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RESUMO 

 

SILVA, Bruna Cassia da. Biossorção do corante Amarelo Reafix B8G a partir do 
bagaço de malte em batelada e sistema contínuo: avaliação experimental e 
simulação fluidodinâmica computacional.  2019. 175 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Química - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 
2019. 
 
Este trabalho teve por objetivo a avaliação do bagaço de malte como biossorvente na 
remoção do corante Amarelo Reafix B8G. Foram realizados ensaios experimentais em 
batelada, sistema contínuo e simulação fluidodinâmica computacional (CFD). O 
biossorvente foi caracterizado a partir da determinação do diâmetro médio das partículas, 
ponto de carga zero, morfologia por micrografia de varredura eletrônica, grupos funcionais 
por espectrometria de infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e área superficial 
específica por fisissorção de N2. Os ensaios em batelada foram realizados sob diferentes 
condições operacionais (pH, tamanho médio das partículas, tempo de contato, 
concentração inicial e temperatura). A recuperação do corante foi avaliada pela dessorção 
em batelada utilizando-se diferentes eluentes. A biossorção em sistema contínuo ocorreu 
em coluna de leito fixo e foi avaliada através das curvas de ruptura e dos parâmetros de 
transferência de massa obtidos sob diferentes condições operacionais (vazão e 
concentração). Por fim, para a simulação CFD implementou-se um modelo integrado ao 
código comercial ANSYS Fluent 19.0. Este modelo foi composto por equações que 
descrevem a biossorção, que inclui: balanço de massa na fase líquida, na fase sólida 
(modelo cinético difusivo de resistência à transferência de massa interna) e equilíbrio 
entre as fases (isoterma de adsorção). Estas equações, juntamente com as equações 
associadas ao escoamento de fluidos, foram solucionadas. O que permitiu obter curvas 
de ruptura simuladas e perfis de concentração de corante no leito, sob as mesmas 
condições e parâmetros experimentais. Dentre as caracterizações, a técnica FTIR 
evidenciou um possível mecanismo de biossorção associado à adsorção do corante nos 
sítios ativos dos grupos hidroxila (OH) da celulose do biossorvente. A avaliação em 
batelada apresentou tempo de equilíbrio inferior a 24 horas, para todas as temperaturas 
avaliadas. E os melhores percentuais de remoção foram alcançados para faixas menores 
de concentração. Quanto a temperatura, tanto na avaliação do tempo de contato quanto 
para a concentração, houve a evidência de uma temperatura ótima (30 °C). A cinética foi 
melhor representada pelo modelo de pseudo-segunda ordem e evidenciou um processo 
de fisissorção, com energia de ativação de 24.10 kJ mol-1. O equilíbrio de biossorção foi 
melhor representado pela isoterma combinada de Langmuir-BET, que indica que a 
adsorção pode ocorrer por um processo em monocamada e multicamadas sobrepostas. 
A termodinâmica de adsorção foi avaliada para cada uma destas etapas, que 
apresentaram um processo espontâneo, exotérmico e com aumento na desordem na 
interface sólido/solução. Com relação à dessorção, verificou-se a recuperação de elevado 
percentual de corante (94%), utilizando álcool etílico como eluente. A biossorção em 
sistema contínuo apresentou capacidade de remoção superior à remoção em batelada, 
com as curvas de ruptura fortemente influenciadas pelas condições operacionais. Nas 
simulações fluidodinâmicas, foi possível verificar que o modelo integrado foi capaz de 
demonstrar a saturação do leito. Contudo, as curvas de ruptura simuladas apresentaram 
comportamento diferente das curvas experimentais, possivelmente pela imprevisão dos 
efeitos de resistência à transferência de massa. Com base nos resultados experimentais, 
é possível afirmar que o bagaço de malte apresenta significativa capacidade de 
tratamento de efluentes contendo o corante amarelo reativo. 
Palavras-chave: Efluentes têxteis. Corante. Coluna de leito fixo. Equilíbrio. 
Fluidodinâmica computacional.  



 

ABSTRACT 

 
SILVA, Bruna Cassia da. Biosorption Yellow Reafix B8G dye by malt bagasse in batch 
and continuous system: experimental evaluation and computational fluid dynamics 
simulation. 2019. 175 p. Dissertation (Master Degree in Chemical Engineering) - Federal 
University of Technology - Paraná. Ponta Grossa, 2019. 
 
The objective of this work was the evaluation of malt bagasse as a biosorbent in the removal 
of Reafix B8G Yellow dye. Experimental batch tests, continuous system and computational 
fluid dynamics simulation (CFD) were performed. The biosorbent was characterized by the 
determination of the mean particle diameter, point of zero charge, morphology by scanning 
electron micrograph, functional groups by Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR) and 
specific surface area by N2 fisisorption. The batch tests were performed under different 
operating conditions (pH, mean particle size, contact time, initial concentration and 
temperature). The dye recovery was evaluated by batch desorption using different eluents. 
Continuous biosorption occurred in a fixed bed column and was evaluated through the 
breakthrough curves and the mass transfer parameters obtained under different operating 
conditions (flow and concentration). Finally, for the CFD simulation, a model integrated to the 
ANSYS Fluent 19.0 commercial code was implemented. This model was composed of 
equations describing biosorption, which includes: mass balance in the liquid phase, solid 
phase (diffusive kinetic model of resistance to internal mass transfer) and equilibrium between 
phases (adsorption isotherm). These equations, together with the equations associated with 
fluid flow, were solved. This allowed to obtain simulated breakthrough curves and dye 
concentration profiles in the bed, under the same experimental conditions and parameters. 
Among the characterizations, the FTIR technique showed a possible mechanism of biosorption 
associated with dye adsorption at the active sites of the hydroxyl (OH) groups of the biosorbent 
cellulose. The batch evaluation showed equilibrium time less than 24 hours, for all the 
evaluated temperatures. And the best percentages of removal were achieved for lower 
concentration ranges. Regarding the temperature, both the evaluation of the contact time and 
the concentration, there was evidence of an optimum temperature (30 °C). The kinetics was 
better represented by the pseudo-second order model and showed a fisisorption process, with 
activation energy of 24.10 kJ mol-1. The biosorption equilibrium was best represented by the 
Langmuir-BET combined isotherm, which indicates that the adsorption can occur by a 
monolayer and superimposed multilayers process. The adsorption thermodynamics were 
evaluated for each of these steps, which presented a spontaneous, exothermic and increased 
disorder in the solid/solution interface. With respect to the desorption, the recovery of a high 
percentage of dye (94%) was verified, using ethyl alcohol as eluent. The biosorption in 
continuous system presented removal capacity superior to the batch removal, with the 
breakthrough curves strongly influenced by the operating conditions. In the fluid dynamics 
simulations, it was possible to verify that the integrated model could demonstrate the saturation 
of the bed. However, the simulated breakthrough curves showed different behavior of the 
experimental curves, possibly due to the lack of mass transfer resistance effects. Based on 
the experimental results, it is possible to affirm that malt bagasse presents a significant 
capacity to treat wastewaters containing the reactive yellow dye. 
Keywords: Textile wastewater. Dye. Fixed bed column. Equilibrium. Computational fluid 
dynamic. 
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1 INTRODUÇÃO  

O atual desenvolvimento tecnológico e industrial tem trazido diversos 

benefícios à sociedade. Como por exemplo, as facilidades e comodidades que novas 

tecnologias têm levado para a vida das pessoas, os produtos com maior qualidade em 

virtude das avançadas técnicas produtivas, além do crescimento econômico que todos 

estes fatores geram. 

Contudo, as matérias-primas e os insumos utilizados para o funcionamento 

da cadeia produtiva são advindos da natureza. Assim como, os resíduos e efluentes 

gerados pelos processos industriais acabam por, em algum momento, retornando a 

ela. Em consequência, os impactos das atividades industriais ao meio ambiente a 

médio e longo prazo de alguma forma prejudicam a vida dos seres humanos. 

O setor têxtil é fundamental para a sociedade, uma vez que, produz roupas, 

objetos e produtos muito úteis para o cotidiano. Nas etapas de um processo produtivo 

têxtil são utilizados grandes volumes de água, e consequentemente, gerados 

efluentes que carregam as características do processo de onde são originados. Isso 

confere ao efluente uma composição complexa formada por corantes e compostos 

oriundos dos produtos químicos empregados. 

Atualmente são conhecidas diversas técnicas que visam o tratamento destes 

efluentes, considerando principalmente a descoloração. No entanto, a eficiência 

destas técnicas se dá a custo dos insumos e das condições operacionais empregadas 

no processo, que por vezes, o tornam inviável economicamente. Com isso, surge a 

necessidade de se buscar cada vez mais técnicas eficientes e com baixo. Dentro 

destas características, a biossorção tem recebido grande destaque. 

A biossorção possui potencial na remoção de poluentes devido ao emprego 

de materiais biossorventes com características favoráveis à sorção, como a elevada 

área superficial e seletividade. A atratividade da técnica se relaciona ao baixo custo 

destes materiais, que podem ser subprodutos e resíduos oriundos de processos 

industriais e agrícolas. Nas últimas décadas diversos estudos têm sido realizados para 

avaliar a remoção de corantes, metais pesados e poluentes em efluentes (HO; 

MCKAY, 1998; AKSU; TEZER, 2005; YAO et al, 2010; SUZAKI et al, 2017; 

BENKADDOUR et al, 2018). Os resultados positivos destes estudos incentivam e dão 

base para os avanços na técnica de biossorção e na busca novos materiais. 
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O bagaço de malte é um subproduto da indústria cervejeira comumente 

destinado ao trato animal, devido ao alto valor nutricional. Contudo, a quantidade 

excedente deste material tem atraído a atenção para a possibilidade de novas 

alternativas de descarte. Como por exemplo, na remoção de poluentes tais como os 

corantes têxteis a partir da biossorção. 

O tratamento de efluentes em sistema contínuo por biossorção pode ser feito 

a partir de colunas de leito fixo. Estes equipamentos são amplamente utilizados em 

vários sistemas de engenharia (MCCABE et al, 2005). No caso da remoção de 

corantes a partir destes equipamentos, é necessário que sejam conhecidas as 

características do sistema, como a eficiência do biossorvente e as condições 

operacionais necessárias. Para este fim, a técnica deve ser avaliada a nível 

laboratorial em sistema batelada e contínuo, para pós scale-up para o nível industrial. 

As colunas de leito fixo são comumente empregadas na etapa de polimento 

final dos efluentes. E as vantagens do uso destes equipamentos se relacionam com a 

possibilidade do tratamento de grandes volumes de despejos industriais aquosos, 

ocupando pequeno espaço com variação da concentração de poluente na 

alimentação. Estes fatos, aliados com o baixo custo de materiais torna a biossorção 

em sistema contínuo uma técnica altamente atrativa e viável economicamente 

(PIETROBELLI, 2012). 

A transferência da técnica da escala laboratorial para industrial é feita a partir 

dos parâmetros operacionais, dos parâmetros de transferência de massa e das 

características do processo de biossorção. Os quais podem ser obtidos por meio dos 

ensaios experimentais, das curvas de ruptura e da modelagem matemática do 

sistema. E que garantem os parâmetros necessários para o projeto e design da 

técnica a nível industrial. 

