0 e aplicando 

a definição da derivada chega-se a Equação 4.8: 

 

 𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑡
+  

𝜌𝐿
𝜀

 
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝑡
= 𝑢0  

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝑧
+  𝐷𝑗  

𝜕2𝐶𝑗

𝜕𝑧2
 

 (4.8) 

 

Em que: 𝐶𝑗  é a concentração do componente j na fase fluída (mg L-1), t 

tempo (min), 𝜌𝐿 é a densidade do leito (g L-1), 𝜀 é a porosidade do leito, 𝑞𝑗  é a 

concentração do componente j no adsorvente (mg L -1), 𝑢0  é a velocidade 

intersticial do fluido que percorre o leito (cm min-1), z é a coordenada espacial na 

direção axial do leito (cm), 𝐷𝑗  é representado pelo coeficiente de dispersão axial 

do componente j (cm² min-1). 

A condição inicial é dada por: 

 

 𝐶𝑗   𝑧, 0 = 0       (4.9) 

 

As condições de contorno são: 

em z = 0 

 𝜕𝐶𝑗  

𝜕𝑧
│𝑧=0 =

𝑢0

𝐷𝐿𝑗
  𝐶𝑗  0, 𝑡 −  𝐶𝑗

𝑓
  

(4.10) 

Em z = L 
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 𝜕𝐶𝑗  

𝜕𝑧
│𝑧=𝐿 =  0 

(4.11) 

 

 
𝐷𝑎𝑥

𝜕𝐶𝑗  

𝜕𝑧
│𝑧=𝐿 = 𝑢0 (𝐶𝑗  0, 𝑡 −  𝐶0) 

(4.12) 

 

Sendo 𝐶0 a concentração da solução na fase líquida na alimentação (mg L-

1). 

 Para a descrição da cinética de adsorção do componente j foram utilizados 

dois modelos. Em ambos, representados pelas Equações 3.8 e 3.9, assume-se 

que a força motriz para a transferência de massa é linear com a concentração 

para ambas as fases, além disto, considera-se a condição de equilíbrio local na 

interface entre a fase fluida e o adsorvente. 

Quando a resistência à transferência de massa no biossorvente é a etapa 

limitante do processo é dada por: 

 

 𝜕𝑞𝑗  

𝜕𝑡
= − 𝐾𝑎𝑗  (𝑞𝑗 −  𝑞𝑗

∗)  
(3.8) 

 

Em que: 𝑞𝑗  é a concentração do componente j no adsorvente (mg L-1), t é o 

tempo (min), 𝐾𝑎𝑗  é o coeficiente global de transferência de massa da espécie j no 

adsorvente (min-1) e 𝑞𝑗
∗  é a concentração de equilíbrio do componente j no 

adsorvente (mg L-1). 

Para o caso em que a resistência a transferência de massa na fase fluida 

seja a etapa limitante, tem-se que 𝑞𝑗 =  𝑞𝑗
∗; e a taxa de adsorção é dada por: 

 

 
 𝐾𝑠 =  𝐾𝑠𝑜  

1

(1 +  𝑞𝐴𝐴 )
 

(3.9) 
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Em que: 𝐾𝑠 é o coeficiente de transferência de massa no sólido (s-1), KS0 é 

o parâmetro do modelo de resistência à transferência de massa no sólido com 

coeficiente variável (s-1) e qA
A  é a concentração do adsorvato na fase sólida (mg 

g-1). 

A concentração do componente j no adsorvente em t = 0 é dada por: 

 

 

 

𝑞𝑗   𝑧, 0 =  𝑞𝑗
0   (4.13) 

No cálculo da taxa de adsorção, independente do modelo utilizado, deve-se 

conhecer a relação de equilíbrio entre as fases, que geralmente pode ser 

expressa pela seguinte relação matemática: 

 

 𝑞𝑗
∗ =  𝑓𝑗 (𝐶1

∗,𝐶2
∗,𝐶3

∗,… ,𝐶𝑚
∗ ) (4.14) 

 

 O sistema de Equações (4.8) a (4.11), (3.8) e (4.12) descreve o modelo de 

adsorção multicomponente em leito fixo utilizando isotermas de adsorção. 

 

4.1.1 Adimensionalização do modelo 

 

Para a padronização da escala de valores das variáveis do modelo, de 

forma a facilitar a convergência de sua solução, as equações foram escritas de 

forma adimensional. O variável tempo (t) e a posição axial no leito (z) foram 

reescritas na forma adimensional como:  

 

 𝜏 =  
𝑢0𝑡

𝐿
 (4.15) 

 𝜀 =  
𝑧

𝐿
 (4.16) 
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O parâmetro 𝜏  pode ser interpretado como o número de vezes que a 

solução contendo o componente j percorre a distância 𝐿  do leito com uma 

velocidade intersticial 𝑢0 , e o parâmetro 𝜀  adimensionaliza o comprimento da 

coluna de forma que 𝜀 𝜖  0, 1 .  Substituindo as Equações (4.14) e (4.15) na 

Equação (4.8) obtém-se: 

 

 

 

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝜏
+
𝜌𝐿
𝜀

 
𝜕𝑞𝑗

𝜕𝜏
=  

𝜕𝐶𝑗

𝜕𝜖
+  

1

𝑃𝑒
 
𝜕𝐶𝑗

2

𝜕𝜖2
 

(4.17) 

 

Em que 𝑃𝑒  corresponde ao número adimensional de Péclet, que é definido 

como a razão da taxa de advecção do componente j pela taxa de difusão do 

mesmo: 

 

 

 

 𝑃𝑒 =  
Lu0

DLj

  
(4.18) 

As variáveis de concentração do componente j na fase fluida e sólida, 𝐶𝑗  e 

𝑞𝑗  respectivamente, também foram escritas na forma adimensional, de forma que 

𝑋𝑗  ∈   0,1  e 𝑌𝑗  ∈   0,1 : 

 

 

 𝑋𝑗 =  
𝐶𝑗

Cj
f
  

(4.19) 

 

 

 𝑌𝑗 =  
𝑞
𝑗

q
j
max

  
(4.20) 

Substituindo as equações (4.18) e (4.19) em (4.16): 

 

 

 

 
𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜏
+ 𝛽

∂Yj

∂τ
=  −

𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜖
+  

1

𝑃𝑒
 
𝜕2𝑋𝑗

𝜕 ∈2
  

(4.21) 
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Em que:  

 

 

 

 𝛽𝑗 =  
𝜌𝐿𝑞𝑗

𝑚𝑎𝑥

𝜀𝐶𝑗
𝑓

  
(4.22) 

Substituindo as Equações (4.14) e (4.18) na Equação (3.2), obtém-se: 

 

 

 

 
𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜏
=  

𝛼𝑓𝑗

𝛽𝑗
  𝑋𝑗 −  𝑋𝑗

∗   
(4.23) 

Em que: 

 

 

 

𝛼𝑓𝑗 =  
𝐾𝑓𝑗 𝐿

𝑢𝑜
   

(4.24) 

 

 

𝑋𝑗
∗ =  

𝐶𝑗
∗

𝐶𝑗
𝑓

   
(4.25) 

Substituindo as Equações (4.14) e (4.19) na Equação (3.4), obtém-se: 

 

 

 

 
𝜕𝑌𝑗

𝜕𝑇
= 𝛼𝑠𝑗    𝑌𝑗 −  𝑌𝑗

∗   
(4.26) 

Em que: 

 

 

 𝑌𝑗
∗ =  

𝑌𝑗
∗

𝑌𝑗
𝑓

  
(4.27) 

 
𝛼𝑠𝑗 =  

𝐾𝑠𝑗𝐿

𝑢𝑜
  

(4.28) 

  Com as adimensionalizações sugeridas nas Equações (4.14), (4.15), 

(4.18) e (4.19), as condições iniciais representadas pelas Equações (4.9) e (4.12) 

passaram a ser representadas respectivamente por: 
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 𝑋𝑗   𝜖, 0 = 0  (4.29) 

 

 

 𝑌𝑗   𝜖, 0 = 0  (4.30) 

De forma análoga, as condições de contorno definidas pelas Equações 

(4.10) e (4.11) passa a ser escritas como: 

 

 

 

 
𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜖
│ =  𝑃𝑒 𝑋𝑗   0,𝑇  −  1    

(4.31) 

 

 

 

 
𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜖
│ =  0   

 

(4.32) 
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5.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Preparo do biossorvente 

 

O biossorvente foi preparado segundo Akhtar et al., (2007). As cascas 

utilizadas como biossorvente foram trituradas em liquidificador industrial e lavadas 

três vezes com água destilada aquecida a 60oC e secas em estufa  com 

circulação de ar (Sterilifer – SX CR/42) a 105oC por um período de 24 horas.  