As variáveis que englobam a biossorção em coluna de leito fixo, aliadas com 

a modelagem matemática desse sistema possibilitam a simulação do processo, a fim 

de se reproduzir a realidade experimental e, principalmente, otimizar as condições 

operacionais. Este procedimento é realizado a partir da fluidodinâmica computacional 

(CFD), que emprega métodos numéricos inseridos ao algoritmo de um determinado 

software para a solução do modelo matemático que descreve o fenômeno físico. Tal 

procedimento tem sido possível graças a disponibilidade computacional e gráfica 

crescente nos últimos anos. 
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Desta forma, o intuito deste projeto foi avaliar a remoção do corante Amarelo 

Reafix B8G (ARB8G) pela técnica de biossorção utilizando bagaço de malte em 

coluna de leito fixo, por meio de testes experimentais em batelada e sistema contínuo, 

modelagem matemática e simulações. A fim de, avaliar a eficiência da remoção sob 

condições mínimas de pré-tratamento da biomassa e menor gasto energético com as 

condições operacionais. Além de propor uma opção alternativa para o descarte da 

biomassa, garantindo viabilidade técnica e econômica ao método de tratamento de 

efluente têxtil. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a biossorção do corante Amarelo Reafix B8G pelo bagaço de malte 

em coluna de leito fixo por meio de testes experimentais em batelada, sistema 

contínuo e simulações fluidodinâmicas computacionais. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Caracterização morfológica e química do biossorvente; 

• Avaliação do efeito das condições operacionais na biossorção em batelada: pH, 

granulometria, tempo de contato, concentração e temperatura; 

• Descrição da cinética e do equilíbrio a partir de modelos teóricos e obtenção dos 

parâmetros termodinâmicos associados ao processo de remoção em batelada; 

• Avaliação da dessorção em batelada a partir de diferentes eluentes; 

• Investigação do efeito das condições operacionais, determinação da capacidade 

dinâmica e dos parâmetros de transferência de massa associados à biossorção 

associados à remoção em sistema contínuo 

•  Obtenção de curvas de ruptura, perfis de velocidade e pressão, e perfis de 

concentração de corante ARB8G no leito a partir das simulações CFD. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CORANTES TÊXTEIS 

Os corantes têxteis são substâncias responsáveis por conferir cor a fibras e 

tecidos. Tratam-se de compostos orgânicos que possuem a propriedade de absorver 

seletivamente a luz visível, e por este motivo apresentam-se coloridos (ABIQUIM, 

2015; KIMURA et al, 1999).  

O sistema estrutural das moléculas de corante é formado por grupos 

cromóforos, que são grupamentos de átomos responsáveis pela cor; por grupos 

auxocromos (sulfônicos), que promovem a solubilidade do corante; e por grupos 

reativos, que realizam a fixação do corante às fibras (GUARATINI; ZANONI, 2000). 

Há uma variedade nos tipos de grupos cromóforos, sendo os principais os 

grupos antraquinona, nitro e azo (SCHEUFELE, 2014). Dentre estes, os grupos 

pertencentes à família de azocorantes se apresentam como a classe mais utilizada 

mundialmente, correspondendo em torno de 60-70% dos corantes produzidos 

(GUPTA; SUHA, 2009). Os azocorantes caracterizam-se pela presença de um ou 

mais grupamentos N=N ligados a anéis aromáticos na estrutura molecular (KUNZ et 

al, 2002). 

Além da classificação quanto aos grupos cromóforos, os corantes também 

podem ser classificados segundo a sua fixação às fibras. As principais classes de 

corantes incluem os corantes diretos, azoicos, ácidos, dispersos e reativos (KIMURA 

et al, 1999; GUARATINI; ZANONI, 2000; SCHEUFELE, 2014). 

• Corantes diretos: são caracterizados por possuírem um ou mais grupos azo 

em sua estrutura (diazo, trizo e etc.) ou pré-transformados em complexos 

metálicos. São compostos solúveis em água, capazes de tingir fibras 

celulósicas através de interações de Van der Waals; 

• Corantes azoicos: são compostos coloridos, insolúveis em água. Apresenta 

alto padrão de fixação e alta resistência contra a luz e umidade devido ao 

método de tingimento empregado diretamente sobre a fibra. Onde, 

primeiramente há a impregnação da fibra com um composto solúvel em água 

(agente de acoplamento, com elevada afinidade pela celulose) seguida da 
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adição de um sal diazônio ( − +). A reação entre estas duas substâncias 

produz o corante azoico insolúvel sobre a fibra; 

• Corantes ácidos: tratam-se de corantes aniônicos que possuem um a três 

grupos sulfônicos em sua estrutura, conferindo-lhes solubilidade em água. 

Estes compostos podem apresentar também os grupamentos azo, 

antraquinona, nitro, azina e entre outros em sua estrutura química. Possuem 

ampla faixa de fixação e coloração; 

• Corantes dispersos: tratam-se de corantes insolúveis em água. Durante o 

tingimento, a forma originalmente insolúvel do composto é precipitada 

lentamente na forma dispersa sobre as fibras hidrofóbicas. Este processo 

ocorre na presença de agentes dispersantes que facilitam o contato entre o 

corante e as fibras; 

• Corantes reativos: são compostos solúveis em água com elevada 

estabilidade, devido as ligações covalentes entre o corante e a fibra durante 

o tingimento. São assim chamados por possuírem grupos eletrofílico 

altamente reativos capazes de formar ligações covalentes com grupos 

hidroxila da celulose, através de grupos reativos como a clorotriazinila e 

sulfatoetilsulfonila. Os grupamentos azo e antraquinona são os principais 

grupos cromóforos encontrados nesta classe de corantes. 

Os principais corantes utilizados no Brasil são os corantes classificados como 

dispersos e reativos, principalmente devido a aplicação destes. Correspondendo a 

35% da produção nacional, os corantes dispersos são amplamente aplicados no 

tingimento de poliésteres. Os corantes reativos por sua vez, correspondem a 57% da 

produção nacional e são amplamente empregados no tingimento de fibras como o 

algodão, rayon, seda e lã (ABIQUIM, 2015). Como o algodão é o material que 

corresponde à metade do consumo mundial de fibras, o mercado de corantes reativos 

tem disso ampliado cada vez mais para acompanhar a demanda (MARIN, 2013). 

 

2.1.1 Corantes Reativos 

Os corantes reativos constituem uma classe de corantes têxteis amplamente 

utilizados pelas indústrias devido à alta solubilidade, reatividade e estabilidade da cor. 

O sistema estrutural desta classe de corantes é constituído por: grupamento 
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cromofórico, grupos sulfonato (auxocromos) e grupamento reativo (KIMURA et al, 

1999). A Figura 1 ilustra a estrutura química característica de corantes reativos. 

 

Figura 1 - Estrutura química característica de corantes reativos: (W) grupo solúvel em água; 
(C) grupo cromóforo; (GR) grupo reativo eletrofílico com o (Q) grupo ligante e o (X) grupo 

nucleofílico de saída. 

 
Fonte: Adaptado de Zollinger, 1991. 

O grupo solúvel em água (W), ou grupo sulfonato, além de conferir 

solubilidade confere o caráter aniônico à molécula de corante reativo. O grupo 

cromofórico (C), é a parte da estrutura responsável por conferir cor aos compostos 

podendo ser azo, antraquinona e derivados. Aproximadamente 80% dos corantes 

reativos possuem o grupamento azo na estrutura e por isso são principalmente 

conhecidos como azocorantes. 

Os corantes reativos possuem também um ou mais grupos reativos 

eletrofílicos (GR) capazes de se ligarem às fibras celulósicas por meio de ligações 

covalentes. Estas ligações ocorrem a partir da substituição do grupo nucleofílico de 

saída (X) do corante com átomos de oxigênio, nitrogênio ou enxofre dos grupos 

hidroxi, amino ou mercapto, respectivamente, presente em fibras celulósicas. O 

mecanismo de ligação é altamente influenciado pela reatividade, seletividade e 

afinidade pela celulose causados pelo grupo ligante (Q) (ZOLLINGER et al, 1991; 

KIMURA et al, 1999). 

Dentre os principais grupamentos reativos presentes nos corantes desta 

classe os principais são grupos triazina, clorotriazinila, sulfatoetilsulfonila e 

vinilsulfona. A partir destes grupos, a reação química durante o tingimento se processa 

partir da substituição do grupo nucleofílico pelo grupo hidroxila da celulose, conforme 

representado pela Figura 2, onde o grupo reativo em questão é a triazina 

(GUARATINI; ZANONI, 2000). 
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Figura 2 - Ligação covalente entre um corante contendo o grupo reativo triazina e grupos 
hidroxila presentes na celulose da fibra de algodão. 

 
Fonte: GUARATINI; ZANONI, 2001. 

As ligações covalentes formadas entre os corantes reativos e as fibras 

celulósicas é que conferem a estabilidade da cor e tornam esta classe de corantes 

preferível industrialmente. No entanto, os grupamentos N=N ligados à anéis 

aromáticos presentes nestes azocorantes, os tornam extremamente tóxicos e 

praticamente não biodegradáveis (ZOLLINGER, 1991). 

Além disso, para satisfazer as exigências de mercado, os corantes sintéticos 

são desenvolvidos para resistir o desbotamento pela ação da luz e de agentes 

químicos, assim como, a exposição à elevadas temperaturas e ação enzimática 

resultante do uso de detergentes. Por este motivo, a degradação destes compostos 

pode ocorrer por um processo lento e muitas vezes não efetivo (AKSU; TEZER, 2005). 

 

2.1.1.1 Corante Amarelo Reafix B8G 

O corante Amarelo Reafix B8G (ARB8G) é um corante reativo, azo e aniônico. 

Produzido pela empresa AGS Química (Barueri, São Paulo). De acordo com a Ficha 

de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), trata-se de um 

preparado de natureza azo, nocivo a organismos aquáticos, que pode causar efeitos 

adversos em longo prazo neste ambiente. Possui resistência à biodegradação, e por 

este motivo, recomenda-se a disposição dos resíduos a partir de incineração ou 

depósitos em aterro, seguindo determinações legais (FISPQ, 2008). O Quadro 1 

fornece maiores informações sobre o nome químicos e propriedades físico-químicas 

do composto. 
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Quadro 1 - Propriedades físico-químicas do corante amarelo reativo. 

Nome químico ou genérico 

Sódio 7-[[2-[(aminocarbonil)amino]-4-[[4-[[5-amino-4-sulfo-2-[(4-
sulfox)etil]sulfonil]fenil]azo]fenil]amino]-6-Cloro-1,3,5-triazin-2-
il]amino]fenil]azo]-1,3,6-naftalenotrisulfonato 

Massa molecular 1160,50 g mol-1 

Grupo cromóforo Azo 

Estado físico Sólido 

Cor Castanho avermelhado 

Odor Inodoro 

pH 6,8 (20 g L-1) 

Densidade 694 kg m-3 

Solubilidade (em água) 100 g L-1 a 30 °C 

Fonte: Adaptado de FISPQ, 2008; e TOXNET, 2018. 

 

Quanto aos grupamentos presentes na estrutura do corante, é possível 

identificar grupos azo (N=N) ligados a anéis aromáticos, grupos sulfonato (S03-), e os 

reativos monoclorotriazina e vinilsulfona, melhor especificados na Figura 3. 

 

Figura 3 - Grupos funcionais presentes na estrutura química do corante Amarelo Reafix B2R: 
(a) azo, (b) vinilsulfona, (c) monoclorotriazina e (d) sulfonato. 