Em seguida o biossorvente foi triturado novamente, para a obtenção da 

granulometria desejada, utilizando um agitador rotativo da marca Produtest. O 

tamanho das partículas é relacionada com as peneira de Tyler/Mesh 28. 

A Figura 5.1 (A, B e C) apresenta as diferentes formas do biossorvente da 

casca do fruto da Moringa oleifera utilizadas nos experimento de biossorção foi 

utilizada para os experimentos apenas a Figura C. 

 

 
Figura 5.1 - casca do fruto da Moringa oleifera in natura (A), triturada (B) e 

após peneiramento (C). 

 

5.2 Caracterização do biossorvente 

 

A caracterização da casca da Moringa oleifera foi analisada antes e depois 

do processo de biossorção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo. 

 

A B

  A 

C 



 

34 
 

5.2.1 Análise de Grupos Funcionais por Espectroscopia no Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Para avaliar os grupos funcionais presentes nas amostras da casca da 

Moringa oleifera foram caracterizados por FTIR utilizando um espectrofotômetro 

Spectrum 100 (PerkinElmer) do departamento de Química da Universidade 

Estadual de Maringá, Paraná. 

As amostras da casca da Moringa oleifera foram misturadas a KBr (Sigma-

Aldrich) numa razão de 1:100 (m/m) em pastilhador, para a obtenção de pastilhas. 

Os espectros de FTIR foram obtidos na faixa de 4000 a 400 cm-1 no modo 

absorbância utilizando um espectrofotômetro Vertex 70v (Bruker).  

 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

A caracterização morfológica da casca do fruto da Moringa oleifera foi 

utilizada um microscópio eletrônico de varredura (MEV) SS 550 Superscan 

(Shimadzu) como fonte de elétrons, filamento de tungstênio com uma tensão de 

aceleração de 15 kV.  Para a realização da análise MEV as amostras foram secas 

em estufa por um período de 24 horas a 40oC seguida de metalização com uma 

fina camada de Au a uma voltagem de 20 kV por 40. 

 

5.2.3 Caracterização textural da biomassa (BET) 

 

A caracterização textural da casca da Moringa oleifera com tamanho de 

partícula de 0,6 mm, foi realizada em um analisador de sorção de gás de alta 

velocidade (Quantachrome nova 1000 séries), o qual utiliza o método estático de 

adsorção. As amostras foram pré – tratadas a 105oC sob vácuo por um período 

de 8 horas. Este método consistiu-se em 40 pontos isotérmicos: onde 21 pontos 

de adsorção + 19 pontos de dessorção na faixa de P/P0 = 0,005 - 0,99. Através da 

isoterma de biossorção/dessorção de nitrogênio podem-se determinar vários 
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parâmetros texturais relevantes, como medidas de área superficial específica e 

porosidade.   

Pelo ajuste da curva „t‟ de Halsey (1948), pode-se encontrar o volume de 

microporos e a área externa, subtraída da área (BET). O volume de mesoporos foi 

determinado utilizando-se os dados de dessorção pelo método de Barret, Joyner 

e Halenda (BJH) (BARRETT et al., 1951).  

 

5.3 Preparo da solução sintética do herbicida Diuron® 

 

As soluções foram preparadas com o herbicida Diuron® a partir do produto 

comercial 500 – SC, da marca Nortox (500 mg L-1) e água ultra-pura. A solução de 

cada experimento foi preparada com concentrações pré-definidas, adicionando-se 

o herbicida Diuron® em água ultra-pura sob agitação por 15 minutos, utilizando 

agitador magnético. Os pHs das soluções foram ajustadas a 4, 7 e 10 utilizando 

solução de HCl 0,1 e 1 mol L-1 e de NaOH 0,1 e 1 mol L-1. 

 

5.4 Metodologia analítica do herbicida 

 

A preparação da solução padrão concentrada (1000 mg L-1) foi preparada a 

partir do produto padrão analítico PESTANAL® marca SIGMA – ALDRICH (233.09 

g mol-1) herbicida Diuron®, metanol grau analítico e água ultra-pura. A solução 

padrão deu origem a todas as outras soluções utilizadas experimentalmente 

através de diluições. 

As análises foram realizadas por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), usando um cromatógrafo Marca Gilson controlado pelo Software Borns, 

equipado com injetor manual Rheodyne, com volume de injeção de 20µL, bomba 

modelo 307, detector UV – visível modelo 151. A curva de calibração foi 

confeccionada utilizando as concentrações entre: 0,5 a 20 mg L-1 utilizando o 

herbicida Diuron® a partir do produto padrão analítico. 
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A análise foi conduzida utilizando fase móvel acetonitrila/água ultra-pura 

com uma correlação de 65/35% e coluna Microsorb-MV (5 µm, 100Å, 4,6ϕ – 250 

mm) com vazão de 0,75 mL min-1 a uma temperatura de 35oC. As leituras foram 

realizadas em um comprimento de onda de 247 nm medidas em absorbância 

(ABS) e concentração (mg L-1). 

 

5.5 Biossorção em batelada  

 

O experimento de biossorção foi realizado conforme metodologia de Akhtar 

et al., (2007) e Gupta et al., (2011). Foram avaliados os parâmetros: tamanho de 

partícula, velocidade de agitação, pH, temperatura e massa de biossorvente. Foi 

utilizado um delineamento experimental univariado, variando um parâmetro de 

cada vez. Os experimentos foram realizados em batelada fixando um volume de 

solução de 25 mL de Diuron® em frascos de plástico de tampa rosqueável com 

capacidade de 100 mL. 

Após determinados os valores ótimos de cada parâmetro foi realizado o 

estudo cinético, a determinação de isotermas do processo de adsorção.  

 

5.5.1 Estudos Cinéticos 

 

Para avaliar a cinética da biossorção foi realizado um experimento 

utilizando-se 25 mL da solução do herbicida Diuron® com concentração de 5,0 mg 

L-1, tamanho de partícula de 500 µm, 0,5 g de biossorvente, temperatura de 25oC, 

pH 10 e agitação de 200 rpm. As amostras foram coletadas em intervalos de 

tempo pré-determinados entre 2 a 60 minutos. Após, as amostras foram filtradas 

com membranas de acetato de celulose em sistema de filtração a vácuo (Milipore, 

0,45 µm) e analisadas em HPLC. 
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5.5.2 Isotermas de biossorção 

 

As isotermas de biossorção em batelada foram testadas para determinar os 

dados de equilíbrio. As condições experimentais utilizadas foram: variação da 

concentração do herbicida Diuron® (0,72 e 11,64 mg L-1) fixando a massa de 

biossorvente (0,5 g), granulometria (500 µm), pH inicial (10) e agitação (200 rpm). 

Os dados de equilíbrio foram realizados em 3 temperaturas: 25, 35 e 45ºC com 

tempo de 60 minutos. Após, as amostras foram filtradas com membrana de 

acetato de celulose em sistema de filtração a vácuo (Milipore, 0,45 µm) e 

analisadas em HPLC. 

 

5.6 Biossorção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo 

 

Os experimentos de biossorção foram realizados em uma coluna de vidro 

com dimensões de 28 cm de altura e 0,9 cm de diâmetro interno. O 

empacotamento do leito foi realizado segundo a metodologia descrita por Zach-

Maor et al. (2011).  