 
Fonte: Adaptado de Scheufele, 2014. 

Na Figura 4 é possível observar a estrutura química do corante ARB8G, assim 

como a presença dos grupos funcionais supracitados. 
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Figura 4 - Estrutura química do corante amarelo reativo. 

 

Fonte: TOXNET, 2018. 

  

2.2 INDÚSTRIA TÊXTIL E SEUS EFLUENTES 

As indústrias têxteis representam um papel importante na vida em sociedade. 

A partir dela são beneficiados produtos úteis ao cotidiano, que envolvem: tecidos em 

malha, fibras (naturais e sintéticas), linha lar (cama, mesa e banho), vestuário (roupas 

e acessórios), aviamentos (fitas, zíperes, linhas de costura, etiquetas) e entre outros. 

Este setor industrial se enquadra na categoria de indústria de transformação. 

E mesmo com a recessão enfrentada no ano de 2016, alcançou a produção de 5,46 

bilhões de peças, beneficiamento de 1,72 milhões de toneladas de tecidos e geração 

de 10 mil oportunidades, totalizando 1,485 milhões postos de trabalho no ano de 2017 

(ABIT, 2017). 

O processo produtivo na indústria têxtil é bastante amplo e envolve diversas 

etapas inter-relacionadas, entre elas: tecelagem, desengomagem, alvejamento, 

mercerização, tingimento e acabamento. Em várias destas etapas são utilizados 

grandes volumes de água, úteis para o processo de lavagem e emprego de produtos 

químicos. Estima-se para cada quilograma de tecido fabricado são necessários pelo 

menos 150 litros de água, sendo que 80% deste volume são descartados como 

efluente líquido e 12% perdido por evaporação (MARIN, 2013; LEÃO, 2002). 

Os efluentes gerados por estas indústrias possuem composição complexa e 

elevada coloração devido à presença de corantes em excesso, corantes hidrolisados 
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e não fixados às fibras e aos produtos químicos empregados no processo (IQBAL et 

al, 2019). A coloração de uma solução de corante é visível ao ser humano mesmo 

com concentrações de 1 mg L-1. E mesmo que os efeitos visíveis não sejam 

perceptíveis, a concentração de contaminantes no efluente agrava os efeitos tóxicos 

e poluidores. Estes contaminantes em geral são: surfactantes, detergentes, sais 

inorgânicos, metais pesados e hidrocarbonetos como fenóis, tolueno e benzeno 

(GUARATINI; ZANONI, 2000; VASQUES, 2008; MARIN, 2013; NOREEN et al, 2017). 

Ao ser despejado de forma incorreta, estes efluentes oferecem riscos aos 

seres humanos, seres aquáticos e à biodiversidade (NOUREN et al, 2017). A 

presença de compostos tóxicos no efluente, tais como os hidrocarbonetos, agrava a 

potencialidade carcinogênica, patógena e disfunções metabólicas nos seres 

humanos. O despejo em corpos de água, além de contaminar mananciais, altera 

também o ambiente natural de peixes e anfíbios, ocasionando a seleção de espécies 

e mortandade. A elevada coloração prejudica a transmissão de luz solar e dificulta a 

fotossíntese das plantas aquáticas. A oxidação biológica de corantes consome o 

oxigênio dissolvido do ambiente, prejudicando também a atividade respiratória dos 

animais aquáticos (CHEN et al, 2014). E em condições anaeróbias, a decomposição 

de alguns tipos corantes propicia a formação de compostos intermediários, como 

aminas aromáticas, potencialmente carcinogênicas (AKSU, 2001; VASQUES, 2008; 

SAHA et al, 2012; ACAR et al, 2015). 

Mesmo com existência de legislações que regulamentam os padrões de 

lançamento de águas residuárias (CONAMA, 2017), a questão da contaminação de 

mananciais oriundas do despejo de efluentes têxteis ainda é um problema bem atual. 

De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos 

hídricos, pelo menos 80% dos efluentes industriais ainda são despejados sem 

tratamento adequado no mundo (WWAP, 2017).  

No Brasil, esta realidade acaba sendo bem visível. Como é o exemplo do rio 

Capibaribe, apresentado na Figura 5. De acordo com a notícia reportada pelo site de 

notícias G1 (2017), o rio tem apresentado elevado grau de poluição decorrente do 

descarte incorreto de efluentes oriundos de lavanderias e indústrias produtoras de 

jeans localizadas na região de Toritama, agreste pernambucano. O que tem chamado 

mais atenção é a coloração avermelhada das águas. Tal fato corrobora com a 

urgência em se propor medidas e tornar aplicável o tratamento destes efluentes.  
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Figura 5 - Rio Capibaribe (Toritama-PE) contaminado por efluente de lavanderias e fábricas de 
jeans. 

 
Fonte: G1, 2017. 

2.2.1 Tratamento de Efluentes Têxteis 

As técnicas comumente utilizadas no tratamento de efluentes têxteis incluem 

processos físicos e químicos. O tratamento ocorre por uma combinação de diferentes 

métodos, uma vez que dificilmente um método singular é suficientemente efetivo para 

o alcance de padrões desejados de qualidade (CRINI, 2008; MARIN, 2013). 

A origem sintética e estrutura molecular aromática complexa dos corantes os 

torna mais estáveis sob condições ambientais, frente a ação da luz, pH, ataque 

microbiológico e biodegradação. E também por este motivo uma combinação de 

etapas é empregada nos sistemas de tratamento (VASQUES, 2008). 

Dentre as técnicas comumente utilizadas para o tratamento de efluentes 

têxteis pode-se citar: lodo ativado, oxidação química, processos oxidativos 

avançados, filtração por membranas, eletrofloculação, adsorção e dentre vários outros 

(FIORENTIN et al, 2010; NAGEL-HASSEMER et al, 2012; SOLER, 2013; ZODI et al, 

2013; COLPINI, et al, 2014; BABU; MURTHY, 2017). 

A técnica por lodo ativado, por exemplo, aborda um processo biológico onde 

o efluente têxtil é tratado pela ação de microrganismos presentes em reatores 

biológicos (aeróbios ou anaeróbios) e biofiltros. O tratamento é efetivo principalmente 

para sistemas contendo corantes azoicos. No entanto, grande parte dos corantes são 

recalcitrantes no sistema, por isso há a necessidade de um polimento final do efluente 

(VASQUES, 2008). Diversos estudos têm sido realizados a fim de otimizar a técnica, 
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seja pela combinação com tratamentos químicos para elevar o percentual de 

remoção, ou pela geração de menor quantidade de lodo (BAÊTA, 2012; XIANG et al, 

2016; MEERBERGEN et al, 2017). 

A técnica por processos oxidativos avançados consiste na geração de radicais 

livres altamente oxidantes que são capazes de mineralizar poluentes orgânicos 

presentes em efluentes. Estes radicais são gerados em reações combinadas por 

agentes oxidantes, peróxido de hidrogênio, radiação ultravioleta e catalisadores. A 

técnica é altamente efetiva no tratamento de efluentes contendo corantes, por 

exemplo. No entanto, não possibilita a recuperação do poluente após o processo de 

tratamento, uma vez que este é mineralizado. E é também altamente dependente da 

demanda energética para fonte de radiação ultravioleta (FERREIRA; DANIEL, 2004; 

MORAES, 2010). 

O tratamento por adsorção se baseia na remoção do corante a partir do 

contato entre o efluente e materiais sólidos como carvão ativo, sílica gel, bauxita, 

resinas de troca-iônica, derivados e celulose e etc. Uma das vantagens da técnica é 

a capacidade de recuperação do poluente após o processo de remoção, possibilitando 

a reutilização ou disposição correta deste. Contudo, o método pode ser lento e não-

econômico (GUARATINI; ZANONI, 2000). Tal fator acaba sendo uma oportunidade 

para a investigação de novos materiais alternativos, com baixo custo e mais eficientes 

na remoção de poluentes. 

 

2.3 ADSORÇÃO E BIOSSORÇÃO 

Os processos de separação que incluem o termo sorção em sua designação 

se referem à passagem de substâncias de uma fase para a outra. Na adsorção, por 

exemplo, a separação dos componentes de uma mistura é realizada a partir do 

fenômeno físico de transferência de massa, onde um componente na fase fluida 

(adsorvato) é transferido para a superfície de um componente na fase sólida 

(adsorvente). Esse fenômeno ocorre devido as diferenças de concentrações de 

adsorvato, o qual se desloca por difusão do seio da fase fluida até a interface 

sólido/líquido. Após atingir a superfície, o adsorvato difunde-se através dos poros do 

material onde, por fim é adsorvido nos sítios ativos do adsorvente. O processo de 
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transferência ocorre até o alcance do equilíbrio entre as concentrações de adsorvato 

na fase fluida e sólida (MCCABE et al, 2005; SEADER et al, 2010; MARIN, 2013). 

A biossorção por sua vez é um tipo de processo de separação que ocorre a 

partir da ligação de um poluente na fase fluida (adsorvato) a um material sólido de 

origem natural (biossorvente). Diferentemente da adsorção, a biossorção pode 

envolver uma combinação de mecanismos de transporte ativos e passivos, que 

incluem: adsorção física, adsorção química, troca iônica, complexação, quelação e 

microprecipitação (AKSU, 2001; FIORENTIN et al, 2015). Com isso, a biossorção 

pode ser um processo que ocorre pelo mecanismo de adsorção, por exemplo. 

A classificação da adsorção quanto física ou química está relacionada com a 

natureza e a força de ligação entre as espécies de sorção. Na fisissorção - adsorção 

física, as forças de atração são fracas, do tipo Van der Waals. A molécula adsorvida 

não reage com o adsorvente, com isso não há alterações na natureza química e o 

adsorvato permanece inteiramente sobre a superfície do poro. Este tipo de interação 

é reversível e pode envolver a deposição de mais de uma camada de adsorvato sobre 

a superfície do material (DABROWSKI, 2001; FOGLER, 2009). 

Já na adsorção química - quimiossorção, a interação entre as espécies é mais 

forte e envolve a formação de ligações químicas entre o adsorvato e a superfície do 

adsorvente, com adsorção em monocamada. Estes processos são irreversíveis e há 

a modificação na estrutura química das espécies (FOGLER, 2009; SEADER et al, 

2010). 

A importância do conhecimento do tipo de adsorção se relaciona com a 

possibilidade de recuperação das espécies. A energia associada ao processo de 

fisissorção é similar à condensação, na ordem de 5 a 40 kJ mol-1. Enquanto que na 

quimiossorção a energia de adsorção é semelhante a calores de reação, que 

alcançam valores de 40 a 800 kJ mol-1 (AKSU; TEZER, 2005; FOGLER, 2009; JAIN; 

GOGATE, 2017). 

Por este motivo, o processo de dessorção, ou seja, a recuperação do 

adsorvato e regeneração adsorvente demanda maior gasto energético em sistemas 

onde ocorre a adsorção química, quando comparado a adsorção física. A adsorção/ 

dessorção ocorrem de maneira cíclica, e uma das vantagens destes métodos é a 

possibilidade de recuperação das espécies para reuso no mesmo processo ou 

realocação em outros (SEADER et al, 2010). 
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O mecanismo de ligação entre adsorvato e biossorvente depende 

principalmente das condições operacionais, da natureza química do poluente (carga 

orgânica, tamanho e espécie) e do tipo da biomassa (seu preparo e propriedades 

específicas da superfície). Para o presente estudo o adsorvato selecionado foi o 

corante reativo Amarelo Reafix B8G em que a remoção foi avaliada pelo processo de 

biossorção. 