Para cada experimento realizado, o leito da coluna constituía-se por ¼ de 

esferas de vidro, sobre as quais foi colocada uma pequena tela de poliamida, com 

o objetivo do adsorvente não infiltrasse entre as esferas, evitando perdas de 

massa. Foi adicionada uma massa de biossorvente pré-estabelecida conforme a 

Tabela 5.1 com granulometria de 0,6 mm. Para retirar as possíveis bolhas de ar 

presentes no sistema e para a remoção total da cor do biossorvente foi passada 

água ultra-pura pela coluna aproximadamente 12 horas e para a acomodação do 

leito, monitorada com o uso do espectrofotômetro HACH, modelo DR 5000. Para 

manter a altura de leito fixo do adsorvente, outra tela de poliamida foi colocada e, 

em seguida mais ¼ de esferas de vidro para finalizar a compactação do leito. 

O sistema de coluna de leito fixo foi alimentado com uma solução 

contaminada com herbicida Diuron® em diferentes concentrações (5, 10, 17, 20 e 

32 mg L-1) em temperatura ambiente e diferentes pHs (4, 7 e 10). A alimentação 

da coluna foi conduzida por uma bomba peristáltica Masterflex em fluxo 
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ascendente em diferentes vazões (1, 2 e 3 mL min-1). As amostras foram 

coletadas em um frasco de vidro no final da coluna em intervalos de tempo pré-

determinados para análise da concentração do herbicida Diuron®.  

A Figura 5.2 apresenta o sistema usado em escala laboratorial para os 

experimentos em coluna de leito fixo. 

 
Figura 5.2 - Esquema do aparato em escala laboratorial da coluna de leito 

fixo. (1. tanque de alimentação, 2. Bomba peristáltica, 3. Esferas de vidro, 

4. Tela de poliamida, 5. Adsorvente, 6. Tanque de coleta). 

 

Foram obtidas as curvas de ruptura em diferentes condições de vazão, 

massa do adsorvente, concentração de Diuron® e pH, conforme as condições 

experimentais apresentadas na Tabela 5.1. Todos os experimentos foram 

conduzidos em temperatura de 25 oC. 
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Tabela 5.1 - Condições operacionais das curvas de ruptura utilizando o 

diâmetro da partícula 0,06 cm. 

 Curva de 

ruptura 

Q 

(mL min-1) 

mads 

(g) 

HT 

(cm)  

C0  

(mg L-1) 

pH 

 

Vazões 
1 1 3,0 13,5 5,0 10 

2 2 3,0 13,5 5,0 10 

3 3 3,0 13,5 5,0 10 

 

Alturas 

4 1 0,75 4,0 5,0 10 

5 1 1,5 9,5 5,0 10 

6 1 3,0 13,5 10,0 10 

 7 1 3,0 13,5 17,0 10 

Concentração 8 1 3,0 13,5 20,0 10 

 9 1 3,0 13,5 32,0 10 

pH 10 1 3,0 13,5 5,0 4 

 11 1 3,0 13,5 5,0 7 

 

5.6.1 Cálculo da capacidade de biossorção da coluna de leito fixo 

 

A capacidade de biossorção do adsorvente, através das condições 

conhecidas em cada ensaio investigado, pode ser calculada a partir da curva de 

ruptura do processo. Ponto de ruptura é o ponto em que a concentração do 

adsorvato após o processo de biossorção (Ct) atinge 10% da concentração inicial 

do adsorvato, o tempo correspondente é considerado o tempo de intervalo (tb). 

Quando a concentração do adsorvato final atingir 90% da concentração inicial, 

este é considerado o ponto de saturação da coluna, e o tempo de exaustão (te). A 

massa total de adsorvato adsorvido na Moringa oleifera, pode ser calculada pela 

seguinte Equação (5.1) (GONG et al., 2015).  

 



 

40 
 

qtotal  =
Q.A 

1000
=

Q 

1000
  Cad dt

t= ttotal

t=0
 (5.1) 

 

Onde t total é considerado o tempo total (min) do experimento até que haja a 

saturação total do leito, Q é a vazão utilizada no ensaio (mL min-1), A é a área 

abaixo da curva de ruptura, C0 é a concentração inicial do adsorvato (mg L).   

A quantidade total de adsorvato no sistema de coluna de leito fixo Mtotal é 

obtida a partir da Equação (5.2). 

 

Mtotal (mg) = 
𝐶0𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
 (5.2) 

 

O equilíbrio de biossorção foi determinado a partir dos dados em coluna de 

leito fixo, para se obter a capacidade de biossorvente necessário para remover o 

herbicida Diuron®. A Equação (5.3) expressa o equilíbrio do Diuron® qeq (mg g-1) 

no processo de biossorção e m é o peso seco do biossorvente (g) na coluna.  

 

𝑞𝑒𝑞 (
𝑚𝑔

𝑔
) = 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
 (5.3) 

 

O desempenho da coluna pode ser avaliado pela porcentagem de remoção 

total do herbicida Diuron®, quando relacionada a partir da razão de Diuron® 

adsorvida na coluna (qtotal) com a quantidade de massa utilizada no leito da 

coluna (mtotal), como dada na Equação 5.4. 

 

Remoção de Diuron® (%) = 
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 (5.4) 

 

A curva de ruptura de cada experimento foi expressa o termo de Ct/ C0 em 

função do tempo para uma determinada condição, sendo que Ct é a concentração 

(mg L-1) do adsorvato após o processo de biossorção e C0 é a concentração inicial 

do adsorvato (mg L-1) (NGUYEN et al., 2015). 
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5.6.2 Determinação da porosidade do leito 

 

A porosidade do leito em cada ensaio de biossorção na coluna de leito fixo 

foi calculada através da seguinte relação: 

 

ɛ =  
𝑉𝑉
𝑉𝐿

 
(5.5) 

 

Sendo que, 𝑉𝑉  corresponde ao volume de vazios no leito (cm3) e 𝑉𝐿  o 

volume total do leito (cm³). 

O volume de vazios no leito pode ser determinado pela medida do volume 

de água ultra-pura necessário para preencher todo o leito e após o 

empacotamento da coluna antes de cada experimento, utilizou-se uma bomba 

peristáltica para alimentar a coluna a partir de um recipiente contendo um volume 

conhecido de água ultra-pura. O volume necessário para preencher o leito, que 

corresponde ao volume de vazios no leito, foi determinado pela diferença entre o 

volume inicialmente contido no recipiente e o volume restante após o 

preenchimento do leito. 

O volume do leito foi calculado pela Equação 5.6. 

 

𝑉𝐿 = π  
DC

2
 

2

 𝐻𝑇 
(5.6) 

 

 Em que DC  é o diâmetro interno da coluna de vidro (cm). 

 

5.6.3 Determinação da densidade do leito  

 

A densidade do leito é obtida pela razão entre a massa de biossorvente 

empacotada e o volume (cm3) do leito e foi calculada pela Equação (5.7). 
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𝜌𝐿 =  
mads

VL
 (5.7) 

 

5.6.4 Determinação do coeficiente de dispersão axial 𝐃𝐋 

 

O coeficiente de dispersão axial 𝐷𝐿  na coluna de leito fixo foi estimado 

através da seguinte equação (RUTHVEN, 1984): 

 

𝐷𝐿
𝑢0𝑑𝑝

=  
20

𝜀
  

𝐷𝑗

𝑢0𝑑𝑝
 +  

1

2
 

(5.8) 

 

 Em que 𝐷𝑗  é a difusidade molecular do componente j na solução em cm 

min-1, 𝑑𝑝  é o diâmetro do biossorvente em cm, 𝑢0 é a velocidade intersticial em cm 

min-1 e ɛ é a porosidade do leito. 

 

5.7 Resolução do modelo da dinâmica de biossorção em coluna de leito fixo  

 

Os modelos matemáticos foram resolvidos através das equações 

diferenciais parciais, foram discretizadas no que diz respeito à coordenada z, 

resultando em um sistema de equações diferenciais ordinárias em relação ao 

tempo. Este sistema com condições de contorno e iniciais foi resolvido pelo 

método Rosenbrock, codificado no software Maple®.  

A resolução das equações do modelo, de adsorção para m componentes 

cuja etapa limitante é a transferência de massa no sólido. 

Após a adimensionalização das equações do modelo, utilizando-se das 

variáveis 𝑇, 𝜖,𝑋𝑗  𝑒 𝑌𝑗  conforme descrito anteriormente, o sistema de equações a 

serem resolvidas passa a ser compostas pelas Equações (4.21) e (4.26) com 

condições iniciais e de contorno descritas respectivamente de acordo com as 

Equações (4.29), (4.30), (4.31) e (4.32). 
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Estes sistemas de equações podem ser resolvidos através do Método das 

Linhas, que consistem em discretizar todas as variáveis, menos uma, de 

equações diferenciais parciais (EDP‟s), transformando-as em um sistema de 

equações diferenciais ordinárias (EDO‟s). O sistema de equações diferenciais 

parciais podem ser discretizadas com relações à coordenada espacial 

adimensional (𝜖), resultando em um sistema de equações diferenciais ordinárias 

com relação à coordenada de tempo adimensional (𝜏). 

Para a discretização da variável espacial adimensional 𝜖 foram utilizadas 

diferenças finitas centrais de primeira e de segunda ordem, conforme 

demonstrados nas Equações (5.9) e (5.10), consequentemente: 

 

 

 

 
𝜕𝑋𝑗

𝜕𝜖
=  

𝑋𝑗 ,𝑖+1 − 𝑋𝑗 ,𝑖−1

2
  

(5.9) 

 

 

 
𝜕2𝑋𝑗

𝜕𝜖2
=  

𝑋𝑗 ,𝑖+1 − 2𝑋𝑗 ,𝑖−1 + 𝑋𝑗 ,𝑖−1 

2
+  𝑂 (2) 

(5.10) 

Em que: 

 

 

 

  =
1

𝑛 − 1
 

   (5.11) 

O sistema de equações com condições iniciais foi resolvido utilizando o 

Método de Rosenbrock (1963), codificado no software Maple. 

 

5.7.1 Identificação dos parâmetros dos modelos da dinâmica de biossorção 
em coluna de leito fixo 
 

No modelo matemático proposto para representar a dinâmica de adsorção 

em coluna de leito fixo, é possível distinguir três diferentes tipos de incógnitas. 

Classifica-se no primeiro grupo aquelas que foram obtidos experimentalmente 

(𝐿,𝑢0, 𝜀 𝑒 𝜌𝐿). O segundo grupo dos parâmetros que foram calculados a partir de 

correlações existentes na literatura. O terceiro grupo de parâmetros é constituído 
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por aqueles que foram ajustados através de dados laboratoriais. O coeficiente de 

dispersão axial utilizado foi calculado a partir da Equação 4.12 descrita por  

Ruthven (1984). Os coeficientes globais de transferência de massa no adsorvente 

e na fase fluida 𝐾𝑠𝑓 ,𝐾𝑓𝑗 𝑒 𝐾𝑎  respectivamente, sendo estes estimados através do 

método de Nelder et al. (1965), a partir dos dados obtidos experimentalmente com 

as curvas de ruptura e da minimização da seguinte função objetivo: 

 

𝐹𝑜𝑏𝑗 =    
𝐶𝑗 ,𝑖
𝑜𝑢𝑡 │𝑒𝑥𝑝

𝐶
𝑗
𝑓 −

𝐶𝑗 ,𝑖
𝑜𝑢𝑡 │𝑚𝑜𝑑

𝐶
𝑗
𝑓   

𝑛𝑒𝑥𝑝
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

2 
    (5.12) 

 

Em que: 𝐶𝑗 ,𝑖
𝑜𝑢𝑡│𝑒𝑥𝑝  corresponde a concentração do adsorvato j na saída da 

coluna obtida experimentalmente, 𝐶𝑗 ,𝑖
𝑜𝑢𝑡│𝑚𝑜𝑑  é a concentração adsorvato j na 

saída da coluna obtida pelo modelo, 𝐶𝑗
𝑓

 é a concentração de alimentação do 

adsorvato j, 𝑚  é o número de componentes avaliados em solução e 𝑛𝑒𝑥𝑝  é o 

número de dados experimentais. 

 

5.8 Dessorção 

 

Inicialmente, uma concentração conhecida do herbicida Diuron® foi 

alimentada pela coluna empacotada com o adsorvente da casca da Moringa 

oleifera. Para os experimentos de dessorção foram utilizados os melhores 

resultados obtidos pela influência dos parâmetros avaliados de diferentes vazões, 

altura de leito, concentração e pH. 

Os ensaios ocorreram inicialmente com o ciclo de biossorção seguido pelo 

processo de dessorção, sendo assim, foram implementados seis ciclos de 

biossorção até que houvesse a saturação do leito (NGUYEN et al., 2015). Após 

esta etapa, água ultra-pura foi adicionada como solução de alimentação no 

processo utilizando a vazão de 3 mL min-1 até que houvesse a eluição do 

adsorvato presente no leito.  
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A concentração do herbicida no eluente do processo foi analisada em 

HPLC (OLIVEIR et al., 2013).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização da casca da Moringa oleifera antes e após o processo de 
biossorção 

 

6.1.1 FTIR do biossorvente casca da Moringa oleifera  

 

A Figura 6.1 apresenta o FTIR do biossorvente antes e após o processo de 

biossorção do herbicida Diuron®.  

 

 
Figura 6.1 - Espectro de FTIR do biossorvente. (A) antes e (B) após a biossorção 
do Diuron® em coluna de leito fixo nas condições de 3 g de biossorvente, vazão 
de 1 mL min-1 e concentração de 10 mg L-1. 
          

Na Figura 6.1 as bandas mais significativas presentes na casca da Moringa 

oleifera estão no comprimento de onda 1714, 1650, 1510, 1425-1455 e 1230-

1270 cm-1. 

Alves (2010) obteve em seus experimentos um porcentual maior de lignina 

quando comparado à quantidade de celulose para a casca da Moringa oleifera. 



 

47 
 

Os vegetais em sua maioria são constituídos por fibras (celulose, hemicelulose e 

lignina) chamados de adsorventes lignocelulósicos, constituição estrutural 

favorável para aplicação como biossorventes. 

Na figura 6.1 os espectros de FTIR da amostra apresentam a banda de 

2960 cm-1 atribuída ao grupo C-H de alongamento assimétrico e CH3, CH2 da 

cadeia de polímeros.  

Verifica-se alteração da estrutura da banda de 1650 cm-1 após o processo 

de biossorção, onde observa-se um pico 1714 cm-1 característico de ligações 

C=O e C=N, e estão associado a interações com a ligação de nitrogênio com o 

herbicida Diuron® e a carbonila presente no biossorvente. Segundo Versiani 

(2008) observou-se um pico de deformação angular no plano de carbonila de 

amida, designada por banda de amida I na banda em 1660 cm-1. Na banda de 

1510 cm-1 houve um alongamento devido à vibração no anel aromático.  

Na banda de 1425 cm-1 o C-H houve deformações, e na banda de 1455 

cm-1 pode ter ocorrido deslocamento dos grupos CH3 e CH2, sendo que, estas 

mudanças são referentes a mudança na intensidade.   

No processo de biossorção do herbicida Diuron® pode-se observar que nas 

bandas de 1270-1230 cm-1, houve alterações característica da ligação de C-O, 

indicando a presença de ácidos carboxílicos, está mudança pode ter ocorrido 

devido a uma interação com o herbicida Diuron®. 

Quando comparados os espectros (A) e (B) do processo de biossorção, 

verifica-se alterações nos grupos funcionais carboxilas, carbonilas, presentes na 

casca da Moringa oleifera entre as faixas de 1714 a 1230 cm-1. 

  

6.1.2 MEV do biossorvente casca da Moringa oleifera 

  

A Figura 6.2 apresenta MEV da casca da Moringa oleifera antes e após o 

processo de biossorção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo. 
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Figura 6.2 - Microscopia eletrônica de varredura de magnitude 1000x da 
casca da Moringa oleifera, (A) antes e (B) após o processo de biossorção 
do herbicida Diuron® nas condições de 3 g de biossorvente, vazão de 1 mL 
min-1 e concentração de 10 mg L -1. 
 