Esta técnica tem sido amplamente avaliada por diversos pesquisadores que 

investigam formas de se tornar o tratamento de efluentes mais viável, acessível e 

econômico (HO; MCKAY, 1998; CRUZ et al, 2004; YAO et al, 2010; GUERRERO-

CORONILLA et al, 2015; DANESHVAR et al, 2017; SILVA et al, 2019). 

 

2.4 ADSORVENTES E BIOSSORVENTES 

O mecanismo de ligação e a eficiência da adsorção estão diretamente 

relacionados com o tipo de adsorvente utilizado. Com isso, a escolha do material é de 

extrema importância, uma vez que pode definir a viabilidade da técnica. Além da 

elevada área superficial e tamanho de poro, dentre as principais características 

desejáveis para um adsorvente, se relacionam: a seletividade do material para permitir 

a fina separação; estabilidade térmica e química; propriedades cinéticas e transporte 

favoráveis para sorção rápida; resistência mecânica; elevada capacidade de ser 

regenerado; e baixo custo (SEADER et al, 2010). 

Os principais adsorventes utilizados industrialmente para o tratamento de 

efluentes contendo corantes consistem em alumina, zeólita e carvão ativado. Sendo 

este, o adsorvente mais antigo já conhecido, preparado a partir de materiais 

carbonáceos e ativado por métodos físicos ou químicos (SCHEUFELE, 2014). 

Os adsorventes supracitados, assim como a maioria dos adsorventes 

industriais, possuem uma estrutura porosa e complexa, com diferentes tamanhos de 

poros. De acordo com a classificação da IUPAC (SING, 1982), o material com poros 

inferiores a 2 nm é chamado de microporoso; para poros com diâmetro entre 2 e 50 

nm o material é dito como mesoporoso; e um material macroporoso apresenta poros 

com diâmetros superiores a 50 nm. 

O conhecimento do tamanho dos poros presentes no material permite avaliar 

a aplicação deste em sistemas adsortivos, uma vez que, o tamanho do poro seleciona 
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tamanhos compatíveis de molécula de adsorvato para a interação com a superfície do 

adsorvente (SCHEUFELE, 2014).  

Os processos de tratamento e polimento final de efluentes a partir da adsorção 

possuem como vantagem a possibilidade de recuperação do adsorvato para posterior 

reutilização. No entanto, o uso de adsorventes industriais, tal como o carvão ativado, 

pode envolver elevado custo na compra e regeneração do material. E por este motivo, 

nos últimos anos esforços têm sido realizados para o desenvolvimento de materiais 

adsorventes alternativos, efetivos e com baixo custo (HO; MCKAY, 1998; AKSU; 

TEZER, 2005; SCHEUFELE et al, 2016). 

Os sorventes utilizados nos processos de biossorção, ou seja, os 

biossorventes, também requerem as características desejáveis a um bom adsorvente, 

principalmente no que se refere ao baixo custo. A utilização de biossorventes a partir 

de resíduos, subprodutos industriais, assim como, biomassas amplamente 

disponíveis na natureza tornam a biossorção mais viável. Principalmente se não 

necessitarem de tratamento prévio, forem abundantes e possuírem baixo custo 

(AKSU; TEZER, 2005).  

Diversos resíduos industriais têm sido utilizados como biossorventes. No 

estudo publicado por Silva (2016), por exemplo, a remoção de metais pesados (cobre, 

zinco, paládio) e nobres (ouro, prata e platina) foi realizada utilizando a sericina como 

biossorvente. Trata-se de um constituinte presente no casulo do bicho-da-seda, que 

por sua vez é descartado na forma de resíduo pela indústria de tecido. Já a remoção 

de corantes têxteis, a partir da quitosana obtida também do casulo do bicho-da-seda 

foi avaliada por Simionato et al (2014). Uma das vertentes do trabalho avaliou a 

remoção dos corantes Azul Brilhante Remazol e Preto Remazol, e foi registrado como 

patente de invenção (CNPQ, 2007). 

Outros trabalhos utilizando celulose bacteriana, pó de serragem de madeira, 

bagaço de cana-de-açúcar, macrófitas e bagaço de laranja como biossorvente 

também avaliaram a remoção de corantes têxteis (FERRARI, 2009; MÓDENES et al, 

2011; SHEUFELE, 2014; RICACZESKI, 2017; BANERJEE; CHATTOPADHYAYA, 

2017). 
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2.4.1 Bagaço de Malte 

O bagaço de malte é um subproduto da indústria cervejeira, gerado em larga 

escala nos processos de fermentação da bebida. A composição deste subproduto é 

variável, uma vez que depende do tipo do malte utilizado, da colheita da cevada e dos 

aditivos adicionados para a fabricação da cerveja (MELLO et al, 2013). 

Embora a composição química possa variar, o bagaço de malte é um material 

lignocelulósico que, apresenta aproximadamente 17% de celulose, 28% de 

hemicelulose e 28% de lignina (MUSSATO et al, 2006). Os percentuais restantes da 

composição são atribuídos a proteínas, lipídeos, cinzas, minerais, vitaminas e 

aminoácidos (DRAGONE, 2007). 

A celulose é um polímero linear formado a partir de unidades de celobiose, ou 

seja, unidades de um dissacarídeos D-Glicose que são mantidas juntas em uma 

gigante molécula de cadeia linear por meio de ligações β-(1,4)-glicosídicas. As 

unidades de celobiose formam cadeias longas de celulose que são unidas entre si a 

partir de ligações intra e intermoleculares como pontes de hidrogênio e forças de Van 

der Waals (DEMIRBAS, 2008; CHUNDAWAT et al, 2011). 

Na formação da celobiose ocorre a formação da ligação tipo β-(1,4) entre as 

unidades de β-D-Glicose. O mecanismo consiste na reação de condensação entre a 

hidroxila glicosídica do carbono 1 de uma unidade com a hidroxila glicosídica do 

carbono 4 de outra unidade de β-D-Glicose, dando origem a um dímero (celobiose) 

que é o monômero presente na formação da cadeia linear de celulose. A Figura 6 

apresenta a formação do monômero celobiose e a estrutura da cadeia linear de 

celulose oriunda da repetição deste monômero. 
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Figura 6 - (a) Formação do monômero celobiose a partir da ligação β-(1,4)-glicosídicas entre 
unidades de β-D-Glicose e (b) estrutura linear da celulose formada pela ligação entre unidades 

de celobiose. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Scheufele (2014). 

Por outro lado, o rompimento das ligações β-(1,4)-glicosídicas reduz a cadeia 

de celulose a açúcares (glicose) por meio da reação de hidrólise. Em água pura, esse 

processo ocorre espontaneamente, porém, de forma extremamente lenta. No entanto, 

a hidrólise pode ser catalisada por ácidos diluídos ou concentrados. A Figura 7 

apresenta o mecanismo de hidrólise da celulose, proposto por ÓGEDA; PETRI (2010). 
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Figura 7 - Mecanismo de hidrólise da celulose catalisada por ácido. 

 
Fonte: Ógeda e petri (2010) 

De acordo com Ógeda e Petri (2010), a hidrólise dos terminais da cadeia de 

celulose se inicia com (a) a protonação do oxigênio glicosídico que causa a quebra da 

ligação C1-O; (b) em seguida, o carbocátion gerado é estabilizado pela deslocalização 

do par de elétrons presente sobre o oxigênio do anel glicosídico (adjacente a C1); (c) 

na próxima etapa ocorre o ataque nucleofílico da água sobre C1; (d) seguida da 

regeneração do ácido; e por fim (e) a produção da glicose. Para reação conduzida 

com ácido concentrado, condições de baixa temperatura (≅ 30°C) já são suficientes 

para elevados rendimentos na produção de açúcares. 

As hemiceluloses por sua vez, consistem em diferentes unidades de 

monossacarídeos que formam cadeias poliméricas com ramificações curtas e 

amorfas. Estas cadeias se ligam à superfície da celulose formando um revestimento 

que une micelas e fibras da mesma (DEMIRBAS, 2008; SCHEUFELE, 2014). As 

hemiceluloses são estruturalmente parecidas com a celulose, pois, seus esqueletos 

são formados basicamente por ligações β-glicosídicas (β-1,4 e/ou β-1,3) (ÓGEDA; 

PETRI, 2010).  Além disso, são formadas por uma ampla variedade de cadeias 

principais de açúcares tais como: pentose, hexose e ácidos urônicos. A  Figura 8 
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apresenta os monossacarídeos pertencentes a cada um destes grupos, 

respectivamente. 

 

Figura 8 - Exemplo de monossacarídeos constituintes das hemiceluloses: (a) D-xilose, (b) D-
galactose e (c) 4-O-metil-D-glucurônico. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Adaptado de Martins (2005). 

Por fim, a lignina constitui a fração da biomassa com moléculas de não-

açúcares. Presente na parede celular, é uma macromolécula que se liga tanto a 

celulose quanto nas hemiceluloses, proporcionando resistência estrutural, vedação do 

sistema de condução de água entre as raízes e as folhas das plantas, além de 

resistência à degradação por ataques microbiológicos e oxidativos (DERMIBAS, 

2008). 

A lignina é um polímero de compostos aromáticos, de estrutura tridimensional 

complexa que compreende uma variedade de grupos funcionais como: hidroxila, 

carbonila e metoxil. Estes grupos conferem elevada polaridade à macromolécula de 

lignina (DEMIRBAS, 2008). Uma provável estrutura química da lignina é apresentada 

na Figura 9. 
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Figura 9 - Provável estrutura da lignina. 

 
Fonte: Dragones (2007) 

Quanto a geração de bagaço de malte, estima-se que a cada 100 kg de malte 

utilizados na produção de cerveja são gerados 110 a 120 kg do subproduto 

(BROCHIER; CARVALHO, 2009). Esta biomassa corresponde a 85% dos resíduos 

gerados no processo produtivo cervejeiro e é comumente destinado à ração animal, 

uma vez que possui elevada concentração de nutrientes e baixo custo. No entanto, o 

elevado teor de umidade (aproximadamente 77%) dificulta o processo de 

armazenagem e transporte. Assim como, a quantidade excedente deste subproduto 

gera a necessidade de novas alternativas de aplicação para a biomassa 

(KLAGENBOECH, 2012). A Figura 10 ilustra o bagaço de malte após o processo de 

produção da cerveja. 
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Figura 10 - Bagaço de malte filtrado/ lavado após a produção da cerveja. 

 
Fonte: Rosa, 2007. 

 

As opções sugeridas para o descarte alternativo do bagaço de malte têm 

abrangido estudos como: secagem do material para o aumento da vida útil, redução 

de volume na armazenagem e encaminhamento para o trato animal; avaliação do 

subproduto para fins energéticos, como biomassa para caldeiras; e aplicações na 

culinária (PEREIRA et al, 1999; MATTOS, 2010; CORDEIRO, 2011). 