 

Na Figura 6.2 (A) observa-se que a morfologia da casca da Moringa 

oleifera possui estrutura heterogênea, fibrosa, rugosa e porosa característico de 

um material orgânico lignocelulósico composto por celulose, hemicelulose e 

lignina, observado no espectro FTIR do biossorvente. 

Após o processo de biossorção observa-se pela Figura 6.2 (B) não houve 

alterações quando comparada com Figura 6.2 (A). 

 

 6.1.3 BET do biossorvente da casca da Moringa oleifera 

 

A capacidade de biossorção de um adsorvente é determinada por sua 

textura (área superficial). Desta forma, a caracterização do biossorvente torna-se 

importante. 

Na Tabela 6.1 estão demonstrados os valores das propriedades texturais 

da casca da Moringa oleifera antes e após o processo de biossorção em coluna 

de leito fixo.  

 

 

(A) (B) 
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Tabela 6.1 – Propriedades texturais da casca da Moringa oleifera 

  
Área total do 
BET (m² g) 

 
Volume total 

(cm³ g) 

Diâmetro 
médio de 

poros 
(Â) 

 
Volume total 

de 
Microporos 

 
Volume total 

de 
Mesoporos 

 
Mesoporos 

Antes 4,50 0,0061 53,74 0,001 0,005 30,45  

Após 0,585 0,0023 73,32 0 0,002 30,44  

D (Â) – diâmetro médio de poros 

 

Na Tabela 6.2 verifica-se que a área específica é de 4,50 m² g-1 antes e 

0,585 m² g-1 após o processo de biossorção. Nota-se também que após o 

processo de biossorção houve a saturação dos microporos devido a quantidade 

ser muito pequena reduzindo-se para 0. 

Em relação ao diâmetro de poros da casca de Moringa oleifera, observa-se 

característica estrutural mesoporosa (30,45 Å).   

 Zoratto (2014) obteve resultado similar de volume de microporos 0,008 

cm³ g-1 quando comparado ao encontrado no presente experimento que foi de 

0,007 cm³g-1, para a remoção do herbicida Diuron® em meio aquoso por processo 

filtração múltiplas/coluna empacotada com carvão ativado da casca de Moringa 

oleifeira.    

  

6.2 Curva de calibração   

 

A curva de calibração em cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

para o herbicida Diuron®, houve uma boa linearidade da área do cromatograma 

em relação à concentração da solução do herbicida Diuron®, obteve-se uma 

equação linear em que y= 0,070x + 0,009 e o coeficiente de determinação de r2= 

0,997. 

 

6.3 Biossorção em batelada  

 

A Figura 6.3 mostra a curva de quantidade removida de biossorção em 

função do tempo de contato. 
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Figura 6.3 - Dados experimentais de cinética de biossorção do herbicida 
Diuron® pela biomassa da casca de Moringa oleifera (T 25oC, m = 0,5 g, V= 
25 mL, Co= 5 mg L-1, pH= 10 e 200 rpm). 
 

Na Figura 6.3 observa-se que a cinética de biossorção exibe duas etapas 

distintas, sendo que, na primeira ocorre uma rápida biossorção nos dez primeiros 

minutos de contato do herbicida Diuron® com a casca da Moringa oleifera 

removendo um percentual de 55% do herbicida, e na segunda verifica-se  

há uma etapa lenta no processo de biossorção. Esse comportamento é justificado 

pelo grande número de sítios na superfície do biossorvente disponíveis 

inicialmente. Entretanto na etapa lenta, o restante dos sítios será difícil de serem 

ocupados devido às forças de repulsão das moléculas do soluto sobre a fase 

sólida. O equilíbrio do sistema de biossorção do herbicida Diuron® foi alcançado a 

partir de 40 min.  

A capacidade de remoção máxima do herbicida Diuron® foi determinada 

através de isotermas de adsorção, que permitem avaliar a relação entre a 

quantidade de herbicida Diuron® adsorvida pela biomassa e a concentração na 

fase líquida. 
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A Figura 6.4 apresenta os dados de equilíbrio experimentais da isoterma 

obtidos pela casca de Moringa oleifera na remoção de Diuron® nas temperaturas 

de 25, 35 e 45ºC. 
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Figura 6.4 - Dados experimentais da isoterma de biossorção do herbicida 
Diuron® utilizando Moringa oleifera, nas T 25, 35 e 45oC (m = 0,5g, V = 
25mL, C0 = 5 mg L-1, pH =10, 200 rpm e 60 minutos). 
 

Na Figura 6.4 verifica-se que ocorre uma diminuição da quantidade de 

Diuron® removido pela biomassa casca de Moringa oleifera com um aumento de 

temperatura.  

Observa-se que nas temperaturas de 25 e 35oC ocorreu comportamento 

similar de remoção do herbicida Diuron®, entretanto na temperatura de 450C 

houve menor remoção.   

O aumento da temperatura causou uma diminuição na concentração do 

herbicida Diuron® adsorvido, indicando que o processo é exotérmico. Esses 

resultados foram similares aos obtidos por Akhtar et al. (2007) e Liu et al. (2010). 

Através dos resultados obtidos em sistema batelada determinaram-se os 

parâmetros a serem avaliados em coluna de leito fixo, sendo estes o efeito da 

vazão de alimentação, altura do leito, concentração e pH. O tempo de equilíbrio 
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do estudo cinético foi determinado para ser utilizado posteriormente no estudo da 

modelagem matemática.   

 

6.4 Biossorção em coluna de leito fixo 

 

6.4.1 Efeito da vazão 

 

Foram obtidas três curvas de rupturas para avaliação da influência da 

vazão de alimentação utilizando as vazões de 1, 2 e 3 mL min-1, os demais 

parâmetros foram fixados. 

 A Figura 6.5 apresenta as curvas de ruptura para as diferentes vazões 

avaliadas.  

 
Figura 6.5 - Curvas de ruptura obtidas nas diferentes vazões para 
remoção do herbicida Diuron® (T 25oC, mads= 3 g, C0= 5 mg L-1, pH10). 
 

Na Figura 6.5 observa-se que para as vazões de 2 e 3 mL min-1 a curva de 

ruptura demonstrou uma maior inclinação quando comparada com a vazão de 1 
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mL min-1.  Para as maiores vazões estudadas, a altura do leito não utilizável é 

menor, ocorrendo saturação do leito mais rapidamente.   

Veit et al., (2009) em seus estudos em coluna de leito fixo observaram que 

em maiores vazões ocorre uma maior inclinação da curva de ruptura. 

A Tabela 6.2 apresenta a remoção total (%) do herbicida Diuron® no 

processo de biossorção em coluna de leito fixo. 

 

Tabela 6.2 - Dados obtidos através das curvas de ruptura – efeito da 

vazão. 

Vazão  

(mL min-1) 

ts 

 (min) 

qtotal 

 (mg) 

qeq  

(mg g-1) 

Remoção total 

(%) 

1 mL min-1 690 2,6125 0,8708 47,44 

2 mL min-1 650 1,6368 0,5456 40,19 

3 mL min-1 330 1,4533 0,4844 29,36 

 

Na Tabela 6.2, nota-se que a menor vazão apresentou a maior 

porcentagem de remoção do herbicida Diuron® quando comparada com a maior 

vazão volumétrica. Comportamento também observado com o tempo de 

saturação que diminuiu de 690 para 330 minutos.  

Ko et al. (2001) e Nguyen et al. (2015) consideram que esse 

comportamento esta relacionado ao tempo de contato entre o adsorvato e o 

adsorvente, pois em baixas vazões volumétricas o tempo de residência é maior, 

aumentando a capacidade de biossorção do adsorvente. 

Gong et al., (2015) também observaram resultados semelhantes aos 

obtidos no presente experimento. Ao investigar as vazões de 1, 2 e 3 mL min-1 no 

processo de adsorção em coluna de leito fixo, verificaram que ao aumentar a 

vazão de 1 para 3 mL min-1, diminuiu o tempo de saturação de 490 para 190 

minutos para remoção de Pb (II) e de 740 para 420 minutos para remoção de azul 

de metileno. Confirmando que o aumento da vazão promove perdas na 

capacidade de adsorção.  
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Paudyal et al. (2013) estudaram o processo de adsorção para remoção de 

flúor a partir de solução aquosa, utilizando uma coluna de leito fixo empacotada 

com Zr (IV) carregado com bagaço de laranja. Os resultados obtidos indicaram 

que o tempo de saturação diminuiu com o aumento da vazão de 575 para 225 

minutos com a vazão da 0,91 e 2,55 mL min-1, respectivamente. 

A vazão de 1 mL min-1 foi a que apresentou uma maior capacidade de 

remoção do herbicida Diuron® utilizando o biossorvente casca de Moringa 

oleifera, por esta razão foi utilizada nos demais experimentos em coluna de leito 

fixo.  

 

6.4.2 Efeito da altura do leito 

 

A Figura 6.6 apresenta as curvas de rupturas nas diferentes alturas de leito 
estudadas. 
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Figura 6.6 - Curvas de ruptura obtidas nas diferentes alturas de leito da 
coluna para remoção do herbicida Diuron® (T 25OC, C0= 5 mg L-1, pH= 10 e 
Q = 1 mL min-1). 
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Na Figura 6.6, para as massas de 4,5, 9,5 e 13,5 cm, a saturação ocorreu 

em 290, 370 e 610 minutos, respectivamente.  

A remoção total (%) obtida para 4,5, 9,5 e 13,5 cm foram de 36,96%, 

45,07% e 50,55%. Observa-se que utilizando 3,0 g de biossorvente ocorreu à 

maior remoção total (%), o que pode ter ocorrido devido ao aumento do tempo de 

residência do herbicida Diuron® no leito, ocasionando uma maior biossorção.  

O aumento da capacidade do processo de adsorção também foi obtido por 

Nguyen et al., (2015) quando utilizada a maior altura de leito na coluna de leito 

fixo, utilizando 11,5, 23 e 34,5 cm da altura do leito empacotado com zircônia. 

Como esperado, a quantidade removida foi maior com o aumento da 

massa de biossorvente empacotada, devido ao maior número de sítios ativos 

disponíveis. 

Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que, utilizando uma 

maior massa de biossorvente com menores vazões volumétricas, as moléculas do 

herbicida Diuron® possuem um maior tempo de residência no sistema, o que 

melhora o desempenho do leito consequentemente, aumenta a capacidade de 

remoção. 

Os resultados sugerem que as cascas do fruto da Moringa oleifera 

possuem potenciais promissores como biossorvente para remoção do herbicida 

Diuron® em sistemas de biossorção.  

Para os demais efeitos avaliados foram fixados a massa de biossorvente 

13,5 cm e vazão volumétrica 1 mL min-1. 

 

6.4.3 Efeito da concentração do herbicida Diuron® 

 

As curvas de ruptura para as concentrações avaliadas são apresentadas 

na Figura 6.7.  
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Figura 6.7 - Curvas de ruptura obtidas nas diferentes concentrações de Diuron® 
no processo de biossorção em sistema de coluna de leito fixo (T 25oc, mads= 3 g, 
pH = 10 e Q = 1 mL min-1). 

 

 Tabela 6.3 apresenta a remoção total (%) do herbicida Diuron® no 

processo de biossorção em coluna de leito fixo nas diferentes concentrações 

estudadas. 

 

Tabela 6.3 – Dados obtidos através das curvas de ruptura – efeito da 

concentração de alimentação. 

C0 (mg L-1) ts (min) qtotal (mg) qeq (mg/g) Remoção total (%) 

5 690 2,6125 0,8708 47,44 

10 630 2,8249 0,9416 44,83 

17 450 3,3710 1,1236 44,06 

20 450 3,8307 1,2769 42,56 

32 330 4,0962 1,3654 38,79 
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Na Figura 6.7 as curvas de ruptura indicam que o efeito da concentração 

do herbicida Diuron® no processo de biossorção, as saturações do leito nas 

diferentes concentrações de 5 para 32 mg L-1 ocorreram de 690 para 330 minutos, 

respectivamente.  

Han et al. (2006) verificaram em processo de coluna de leito fixo que a 

maior concentração de alimentação proporciona uma maior inclinação da curva 

de ruptura, consequentemente menores tempos da curva de ruptura. Similar 

comportamento observado na Figura 6.7. 

Na Tabela 6.3 a capacidade de remoção total do herbicida Diuron® diminuiu 

para a concentração de alimentação igual a 32 mg L-1 em relação a capacidade 

de remoção calculada para a concentração de 5 mg L-1, houve então uma 

diminuição de 47,44 para 38,79% na porcentagem de remoção para 

concentrações mais altas. 

Verifica-se que quanto maior a concentração de alimentação, mais rápido 

ocorrerá à saturação dos sítios ligantes presentes na casca da Moringa oleifera.  

Comportamento similar foi obtido por Lim et al. (2014), confirmando em 

seus experimentos que em concentrações mais elevadas de biossorvente a 

coluna de leito fixo irá saturar mais rapidamente. 

Aksu et al., (2004) estudaram o efeito da concentração de alimentação na 

adsorção de fenol em coluna de leito fixo utilizando como adsorvente a resina de 

troca iônica. Neste estudo foi verificado que devido ao aumento da concentração 

inicial resultou em tempos das curvas de rupturas menores.  

 

6.4.4 Efeito do pH 

 

A Figura 6.8 apresenta as curvas de ruptura para os diferentes pHs 

avaliadas em sistema de coluna de leito fixo.  
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Figura 6.8 - Curvas de ruptura obtidas nos diferentes valores de pH para 
remoção do herbicida Diuron® nas condições (T 25oC, mads= 3 g, C0= 32 
mg L-1 e Q = 1mL min-1). 
 

 

A Tabela 6.4 apresenta a porcentagem de remoção total do herbicida 

Diuron® no processo de biossorção em sistema de coluna de leito fixo. 

 

Tabela 6.4 - Dados obtidos através das curvas de ruptura – efeito do pH 

pH ts 

(min) 

qtotal 

(mg) 

qeq 

(mg/g) 

Remoção total 

(%) 

4 330 3,8412 1,2804 36,37 

7 330 4,5631 1,5216  43,21 

10 330 4,0962 1,3654 38,79 
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Verifica-se na Figura 6.8 que o tempo de saturação foi de 330 minutos para 

os diferentes valores de pH estudados. Na Tabela 6.4 pode-se observar a 

influência do parâmetro pH no processo de biossorção, apresentando nos 

maiores valores de pH os melhores resultados de remoção do herbicida Diuron® 

com percentual de remoção de 36,37; 43,21 e 38,79% para os valores de pH 4, 7 

e 10, respectivamente.  

Em pH neutro ocorreu uma maior porcentagem de remoção do herbicida 

Diuron®, o qual contribui significativamente no processo de biossorção, por não 

necessitar de ácido ou base para correção do mesmo em solução aquosa. 

Deng et al. (2012) obtiveram resultados similares em pHs neutro e básico 

para remoção do herbicida Diuron® em soluções aquosas com pH de 3 a 10 

utilizando como adsorvente nanotubos de carbono, sendo que, a capacidade de 

adsorção foi mais elevada em pH 7.  

Segundo Deng et al. (2012) este fenômeno pode ser explicado através da 

comparação do pH da solução. Quando o pH da solução está em condições 

básicas, as espécies neutras do Diuron® são dominantes em solução e a carga de 

superfície do biossorvente se ligam. Este fato pode ser justificado pelas 

características não iônicas do herbicida Diuron®. Consequentemente, o mesmo 

não possui cargas, e quando o herbicida se polariza ele pode adquirir cargas que 

se atraem com o biossorvente ocorrendo uma atração eletrostática. 

Costa & Coelho (2016) avaliaram a semente de Moringa oleifera como 

biossorvente para a remoção de cádmio e cromo em sistemas aqüíferos, 

observaram que em condições de pH próximos a neutralização tem-se uma 

melhor remoção.  

 

6.5 Estudo da dessorção 

 

A capacidade de regeneração do biossorvente foi avaliada através da 

comparação do desempenho de biossorção da Moringa oleifera, quando 

submetido a 6 ciclos de biossorção/dessorção. Segundo Borba (2006), esse 
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arranjo permite a repetição de ciclos contínuos como biossorção/dessorção, 

facilitando a reutilização do biossorvente.  