Além destas alternativas, a utilização do bagaço de malte como biossorvente 

na remoção de corantes presentes em efluentes têxteis também é uma possibilidade 

atrativa e tem sido avaliada por diversos pesquisadores. Nos trabalhos publicados por 

Silva et al (2017b), Fontana et al, (2016a), Rafael (2016), Zanutto et al, (2015) e 

Zanette et al, (2015) a biomassa foi utilizada na remoção dos corantes azul de 

metileno, laranja direto, preto reativo, amarelo reativo e azul reativo, respectivamente. 

Os resultados positivos destas pesquisas evidenciam o potencial do bagaço de malte 

como biossorvente no tratamento de efluentes têxteis. 

Contudo, a maioria dos estudos utilizando o bagaço de malte restringem a sua 

aplicação somente em sistemas em batelada. Ainda são poucos os trabalhos que 

utilizam a biomassa no tratamento por sistemas contínuos, em equipamentos 

denominados colunas de leito fixo. Por este motivo, a proposta do presente projeto foi 

a utilização do bagaço de malte também em sistema contínuo para a biossorção do 

corante ARB8G. 
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2.5 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

A avaliação da cinética de adsorção permite determinar a velocidade com que 

as moléculas de adsorvato são adsorvidas pelo material adsorvente, assim como, o 

tempo de equilíbrio do sistema. Este, se refere ao tempo de residência necessário 

para que a adsorção ocorra completamente (HO; MCKAY, 1998; HONORIO, 2013). 

A partir de equações matemáticas, denominadas modelos cinéticos, é 

possível determinar a taxa de adsorção. Na literatura são encontrados diversos 

modelos, os quais podem ser classificados em modelos difusivos de adsorção e 

modelos de reação em superfície. Os modelos difusivos de adsorção consideram 

basicamente as etapas consecutivas: (1) difusão do adsorvato no filme na fase líquida 

em torno da partícula de adsorvente; (2) difusão no líquido no interior dos poros do 

adsorvente (difusão intrapartícula); e (3) adsorção e dessorção entre o adsorvato e os 

sítios ativos disponíveis no adsorvente (SHEUFELE, 2014). Maior abordagem sobre 

estes modelos é apresentada na seção 2.9.2.2 deste trabalho. 

Já os modelos de reação em superfície não consideram as etapas difusivas, 

somente que cinética da adsorção é limitada apenas pela reação química na 

superfície. Dentro desta classificação, os principais modelos comumente utilizados 

são: pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. A identificação do modelo que 

melhor descreve o sistema de adsorção sob investigação é feita a partir do ajuste 

destes modelos aos dados cinéticos experimentais. 

Para utilizar estes modelos é necessário determinar a quantidade de 

adsorvato na fase sólida ( , mg g-1), dada pela Equação 2.1. 

  =  � −
 (2.1) 

 

Em que � é o volume da solução (L),  é a concentração inicial de adsorvato 

em solução (mg L-1),  é a concentração de adsorvato (mg L-1) no tempo  (min) e 

 é a massa adsorvente (g). 
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2.5.1 Modelo Cinético de Pseudo-Primeira Ordem 

O modelo de pseudo-primeira ordem se baseia na capacidade de carga do 

sólido e foi o primeiro modelo descrito para adsorção em sistemas líquido-sólido. 

Proposto inicialmente por Lagergren (1898), o modelo assume que a “velocidade de 

remoção do adsorvato em função do tempo é diretamente proporcional à diferença na 

concentração de saturação e ao número de sítios ativos no sólido”, conforme 

apresentado pela Equação 2.2. 

 = − −  (2.2) 
 

Sendo,  a constante cinética do modelo de pseudo-primeira ordem (min-1),  

 a quantidade de soluto adsorvido (mg g-1) em um dado tempo  (min) e  a 

quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio (mg g-1). 

 

 

2.5.2 Modelo Cinético de Pseudo-Segunda Ordem 

O modelo de pseudo-segunda ordem também se baseia na capacidade de 

adsorção da fase sólida. Está associado a sistemas onde a taxa de 

adsorção/dessorção é a etapa limitante do processo adsortivo. Neste modelo, 

considera-se que “a velocidade de reação é dependente da quantidade de soluto 

adsorvido na superfície do adsorvente e da quantidade adsorvida no equilíbrio (HO; 

MCKAY, 1999). O modelo é dado pelo Equação 2.3. 

 = +  (2.3) 

 

Sendo que   é a constante cinética do modelo de pseudo-segunda ordem 

(g mg-1 min-1). 
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2.5.3 Energia de Ativação 

A avaliação da velocidade que um poluente é removido determinada em 

diferentes temperaturas permite obter o nível de energia associado à interação entre 

adsorvato e biossorvente e determinar se um processo ocorre por adsorção física ou 

química. Esse procedimento pode ser realizado a partir da Equação de Arrehnius, a 

qual expressa a constante de velocidade em função da temperatura e permite 

determinar a energia de ativação (AKSU, 2001), conforme apresentado na Equação 

2.4. 

 = A −  (2.4) 

 

Em que,  é a constante de Arrhenius (g mg-1 g-1),  é a constante universal 

dos gases ideais (8.314 J mol-1 K-1), T é a temperatura (K),  a constante de velocidade 

de adsorção (g mg-1 g-1) e  a energia de ativação (kJ mol-1). 

A energia de ativação se refere a energia mínima para que um processo de 

sorção possa ocorrer. A partir dela é possível identificar a natureza da interação entre 

as espécies. Para  com valores entre 5 a 40 kJ mol-1 o processo é caracterizado 

como fisissorção, onde estão envolvidas interações físicas entre as partes. Já para 

valores de  entre 40 a 800 kJ mol-1 ocorre a interação química chamada de 

quimissorção, onde a energia de ligação é de natureza forte, como as que estão 

envolvidas em reações químicas (AKSU; TEZER, 2005; JAIN; GOGATE, 2017). 

Maiores informações sobre as diferenças entre a adsorção física e química 

podem ser observadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Principais diferenças entre os processos de adsorção física e adsorção química. 

Adsorção Física Adsorção Química 

Baixo calor de adsorção (duas a três vezes 

menor que o calor latente de vaporização) 

Alto calor de adsorção (duas a três vezes maior que 

o calor latente de vaporização) 

Forças de Van der Waals e pontes de 

hidrogênio 

Ligações covalentes e ligações eletrostáticas 

Sem transferência de elétrons, embora 

possa ocorrer a polarização do adsorvato 

Ocorrência da transferência de elétrons, formando 

uma ligação entre adsorvato e adsorvente 

Fenômeno generalizado a qualquer espécie  Fenômeno específico e seletivo 

Formação de monocamada ou 

multicamadas, sem dissociação das 

espécies adsorvidas 

Formação somente de monocamada, podendo 

haver dissociação das espécies adsorvidas 

Processo rápido, não ativado e reversível Processo lento, ativado e irreversível 

Poucas mudanças na superfície do 

adsorvente 

Mudanças consideráveis na superfície do 

adsorvente 

O adsorvato pode ser recuperado a partir do 

vácuo aplicado na temperatura de adsorção 

O adsorvato só pode ser recuperado a partir do 

vácuo aplicado na temperatura superior à de 

adsorção 

Fonte: Ruthven, 1984; Scheufele, 2014. 

 

 

2.6 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

O equilíbrio em um processo de sorção é verificado quando não são mais 

observadas variações na concentração de adsorvato na fase fluida em relação ao 

tempo de contato. Quando verificado, sob condições de temperatura e pressão 

constante, a distribuição de equilíbrio entre a concentração de adsorvato na fase fluida 

e na fase sólida dá origem às chamadas isotermas de adsorção. Algumas isotermas 

típicas podem ser observadas na Figura 11 (MCCABE et al, 2005; PIETROBELLI, 

2012). 
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Figura 11 - Tipos de isotermas de adsorção. 

 
Fonte: Adaptado de Mccabe et al, 2005. 

 

Mesmo sem o conhecimento prévio do mecanismo de remoção, o tratamento 

comumente utilizado para representar os dados de equilíbrio na biossorção é feito por 

meio das isotermas de adsorção. Pois, a relação de equilíbrio é estabelecida apenas 

entre as espécies químicas inicialmente presentes no sistema. Com isso, qualquer 

outro mecanismo que gere, por exemplo, a liberação de espécies químicas pelo 

biossorvente durante o processo não interfere na concentração dos compostos 

removidos (PIETROBELLI, 2012). 

O ajuste e comparação do sistema de sorção às isotermas permite prever o 

desempenho da remoção sob determinadas condições operacionais e com isso 

realizar o projeto de equipamentos (PIETROBELLI, 2012). As isotermas do tipo 

convexa, conforme observado na Figura 11, refletem processos fortemente 

favoráveis. Onde, a quantidade de poluente adsorvido pelo adsorvente é alta mesmo 

em concentrações baixas de adsorvato na fase fluida (MCCABE et al, 2005). Os 

modelos base utilizados para representar este tipo de isotermas são de Langmuir e 

Freundlich. 

Os tipos de isotermas podem ainda ser classificadas em seis formas 

principais, conforme classificação da IUPAC (SING, 1982). Esta classificação é 

fortemente baseada na porosidade do sólido em processos de adsorção física em 

sistemas sólido-gás. A Figura 12 apresenta a classificação dos tipos de isoterma. 
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Figura 12 - Classificação dos tipos de isotermas

 
Fonte: Adaptado de Scheufele (2014) 

As isotermas do Tipo I correspondem à sistemas com a formação de uma 

monocamada completa, caracterizada por um limite na capacidade de adsorção. 

Conhecida como tipo Langmuir, são isotermas comumente encontradas em processos 

de adsorção física a partir de adsorventes microporosos. 

As isotermas do Tipo II por sua vez, são caracterizadas pela formação de 

múltiplas camadas de adsorvato na superfície do adsorvente. Inicialmente, a adsorção 

ocorre por monocamada, até o ponto em que ocorre a saturação desta e a formação 

de novas camadas sobrepostas. Na Figura 12 a formação das multicamadas é 

indicada pelo ponto B. Este tipo de isoterma é comumente e encontrado em sistemas 

envolvendo adsorventes não porosos ou macroporosos, também conhecida como 

isotermas BET (Brunauer, Emmet e Teller). 

As isotermas do Tipo III caracterizam-se por ser uma forma relativamente rara, 

onde ocorre a adsorção em multicamada em sólidos não porosos por um processo 

lento devido aos baixos níveis de força de ligação entre as espécies. 

Já as isotermas do Tipo IV são um tipo observado principalmente em 

adsorventes industriais mesoporosos (diâmetro de poro entre 2 a 50 nm). Neste 
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formato, a região inicial da isoterma se refere à adsorção em monocamada até o ponto 

de saturação (indicado como ponto B na Figura 12) a partir de onde começa a ocorrer 

a adsorção em multicamadas, semelhante à isoterma Tipo II. 

As isotermas do Tipo V são observadas principalmente em processos 

envolvendo adsorventes mesoporosos. É um tipo relativamente raro, assim como as 

isotermas do Tipo III, devido à baixa afinidade entre adsorvato e adsorvente. 

E por fim, as isotermas do Tipo VI são caracterizadas por um processo gradual 

que ocorre em multicamadas, onde cada degrau da curva representa a capacidade 

de cada monocamada adsorvida. Este tipo de isoterma é encontrada principalmente 

em sistemas envolvendo adsorventes não porosos com superfícies uniformes 

(RUTHVEN, 1984; SCHEUFELE, 2014). 

 

 

2.6.1 Isoterma de Langmuir 

A isoterma proposta por Langmuir (1918), é um modelo simples baseado na 

quantidade limite de adsorção com a formação de uma monocamada. Comumente 

empregado em sistemas de adsorção com superfície homogênea, é um modelo que 

representa bem isotermas do Tipo I. Também é considerado fortemente favorável e 

caracteriza processos onde as forças atuantes na adsorção são semelhantes às 

forças envolvidas nas combinações de espécies químicas (PIETROBELLI, 2012). O 

modelo está baseado nas seguintes suposições (RUTHVEN, 1984): 

(1) Sistema ideal; 

(2) As moléculas de adsorvato aderem à superfície homogênea do adsorvente 

em pontos fixos (sítios ativos) em um processo por monocamada; 

(3) Cada sítio ativo pode acomodar somente uma molécula e é 

energeticamente equivalente aos outros sítios; 

(4) A interação entre as moléculas adsorvidas em sítios vizinhos é 

desprezível. 

 

A isoterma de Langmuir é representada pela Equação 2.5. 
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= � ( + ) (2.5) 

 

Em que,  a quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio (mg g-1),  é a 

concentração de adsorvato no equilíbrio (mg L-1), � é a capacidade máxima de 

adsorção em monocamada (mg g-1) e  é a constante de equilíbrio de Langmuir (L 

mg-1). 

 

 

2.6.2 Isoterma de Freundlich 

A isoterma de Freundlich é um modelo matemático que considera que a 

superfície do adsorvente é heterogênea, com sítios ativos energeticamente diferentes 

e a formação de multicamadas durante a adsorção, sem a previsão de saturação 

(PIETROBELLI, 2012). Proposto por Freundlich (1906), é a isoterma mais antiga é 

que não está baseada teoricamente no mecanismo de adsorção. Contudo, ainda é 

comumente aplicada para a descrição do equilíbrio de adsorção (SCHEUFELE, 2014). 

Por ser um modelo empírico, a aplicação do modelo de Freundlich é restrita 

somente na faixa de concentração em que os seus parâmetros foram ajustados, não 

permitindo extrapolações (PIETROBELLI, 2012). A isoterma de Freundlich é dada 

pela Equação 2.6. 

 = /  (2.6) 

 

Sendo  a constante referente a capacidade de adsorção de Freundlich (mg 

g-1) e  a constante adimensional de Freundlich relacionada à intensidade de 

adsorção. 

 

 

2.6.3 Isoterma BET 

A isoterma BET é uma modificação da isoterma de Langmuir. Desenvolvida 

por Brunauer et al (1938), o modelo possui as mesmas considerações que o modelo 
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de Langmuir quanto à distribuição de sítios e superfície homogênea do adsorvente. 

No entanto, considera a formação de multicamadas com energia menor do que a 

associada à primeira camada (SCHEUFELE, 2014). 

A isoterma BET é representada pela Equação 2.7. 

 = − [ + − / ] (2.7) 

 

Sendo  a capacidade de adsorção em monocamada (mg g-1),  é a 

constante relacionada à energia de interação com a superfície do adsorvente (L mg-1) 

e  a concentração necessária para a formação da monocamada na superfície do 

adsorvente (mg L-1). 

 

 

2.6.4 Modificações Empíricas 

Ao longo dos anos, o avanço na investigação de diversos sistemas formados 

por diferentes espécies de sorção gerou a necessidade de modificações nas 

isotermas tradicionais, a fim de melhor abranger e caracterizar cada sistema. Algumas 

isotermas originadas pela modificação das isotermas tradicionais de Langmuir, 

Freundlich e BET podem ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Modelos empíricos de isotermas de adsorção. 

Modelo Equação  Considerações 

Khan = +  (2.8) 

Modificação de Langmuir; 

multicamada; superfície 

homogênea 

Temkin = ln   (2.9) 

Modificação de Freundlich; 

distribuição uniforme de 

energias de ligação entre 

adsorvato e adsorvente. 

Redlich-

Peterson 
= + � (2.10) 

Modificação de Langmuir e 

Freundlich; sistemas 

homogêneos e 

heterogêneos. 

Toth = + /  (2.11) 

Modificação de Langmuir; 

adsorção em multicamada; 

superfície homogênea. 

Lagmuir-

BET 
= + + − [ + − / ] (2.12) 

Isotermas combinadas de 

Langmuir e BET; adsorção 

em multicamadas. 

Fonte: Ruthven, 1984; Redlich e Peterson, 1959; Toth, 1971; Fiorentin et al, 2010; Módenes et 
al, 2015. 

 

Em que , , , , , , �, , , , , , ,  e   são os parâmetros 

ajustáveis dos modelos, respectivamente. 

 

 

2.7 TERMODINÂMICA DE ADSORÇÃO 

Na avaliação termodinâmica dos processos de sorção os parâmetros são: 

entalpia (ΔH°), energia livre de Gibbs (ΔG°) e entropia (ΔS°). Os quais servem para 

avaliar as características finais do sistema, a espontaneidade, se o processo é 

exotérmico ou endotérmico, a natureza química ou física, e ainda a afinidade entre as 

espécies. 

Com base na terceira Lei da Termodinâmica, estes parâmetros se relacionam 

conforme descrito na Equação 2.13, onde  é a temperatura (K). 
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∆ ° = ∆ ° − ∆ ° (2.13) 

 

Os parâmetros termodinâmicos podem ser obtidos a partir da equação de 

Van’t Hoof, a qual relaciona as mudanças na constante de equilíbrio de adsorção em 

função da temperatura (LIMA et al, 2019), como pode ser observado na Equação 2.14. 

 ∆ ° = − ln °  (2.14) 

 

Em que,  é a constante universal dos gases ideais (8.314 J mol-1 K-1) e ° a 

constante de equilíbrio termodinâmico (adimensional). Assim, relacionando a 

Equação 2.13 com a Equação 2.14, surge a Equação 2.15 que permite determinar 

ΔH° e ΔS° a partir da relação linear entre ln °  versus / . 

 ln ° = − ∆ ° + ∆ °
 (2.15) 

 

A espontaneidade de um processo de adsorção pode ser avaliada pelos 

valores que a variação da energia livre de Gibbs apresenta. Sistemas que apresentam 

valores negativos para ΔG° são espontâneos e termodinamicamente favoráveis, com 

alta afinidade entre adsorvato e adsorvente. E quanto maior o valor absoluto deste 

parâmetro, mais energeticamente favorecido é o processo. 

Valores negativos para entalpia, indicam que a adsorção ocorreu por um 

processo exotérmico. Por outro lado, valores positivos de ΔH° apontam um processo 

endotérmico. Assim como a energia de ativação (apresentada na seção 2.5.3), a 

magnitude dos valores de entalpia permite avaliar que a adsorção ocorre por um 

processo físico ou químico. Para o primeiro caso, valores entre -40 a -800 kJ mol-1 

indicam a ocorrência de adsorção química, enquanto que valores entre 0 a -40 kJ mol-

1 são para adsorção física (SCHEUFELE, 2014). 

Quanto a variação de entropia, valores negativos para ΔS° apontam que 

durante o processo de remoção houve uma diminuição na aleatoriedade na interface 

sólido/líquido devido às interações entre as espécies e que não houve mudanças 

marcantes na estrutura do adsorvente (ZHANG et al, 2011). Por outro lado, valores 

positivos apontam uma elevação no grau de desordem na interface sólido/solução, 
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com aumento nos graus de liberdade do adsorvato na solução, assim como, a 

afinidade pelo adsorvente (TRAN et al, 2016). 

Assim sendo, para a determinação dos parâmetros termodinâmicos é 

essencial o conhecimento da constante de equilíbrio termodinâmico °. De acordo 

com Lima et al (2019), a maneira correta de se calcular a constante de equilíbrio é 

obter as isotermas de adsorção para diferentes temperaturas, realizar o ajuste não-

linear dos modelos matemáticos que descrevem o equilíbrio de adsorção aos dados 

experimentais de equilíbrio e, a partir do melhor ajuste obter as constantes de 

equilíbrio para cada temperatura, que em geral são expressas em L mg-1. No entanto, 

para que seja possível utilizar a equação de Van’t Hoof, é necessário que estas 

constantes sejam adimensionais. 

Para isto, conforme Lima et al (2019) recomenda, deve-se utilizar o artificio de 

conversão de unidades dado pela Equação 2.16, que estabelece a relação entre o 

coeficiente de atividade � (adimensional), a concentração padrão de adsorvato 

representado por [ ]° (1 mol L-1) e � que é a constante oriunda do melhor ajuste às 

isotermas de adsorção que deve estar convertida de L mg-1 para L mol-1. 

 

° = (  �    )[ ]°� = ��   (2.16) 

 

Em que,  é a constante de equilíbrio de uma solução ideal (adimensional) a 

qual possui o valor numérico relacionado à concentração da fase sólida. Com isso, as 

Equações 2.14 e 2.15 podem ser reescritas conforme seguem nas Equações 2.17 e 

2.18, respectivamente. 

 ∆ ° = − ln ( � ) (2.17) 

 ln ( � ) = − ∆ ° + ∆ °
 (2.18) 

 

Para processos de adsorção que ocorrem em monocamada a isoterma de 

Langmuir é o modelo comumente utilizado para descrever o equilíbrio. Assim sendo, 
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a constante de afinidade do modelo  pode ser relacionada com a constante de 

equilíbrio termodinâmico, conforme indicado pela Equação 2.19 (LIMA et al, 2019). 

 

° = � = �  (2.19) 

 

Substituindo /� nas Equações 2.17 e 2.18, é possível determinar os 

parâmetros ΔG°, ΔH° e ΔS° pelas Equações 2.20 e 2.21, respectivamente. 

 ∆ ° = − ln ( � ) (2.20) 

 ln ( � ) = − ∆ ° + ∆ °
 (2.21) 

 

Por outro lado, se a adsorção ocorre por um processo em multicamadas, ao 

invés da isoterma de Langmuir o equilíbrio pode ser descrito pela isoterma dada pela 

Equação 2.22 que é semelhante à isoterma BET (Equação 2.7) mas que, no entanto, 

envolve “constantes de equilíbrio melhor interpretadas no sentido de descrever a 

natureza do mecanismo adsortivo” (SCHEUFELE, 2014). Para diferenciar ambas as 

isotermas neste trabalho, a Equação 2.22 é chamada de isoterma BET 

termodinâmica. 

 = − [ + − ] (2.22) 

 

Sendo  a quantidade de soluto adsorvido no equilíbrio (mol g-1),  a 

capacidade de adsorção em monocamada (mol g-1),  a constante de equilíbrio 

referente à monocamada (L mol-1) e  referente à multicamada (L mol-1). 

De forma análoga, as constantes de equilíbrio de adsorção do modelo BET 

podem ser relacionadas à constante de equilíbrio termodinâmico. Contudo, como o 

mecanismo envolve as etapas de monocamada e multicamada que podem ocorrer em 

conjunto durante a adsorção, é possível avaliar os parâmetros termodinâmicos para 

cada etapa (SCHEUFELE et al, 2016). Conforme representado pelas Equações 2.23 
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a 2.26, em que os parâmetros com subscrito 1 se relacionam com a etapa em 

monocamada, enquanto que o subscrito 2 é para a etapa em multicamada. 