O estudo da dessorção foi realizado com as melhores condições 

operacionais já avaliadas, HT = 13,5 cm, Q = 1 mL min-1, pH 7, C0 = 5 mg L-1, 

Utilizando como solvente água ultra-pura em temperatura de 25oC. 

A Figura 6.9 e 6.10 apresenta as curvas de ruptura obtidas nos ciclos de 

biossorção/dessorção. 

 
Figura 6.9 - Curvas de ruptura nos 6 ciclos de biossorção/dessorção (T 25oC, 
mads= 3,0 g,  C0 = 5 mg L-1, pH = 7 e Q = 1mL min-1). 
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Figura 6.10 - Curvas de ruptura no 1 ciclo de biossorção/ dessorção (T 
25oC, mads= 3 g, C0= 5 mg L-1, pH = 7 e Q = 1mL min-1). 

 

Na Figura 6.9 observa-se que as curvas de ruptura apresenta o mesmo 

comportamento para os 6 ciclos, não ocorrendo uma diminuição significativa no 

tempo de saturação. 

Na Figura 6.10 observa-se que houve uma regeneração completa do 

material biossorvente utilizando água ultra-pura como solvente. O biossorvente 

casca de Moringa oleifera apresenta um bom potencial de regeneração, podendo 

ser reutilizado por vários ciclos. 

Na Tabela 6.5 estão demonstrados os resultados da capacidade de 

biossorção e a porcentagem de remoção do herbicida Diuron® obtidos no 

processo de biossorção/ dessorção. 
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Tabela 6.5 - Resultados da remoção (%) de cada ciclo de 

biossorção/dessorção. 

No de Ciclo ts (min) qe (mg g-1) Remoção (%) 

1 450 0,4109 54,78 

2 430 0,4040 56,37 

3 430 0,4003 55,85 

4 430 0,4009 55,93 

5 430 0,3998 55,78 

6 430 0,4001 55,82 

 

Conforme a Tabela 6.6 verifica-se que o sexto ciclo apresentou uma 

pequena diferença de 2,63% na quantidade removida do herbicida Diuron® com 

relação ao primeiro ciclo. 

Desta forma, a casca da Moringa oleifera utilizada como biossorvente 

apresenta várias vantagens, principalmente por ter uma boa capacidade de 

biossorção, ser de baixo custo e fácil regeneração quando comparado com outros 

biossorventes apresentados na literatura, que necessitam de solventes ácidos ou 

básicos para que sua regeneração seja eficaz (KUMARI et al., 2006, OLIVER et 

al., 2013, FATHY et al., 2015 e WANG et al., 2009). 

    

6.6 Tratamento dos dados de equilíbrio  
 

As isotermas de biossorção mostram a relação de equilíbrio entre a 

concentração do adsorvato na solução e na fase sólida. 

Neste trabalho a isoterma de Langmuir foi utilizada para descrever os 

dados de equilíbrio. Os dados experimentais utilizados para a construção da 

isoterma foram obtidos a partir de curvas de ruptura à temperatura de 25oC.  

A Figura 6.11 apresenta a isoterma de Langmuir para o ajuste dos dados 

experimentais. 
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Figura 6.11 - Isoterma de Langmuir para biossorção do herbicida Diuron®. 

 
 

O ajuste dos dados experimentais da isoterma foram determinados pelo 

modelo de Langmuir, apresentados na Tabela 6.6. 

 
Tabela 6.6 - Parâmetros ajustados pela isoterma de Langmuir. 

qmáx (mg g-1) bL (L mg-1) r² 

5,7569 0,09542 0,9849 

 

Na Tabela 6.6 verifica-se que a isoterma de Langmuir representou 

satisfatoriamente os dados experimentais de equilíbrio, confirmado pelo valor do 

r² de 0,9849. 

 Utilizando a Equação 3.13, obteve-se o valor do parâmetro RL, que variou 

entre 0,24 e 0,65, o que indica forte afinidade do soluto pelos sítios do material 

adsorvente, no que resulta em um processo favorável à adsorção. Os valores de 

qmáx e bL foram utilizados na simulação da dinâmica de biossorção em coluna de 

leito fixo. 
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6.7 Modelagem matemática – dinâmica de biossorção em coluna de leito fixo 

 

 Os modelos matemáticos possuem o objetivo de desenvolver um modelo 

do fenômeno da adsorção em colunas de leito fixo prevendo o comportamento 

dinâmico, visto que os perfis de concentração variam com o espaço e tempo na 

fase sólida - líquida, uma vez que, não operam no estado estacionário (CALERO 

et al., 2009, HAMDAOUI, 2009).  

Para representar a dinâmica de biossorção em coluna de leito fixo foram 

utilizados quatro modelos matemáticos, diferem entre si devido a etapa limitante 

da transferência de massa considerada.  

As etapas limitantes em cada modelo são: resistência à transferência de 

massa externa (Modelo 1), resistência à transferência de massa interna (Modelo 2 

(a)), resistência à transferência de massa interna ks variável (Modelo 2 (b)) e 

resistência à transferência de massa nos poros do adsorvente (Modelo 3). 

A Tabela 6.7 os parâmetros utilizados para a modelagem do processo de 

biossorção em coluna de leito fixo utilizando o biossorvente da casca da Moringa 

oleifera.   

 

Tabela 6.7 – Parâmetros utilizados para modelagem. 

mADS 

(g) 

HT 

(cm) 

Ρ 

 

ɛ qmáx  

(mg g-1) 

bL 

 (L mg-1) 

r² Q 

(mL min-1) 

3 13,5 0,35 0,5 5,7569 0,09542 0,9849 1 

 

Além dos parâmetros já citados na Tabela 6.8, ainda são necessários os 

dados do velocidade intersticial, vazão e a concentração. O coeficiente de 

dispersão axial foi calculado a partir da Equação 5.12 para as três vazões 

avaliadas.   

A Tabela 6.8 apresenta os parâmetros da vazão e coeficiente de dispersão 

axial utilizados na modelagem do sistema em coluna de leito fixo. 
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Tabela 6.8 - Parâmetros utilizados na análise da vazão de alimentação. 

Q (mL min-1) DAX (cm2 s-1) 

1 0,2028 

2 0,4053 

3 0,6078 

 

6.7.1 Efeito da concentração da solução de alimentação na simulação das 

curvas de ruptura 

 

O parâmetro utilizado para resolução dos modelos estudados foi 

concentração da solução sintética do herbicida Diuron® de 5, 10, 17, 20 e 32 mg L-

1.  O coeficiente foi fixado em 0,2028 cm2 s-1 para todas as concentrações 

avaliadas. Também foram utilizados os parâmetros da Tabela 6.8. 

Nas Figuras 6.12 a 6.16 são apresentadas as curvas de ruptura 

experimental e simulada pelos 3 modelos testados. 
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Figuras 6.12 a 6.16 - Curvas de ruptura experimentais e simuladas pelos 4 

modelos testados em diferentes concentrações (5, 10, 17, 20, 32 mg L-1) nas 

condições experimentais de (pH 10, T 25oC, mads = 3,0 g, Q = 1 mL min-1). 
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A Tabela 6.9 apresenta os valores dos parâmetros encontrados a partir do 

ajuste dos modelos matemáticos aos dados experimentais para cada 

concentração da solução de alimentação avaliada. 

 

Tabela 6.9 – Parâmetros obtidos pelo ajuste da concentração de 

alimentação. 

C0 (mg L-1) 5 10 17 20 32 

Modelo 1: 

Resistência 

externa 

KF (min-1) 

AIC 

r2 

0,6140 

-204,87 

0,9837 

0,5574 

-145,81 

0,9769 

0,4926 

-129,45 

0,9813 

0,4465 

-112,44 

0,9680 

0,4309 

-91,96 

0,9331 

Modelo 2 (a): 

Resistência 

interna 

KS (min-1) 

AIC 

r2 

0,0032 

-244,08 

0,9948 

0,0035 

-186,11 

0,9911 

0,0042 

-164,75 

0,9959 

4,32 10-3 

-147,6 

0,9925 

5,45 10-3 

-141,58 

0,9917 

Modelo 2 (b): 

Resistência 

interna ks 

variável 

KS0 (min-1) 

A (g mg-1) 

AIC 

r2 

0,0046 

2,9377 

-262,8 

0,9972 

5,04 10-3 

1,6358 

-189,56 

0,9954 

5,32 10-3 

0,9612 

-155,66 

0,9936 

5,41 10-3 

1,2859 

-151,36 

0,9942 

6,19 10-3 

0,8363 

-157,34 

0,9973 

Modelo 3: 

Resistência da 

biossorção nos 

sítios ativos  

Ka (L mg-1 min-1) 

AIC 

r2 

7,84 10-5 

-86,6894 

0,4733 

 

0,0001 

-85,203 

0,7628 

0,0001 

-77,76 

0,8232 

 

1,81 10-4 

-83,61 

0,8814 

0,0001 

-79,103 

0,8766 

AIC: Critério de Akaike  

 

Com base na análise dos resultados da simulação, o Modelo 2 (a e b) de 

resistência interna e resistência interna Ks variável foi considerada a transferência 

de massa limitante do processo de remoção do herbicida Diuron® utilizando a 

casca da Moringa oleifera como biossorvente, sendo estes dois modelos, os que 

melhor se ajustaram obtendo um coeficiente de determinação r2 superior aos 

demais modelos avaliados.  

Além disso, o coeficiente de transferência de massa do biossorvente (Ks) 

foi influenciado pela concentração do herbicida, r2 foi de 0,9972 e 0,9973 para as 
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concentrações de 5 e 32 mgL-1, respectivamente. Esses valores de r2 confirmam a 

eficiência do processo de biossorção segundo Crank (1975). 

No início da operação da coluna, a fase fluida e o biossorvente estão 

isentos do herbicida Diuron® e grande parte da biossorção ocorre nas 

proximidades da entrada da coluna. Após o decorrer do tempo, o sólido próximo a 

entrada torna-se saturado e a maior parte da transferência de massa ocorre no 

interior do leito. As curvas de concentração apresentam características de 

gradiente e geralmente possuem formato de S como pode ser observados nas 

Figuras 6.12 a 6.16.   

Observa-se que independente da concentração de alimentação, os quatro 

modelos avaliados conseguiram representar satisfatoriamente a dinâmica de 

biossorção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo. 

 

6.7.2 Efeito da vazão de alimentação na simulação das curvas de ruptura 

 

Para a resolução dos modelos das vazões de alimentação foram utilizados 

os parâmetros da Tabela 6.8 e 6.9 para todas as vazões avaliadas. 

Nas Figuras 6.17 a 6.19 apresentam as curvas de ruptura experimentais e 

simuladas pelos quatro modelos testados usando os diferentes valores do 

coeficiente de dispersão axial para cada vazão de alimentação conforme os 

dados da Tabela 6.8. 
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Figura 6.17 a 6.19 - Curvas de ruptura experimental e simuladas pelos 4 modelos 
testados (C0 = 5 mg L

-1
, pH 10, T 25

o
C, mads = 3,0 g). 

 

 

A Tabela 6.10 apresenta os valores dos parâmetros a partir do ajuste dos 

modelos matemáticos dos dados experimentais para as vazões de alimentação 

estudadas. 
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Tabela 6. 10 - Valores obtidos pelo ajuste dos modelos através da análise do 

efeito da vazão de alimentação. 

Q (mL min-1) 1 2 3 

Modelo 1: 

Resistência 

externa 

KF (min-1) 

AIC 

r2 

0,6627 

-156,38 

0,9847 

0,7472 

-125,69 

0,9368 

1,1472 

-80,70 

0,9001 

Modelo 2 (a): 

Resistência 

interna 

KS (min-1) 

AIC 

r2 

0,0035 

-186,96 

0,9952 

0,0038 

-143,25 

0,9670 

6,09 10-3 

-89,47 

0,9355 

Modelo 2 (b): 

Resistência 

interna ks 

variável 

KS0 (min-1) 

A (g mg-1) 

AIC 

r2 

0,0047 

2,61 

-207,16 

0,9980 

0,0092 

15,47 

-194,06 

0,9954 

0,0525 

83,39 

-122,15 

0,9890 

Modelo 3: 

Resistência da 

biossorção nos 

sítios ativos  

Ka (L mg-1 min-1) 

AIC 

r2 

9,19 10-5 

-66,32 

0,5123 

0,0001 

-88,15 

0,7466 

2,59 10-4 

-58,22 

0,6925 

AIC: Critério de Akaike  

 

Observa-se na Tabela 6.10 que o melhor modelo das três vazões 

simuladas 1, 2 e 3 mL min-1, o Modelo 2 (b) Resistência interna ks variável foi 

capaz de descrever satisfatoriamente os dados experimentais, apresentado alto 

coeficiente de determinação de 0,9980 utilizando a menor vazão e para a maior 

vazão obteve-se 0,9890 de correlação. Os modelos de difusão externa e o de 

adsorção não representaram adequadamente o processo.  

A resistência interna pode ser considerado como a etapa de transferência 

de massa limitante ao processo de biossorção do herbicida Diuron®. Isso foi 

verificado nos resultados da simulação, onde Ks variável representa muito bem o 

processo inicial dos dados experimentais, podendo ser utilizados para projetos de 

um processo industrial.  
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A simulação matemática desenvolvida neste trabalho, mostrou-se uma 

ferramenta para análise do processo de biossorção em coluna de leito fixo, tanto 

no ponto de vista tecnológico como cientifico.  

Este processo permitiu a identificação do mecanismo que controla a 

transferencia de massa, proporcionando uma melhor compreensão do fenômeno 

avaliado.  

O conhecimento da etapa limitante, permite a otimização e o controle do 

equipamento de biossorção. Sendo assim, este modelo colabora para a 

elaboração do projeto em escala real.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Os grupos funcionais foram determinados por FTIR, apresentando uma 

diferença no biossorvente antes e o depois do processo de biossorção de Diuron® 

em coluna de leito fixo, entre as bandas de 1714 e 1270 cm-1. 

As características morfológicas apresentaram estrutura heterogênea, 

fibrosa, rugosa, poroso e o biossovente não apresentou diferença após o 

processo de biossorção em coluna de leito fixo. As propriedades texturais da 

casca da Moringa oleifera apresentaram em característica estrutural mesoporosa. 

Observa-se que a capacidade de biossorção da casca da Moringa oleifera 

para remoção de Diuron® possui uma porcentagem de remoção de 50,55%, nas 

condições de maior altura de leito 3 g e menor vazão de alimentação em 1 mL 

min-1. Isso pode ser explicado pelo fato de que, em alturas de leito maiores e 

vazões menores, a solução aquosa do herbicida Diuron® possuem um maior 

tempo de residência no sistema, o que melhora o desempenho do leito, 

resultando na necessidade de mais tempo para atingir a saturação.  

A biossorção do herbicida Diuron® mostra ser dependente do pH, sendo 

que, os melhores resultados para a biossorção foram observados sob condições 

neutras e básicas. 

O processo de biossorção/ dessorção apresentou boa capacidade de 

regeneração após 6 ciclos. 

A biossorção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo empacotada com 

a casca da Moringa oleifera como adsorvente, foi modelada utilizando-se os 

modelos matemáticos que diferem entre si devido à etapa limitante da 

transferência de massa. O modelo baseado na difusão interna com ks variável 

com o coeficiente de transferência de massa como uma função da concentração 

do herbicida no adsorvente, é o modelo que melhor descreve as curvas de 

ruptura, experimentalmente obtidas em diferentes condições de vazão e 

concentração.   

Com base nesse resultado, a resistência interna com ks variável foi 

considerada a transferência de massa passo limitante. Os modelos matemáticos 
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foram adequados para a identificação da transferência de massa do passo 

limitante no processo de remoção do herbicida Diuron® em coluna de leito fixo.  

Os resultados sugerem que as cascas do fruto da Moringa oleifera 

possuem um potencial como um promissor biossorvente para remoção do 

herbicida Diuron®. 
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