 ∆ ° = − ln ( � ) (2.23) 

 ∆ ° = − ln ( � ) (2.24) 

 

ln ( � ) = − ∆ ° + ∆ °
 (2.25) 

 

ln ( � ) = − ∆ ° + ∆ °
 (2.26) 

 

No entanto, para compostos orgânicos neutros ou fracamente carregados, tal 

como corantes têxteis, o coeficiente de atividade é igual à unidade (LIU, 2009; 

SCHEUFELE, 2014). Com isso, as Equações 2.23 a 2.26 podem ser rearranjadas nas 

Equações 2.27 a 2.30, respectivamente. 

 ∆ ° = − ln  (2.27) 

 ∆ ° = − ln  (2.28) 

 

ln = − ∆ ° + ∆ °
 (2.29) 

 

ln = − ∆ ° + ∆ °
 (2.30) 

 

 

2.8 COLUNA DE LEITO FIXO 

A biossorção é uma técnica empregada principalmente no tratamento e 

polimento final de efluentes convencionalmente tratados, pois, apresenta baixo custo, 
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fácil operação e projeto simples. Além disso, pode ser realizada em sistema contínuo, 

a partir de colunas de leito fixo. Tal operação unitária possibilita o tratamento de 

grandes volumes de efluentes de forma contínua, ocupando pequeno espaço para 

operação, permitindo variações de concentração de poluente na alimentação e o 

alcance de elevados teores de remoção (SHEUFELE, 2014; PIETROBELLI, 2012). 

A adsorção na fase líquida é amplamente empregada em colunas de leito fixo 

para a remoção de poluentes em solução aquosa (MCCABE et al, 2005). A operação 

do equipamento consiste no empacotamento de partículas adsorventes em uma 

coluna. O efluente a ser tratado é colocado em contato com o adsorvente a partir de 

um fluxo ascendente ou descendente através do leito a uma taxa constante 

(GEANKOPLIS, 1993). 

A fluidodinâmica das colunas de leito fixo ocorre em um sistema não 

estacionário e é altamente influenciável pelas condições operacionais, como vazão, 

tamanho da partícula e dimensões da coluna (SHEUFELE, 2014). A resistência à 

transferência de massa é um fator que afeta também a dinâmica de operação destes 

equipamentos, pois, influenciam na concentração do adsorvato na fase fluida (Ce) e 

na fase sólida (qe), que por sua vez variam com o tempo e a posição no leito (MARIN, 

2013; GEANKOPLIS, 1993). 

Quando o efluente é percolado através do leito, as moléculas de adsorvato 

vão sendo gradualmente removidas ao sofrerem um processo de transferência de 

massa para a superfície do biossorvente empacotado no leito. Inicialmente, a 

concentração de adsorvato na fase sólida é nula. No entanto, quando o poluente 

passa a ter contato com o leito um perfil de concentração é formado. Este perfil é 

conhecido como Zona de Transferência de Massa (ZTM). Trata-se de uma região de 

transição onde ocorre a mudança de concentração. Com o tempo, a ZTM se desloca 

ao longo do leito saturando as posições anteriores, até o ponto que o final de leito é 

alcançado e o leito saturado por inteiro. A ZTM é também conhecida como 

comprimento não utilizável do leito ( ) (SHEUFELE, 2014; MARIN, 2013; 

MCCABE et al, 2005). 

A dinâmica de remoção em colunas de leito fixo é avaliada pelas curvas de 

ruptura, que nada mais são que os gráficos formados pela concentração de efluente 

na saída da coluna versus tempo. Na Figura 13 está representado o processo de 

transferência de massa que ocorre na biossorção em colunas de leito fixo, juntamente 

com a curva de ruptura característica do sistema (SHEUFELE, 2014). 
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Figura 13 - Perfil de concentração na coluna de leito fixo. 

 
Fonte: Marin, 2013. 

 

O chamado comprimento utilizável do leito ( ) é a parte da curva 

compreendida até o ponto de ruptura. E já o comprimento não utilizável (  por sua 

vez, corresponde a parte entre o ponto de ruptura e o ponto de saturação. O ponto de 

ruptura ( ) pode ser definido como o momento em que a concentração do efluente 

atinge 5% da concentração de alimentação ( = ,  ). E o ponto de saturação ( ) 

indica o momento da completa saturação do leito ( = ) (SHEUFELE, 2014; 

MARIN, 2013; PIETROBELLI, 2012). 

Na prática, a coluna de leito fixo não é operada até a completa saturação do 

leito. A operação pode ser interrompida no ponto de ruptura e a partir deste ponto, o 

fluxo pode ser desviado para outra coluna ou interrompido para troca de biossorvente 

(FERRARI, 2009). 

Na Figura 13 observa-se também o comportamento ideal e real da coluna de 

leito fixo. Idealmente, a curva de ruptura deveria apresentar um comportamento do 

tipo degrau, ou seja, enquanto  não alcançasse o topo do leito a concentração do 

efluente deveria ser nula, indicando a retenção do adsorvato na biomassa. Contudo, 

no sistema real a concentração de adsorvato no efluente é detectada mesmo antes 

da saturação do leito devido às resistências a transferência de massa e dispersão 

axial no leito. Com isso, a curva apresenta um formato sigmoidal. 
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2.8.1 Cálculo da Zona de Transferência de Massa 

O desempenho e a seletividade do biossorvente empregado em colunas de 

leito fixo são fatores importantes para a eficiência na remoção. E para o projeto de 

dos equipamentos é necessário à avaliação destes fatores a partir da obtenção dos 

dados de equilíbrio, dinâmica de sorção e parâmetros associados à transferência de 

massa em colunas de leito fixo (GEANKOPLIS, 1993). 

As curvas de ruptura representam o movimento progressivo da ZTM, ou seja, 

da área ativa do leito onde a biossorção ocorre. Como trata-se de um sistema 

dinâmico, a ZTM tende a se movimentar conforme o leito vai sendo saturado. A 

determinação da ZTM é um fator importante para projetos, pois, quanto menor for seu 

valor maior a eficiência na remoção. A ZTM pode ser obtida a partir da Equação 2.31, 

a qual utiliza os dados extraídos das curvas de ruptura. 

 = = ( − )  (2.31) 

 

Sendo  o comprimento total do leito (cm),  tempo equivalente à capacidade 

total (min) (determinado pela 2.32) e  é o tempo útil (min), que representa o tempo 

de operação até que se atinja o ponto de ruptura ( ) e pode ser determinado pela 

Equação 2.33. 

 = ∫ ( − )∞
 (2.32) 

 = ∫ ( − )�
 (2.33) 

 

 

Em que  (mg L-1) é a concentração de efluente. 

A partir destes parâmetros é possível determinar também o comprimento 

utilizável do leito ( ), que corresponde ao tempo útil expresso pela Equação 2.34. 
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=  (2.34) 

 

A capacidade dinâmica total de biossorção da coluna pode ser avaliada no 

equilíbrio entre as fases fluida e sólida, quando a concentração de sorvato na saída 

da coluna passa a ser igual à concentração de alimentação, ou seja, até o tempo total 

de operação (ponto de saturação). A Equação 2.35 é utilizada para o cálculo deste 

parâmetro. 

 

� =  ∫ ( − )� − � �
 (2.35) 

 

Sendo � a capacidade dinâmica de biossorção (mg g-1) referente ao ponto 

de saturação,  é a vazão de alimentação (L min-1),  é a massa de biossorvente 

(g), �  é o volume total do leito (cm³) e � é a porosidade do leito (GENKOPLIS, 1993; 

MCCABE et al, 2005; SEADER et al, 2010). 

 

 

2.9 FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 

A modelagem matemática de sistemas que envolvem escoamento de fluidos 

é frequentemente feita por equações diferenciais parciais (EDPs) não lineares. A 

solução do conjunto de equações que representam a realidade física de um 

escoamento é obtida por métodos numéricos, uma vez que a resolução analítica 

muitas vezes é trabalhosa e não viável (MALISKA 2012; LOPES, 2008). 

Nas últimas décadas, a crescente disponibilidade computacional tem dado 

aporte para a solução cada vez mais avançada e rápida dos problemas de engenharia. 

Este fato tem sido possível devido a fluidodinâmica computacional (CFD), que é o 

termo utilizado para designar um conjunto de técnicas numéricas, computacionais e 

matemáticas para a soluções de equações onde a resolução por métodos analíticos 

é limitada (MALISKA, 2012). 

As equações que governam a dinâmica dos fluidos formam um conjunto de 

EDPs não lineares acopladas que representam a conservação de massa, momento e 

energia do sistema físico e são descritas pelas equações da continuidade, Navier-
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Stokes e energia, respectivamente. Para tanto, CFD é uma ferramenta que soluciona 

estas equações por algoritmos numéricos. E permite que os parâmetros relevantes de 

um dado problema sejam avaliados numericamente e a alterados conforme exigências 

do projeto. Desta forma, é possível realizar investigações experimentais mais 

eficientes eliminando a necessidade do uso de técnicas empíricas, a um tempo e 

custos menores (LOPES, 2008). 

Para a solução computacional numérica das EDPs que descrevem um 

fenômeno de escoamento é necessário que o domínio da solução, ou seja, a porção 

que está sob investigação (fluido ou sólido) seja discretizada. Esse procedimento é 

feito a partir da divisão do domínio em elementos menores chamados volumes de 

controle, dando origem às malhas computacionais (ALMEIDA, 2012). 

Os elementos comumente utilizados para a geração de uma malha 

computacional são tetraédricos. No entanto, outros elementos como triângulos, 

quadriláteros, polígonos e paralelepípedos também podem ser utilizados. Cada 

volume de controle originado por estes elementos é submetido às EDPs que 

descrevem o fenômeno, para obtenção das soluções numéricas (MALISKA, 2012). Na 

Figura 14 pode ser observado uma malha tetraédrica gerada para representar o 

domínio de um leito fixo, utilizado na remoção de poluentes da indústria de petróleo e 

gás. O número total de elementos que compõem a malha é de 18708 volumes de 

controle (LAVICH et al, 2003). 

Como parte da discretização do domínio, a resolução das EDPs é feita por 

métodos numéricos. A partir dos quais realiza-se a substituição das derivadas por 

expressões algébricas que incluem a função incógnita. Onde o resultado é obtido por 

uma aproximação numérica da expressão, mediante a um dado erro (MALISKA, 

2012). Os métodos de discretização mais difundidos são os métodos das diferenças 

finitas (MDF), método dos elementos finitos (MEF) e método dos volumes finitos 

(MVF), sendo este o mais utilizado em CFD. 
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Figura 14 - Configuração da malha computacional para um leito fixo. 

 
Fonte: LAVICH et al, 2003. 

 

O MVF resolve o sistema de EDPs a partir da resolução dos balanços de 

massa, energia e movimento para um volume de controle (KESSLER, 2016). Trata-se 

de um método conservativo por manter as propriedades nas fronteiras do domínio e 

que, segundo Dionísio (2008) “parte da integração formal das equações de transporte 

que regem o escoamento do fluido em todos os volumes de controle obtidos pela 

discretização do domínio”.  

A simulação fluidodinâmica de colunas de leito fixo tem sido abordada por 

vários pesquisadores (ALMEIDA, 2012; RIBEIRO, 2012; LAVICH et al, 2003), os quais 

obtiveram curvas de ruptura e perfis tridimensionais de velocidade e concentração no 

interior da coluna. No trabalho publicado por Nouh et al (2010), a simulação 

hidrodinâmica da adsorção de compostos gasosos foi avaliada em uma coluna de leito 

fixo preenchida com zeolita 13X. O desenvolvimento de um modelo integrado foi 

utilizado para obter a concentração da mistura gasosa no interior da coluna em função 

do tempo, e em diferentes condições operacionais e com isso, foram obtidos o perfil 

de concentração de adsorvato na coluna e a curva de ruptura. 

No entanto, a grande maioria dos trabalhos encontrados na literatura se 

concentram na simulação CFD de sistemas gás-sólido em colunas de leito fixo 
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(LAVICH et al, 2003; NOUH et al, 2010; ALMEIDA, 2012; RIBEIRO, 2012;). Trabalhos 

envolvendo a simulação de sistemas de biossorção e adsorção ainda são escassos 

(ROSA et al, 2015). Desta forma, este trabalho é proposto como uma forma de 

contribuir para o preenchimento da lacuna que ainda há no conhecimento sobre 

simulações CFD nestes tipos de sistemas. 

Atualmente, é possível encontrar uma gama de softwares capazes de simular 

sistemas de escoamento utilizando CFD. Em especial, pode-se citar o código 

comercial ANSYS Fluent 19.0 que é uma ferramenta de alto desempenho utilizada 

para resolver problemas de escoamento com a discretização pelo método dos 

volumes finitos. O software é capaz modelar diversos sistemas, como: fluxo transiente, 

estacionário, laminar, turbulento, multifásico, movimento de partículas e entre outros 

(ANSYS, 2019). 

Neste software é possível personalizar o solucionador por meio da adição de 

funções definidas pelo usuário (UDF), que em códigos programados em linguagem C 

permitem a adição de condições especiais de contorno, propriedades personalizadas, 

novos modelos físicos (como por exemplo a implementação da transferência de 

massa, em processo de biossorção), termos fonte e entre outros (ANSYS, 2019). E 

por este motivo foi a ferramenta selecionada para a simulação CFD do presente 

trabalho. 

 

2.9.1 Equações Governantes 

As equações que governam o escoamento de um fluido, sendo elas referentes 

à conservação de massa, momento e energia, representam afirmações matemáticas 

baseadas nas seguintes leis de conservação física (VERSTEEG; MALALASEKERA, 

2007): 

• A massa de um fluido é conservada; 

• A taxa de variação de momento é igual à soma das forças atuantes sobre uma 

partícula de fluido (Segunda Lei de Newton); 

• A taxa de variação de energia é igual à soma da taxa de calor adicionado e a 

taxa de trabalho realizado sobre uma partícula de fluido (Primeira Lei da 

Termodinâmica). 
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Para o presente estudo, considera-se que o processo de biossorção do 

corante Amarelo Reafix B8G pelo bagaço de malte em sistema contínuo através da 

coluna de leito fixo ocorreu isotermicamente. Com isso, a questão sobre variação de 

energia não foi avaliada. 

 

2.9.1.1 Equação da continuidade 

A equação da continuidade, ou equação da conservação da massa, se 

relaciona com a taxa de variação de massa dentro de um dado volume de controle. 

Para o caso de um escoamento transiente, tridimensional para um fluido compressível 

a relação é dada pela Equação 2.36. 

 �� + ∇. ⃗ =  (2.36) 

 

Em que  é a densidade do fluido,  é o tempo, ∇ é o vetor divergente e ⃗ o 

vetor velocidade de escoamento. No presente trabalho considera-se que o fluido em 

escoamento é incompressível, com isso, a Equação 2.36 é reescrita na forma da 

Equação 2.37 (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 

 ∇. ⃗ = �� + �� + �� =  (2.37) 

 

Em que, ,  e  são as componentes do vetor velocidade ⃗. 
 

 

2.9.1.2 Equação da quantidade de movimento 

Baseada na Segunda Lei de Newton, a equação geral para quantidade de 

movimento é dada pela Equação 2.38. A qual relaciona a soma das forças atuantes 

sobre uma partícula de fluido em escoamento, podendo ser forças de superfície 

(pressão, viscosidade e gravidade) e/ou forças de corpo (atuantes sobre um volume). 

As componentes da equação da quantidade de movimento conjunto de equações 

denominadas equações de Navier-Stokes (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007). 
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� ⃗� + ∇. ⃗ ⃗ = −∇ + ∇. � +  (2.38) 

 

Em que,  é a pressão normal, � é o tensor tensão dado pela Equação 2.39 e 

 é o termo fonte. 

 � = � [ ∇ ⃗ + ∇ ⃗ − ∇. ⃗ ] (2.39) 

 

Sendo, � a viscosidade molecular,  a temperatura e  é o tensor unitário. 

O termo fonte ( ) pode ser utilizado para incluir a contribuição de forças de 

corpo atuantes sobre uma partícula de fluido. Para o caso de um escoamento em meio 

poroso (como em um leito fixo)  é utilizado para calcular o gradiente de pressão no 

leito empacotado e cria uma queda de pressão proporcional à velocidade do fluido, 

conforme representado pela Equação 2.40 (NOUH et al, 2010). 

 = �� ⃗ + ( ⃗| ⃗|) (2.40) 

 

Os parâmetros � e  se relacionam com a resistência viscosa e a resistência 

inercial ao escoamento em meio poroso, que podem ser calculadas pelas Equações 

2.41 e 2.42, respectivamente. Em que,  é o diâmetro das partículas empacotadas 

no leito e � a porosidade do leito. 

 � = �− �  (2.41) 

 = , − ��  (2.42) 

 

Para sistemas de escoamento caracterizados como turbulento, há ocorrência 

de flutuações de velocidade no campo de fluxo ao longo do tempo e do espaço em 

todas as direções. Com isso, há maior dificuldade na resolução das equações de 

Navier-Stokes, gerando a necessidade de um método que permita prever a 
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turbulência nas simulações. Esse procedimento é realizado a partir da modelagem da 

turbulência utilizando estratégias numéricas. 

No presente estudo, as condições operacionais utilizadas causaram ao 

sistema um escoamento com fluxo laminar, por este motivo a questão sobre 

modelagem da turbulência não foi avaliada.  

 

2.9.2 Transferência de Massa 

A representação da realidade física dos fenômenos é feita a partir da 

modelagem matemática de um sistema que quando resolvida numericamente garante 

cada vez mais a descrição de um problema e a possibilidade de previsões e 

otimizações acerca de seu comportamento. Para o caso de simulações 

fluidodinâmicas, a modelagem deve ser de ordem fenomenológica, ou seja, descrever 

os princípios de conservação de massa, momento, energia e condições de contorno 

que formulam o sistema (ALMEIDA, 2012). 

A simulação fluidodinâmica a partir do método dos volumes finitos, por 

exemplo, subdivide o domínio de interesse em pequenos volumes de controle (VC), 

nos quais as variáveis irão se alojar em seus nós. Em seguida, as equações de 

conservação são aplicadas, descritas na sua forma integral e aproximadas 

numericamente para cada VC. O resultado é a geração de um sistema de equações 

algébricas, contendo a variável de interesse, que são resolvidas por método numérico 

e fornecem a solução (OSSES, 2016). 

A equação de conservação a ser resolvida pela fluidodinâmica computacional 

pode ser descrita em uma forma genérica, conforme apresentado pela Equação 2.43, 

que fornece a equação geral do transporte. 

 � �� + ∇. ⃗� − ∇. ∇� = � (2.43) 

 

Em que, � é a variável de interesse a ser calculada,  coeficiente difusivo e � o termo fonte referente a variável de interesse. O primeiro termo da Equação 2.43 

se relaciona ao acúmulo da variável devido ao escoamento transiente, enquanto que 

o segundo termo se refere ao transporte convectivo e o terceiro ao transporte difusivo. 
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O termo ao lado direito da Equação 2.43, termo fonte, se relaciona com as 

condições de contorno do fenômeno, a ação de forças ou mecanismo físicos e 

representa outros termos da equação particular de interesse que não são 

representados pelos termos do lado esquerdo da equação (ANSYS, 2012). 

Para descrever o comportamento do processo de biossorção em um sistema 

contínuo em coluna de leito fixo a equação geral do transporte pode ser reescrita a 

partir do balanço de massa do adsorvato na fase fluida e na fase sólida, equações que 

representem os dados experimentais de equilíbrio entre as fases e equações que 

representem os efeitos de transferência de massa. A partir disto, a variável de 

interesse, �, pode ser a concentração de fluido ao longo do domínio, ou seja, do leito 

fixo. 

 

2.9.2.1 Balanço de massa na fase fluida 

Para o balanço de massa na fase fluida, um volume de controle  é tomado 

na região da coluna de leito fixo, onde  é a área de seção transversal e  o 

comprimento axial do volume de controle, conforme representado na Figura 15. 

As seguintes considerações devem ser assumidas (PIETROBELLI, 2012): 

(1) porosidade do leito constante;  

(2) processo isotérmico e isobárico;  

(3) propriedades físicas constantes;  

(4) resistência a transferência de massa radial desprezível. 
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Figura 15 - Volume de controle em uma coluna de leito fixo. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Com isso, o balanço é dado pela Equação 2.44. 

 

[          ] − [    �    ] = [ ú       ] (2.44) 

 

Reescrevendo matematicamente: 

 � ( − �� )|�, − � ( − �� )|�+��, = (� �� + � ̅ � )|�,  (2.45) 

 

Em que,  é a velocidade intersticial do fluido que percorre através do leito 

(cm min-1),  é a densidade do leito (g L-1),  é o coeficiente de dispersão axial (cm² 

min-1), e � a porosidade do leito. 

Considerando que  e  são constantes ao longo da coluna. E tomando o 

limite de quando  tende a zero, a Equação 2.45 pode ser reescrita na forma da 

Equação 2.46. 
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�� + �� + � � ̅ � − �� =  (2.46) 

 

A concentração  de adsorvato na fase fluida (mg L-1) e concentração média ̅ na fase sólida (mg g-1) são variáveis que dependem da posição no leito (cm), , e 

do tempo de processo (min), . Com isso, a solução da EDP descrita pela Equação 

2.46 permite descrever o perfil de concentração de adsorvato no leito ao longo do 

tempo. Para tanto, as condições iniciais e de contorno representadas pelas Equações 

2.47 a 2.50, são utilizadas. 

Condições iniciais: 

 , =  (2.47) ̅ , =  (2.48) 

 

Condições de contorno: 

 

Em =  
�  ,� |�= =  , −  (2.49) 

Em =  
�  ,� |�= =  (2.50) 

 

O coeficiente de dispersão axial, , pode ser determinado de forma empírica, 

a partir da Equação 2.51. 

 = � +  (2.51) 

 

Sendo  o diâmetro da partícula (cm) de biossorvente e  é a difusividade 

molecular do adsorvato na água (cm² min-1). 

A  pode ser determinada a partir da Equação 2.52, em que  é a área de 

seção reta da coluna,  a vazão de alimentação e �  a porosidade do leito. 
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= � (2.52) 

 

Reorganizando a Equação 2.46 na Equação 2.53, é possível identificar os 

termos identificados na equação geral do transporte (Equação 2.43). 

 �� + �� − �� = − � � ̅ �  (2.53) 

 

Sendo, 
��  o termo referente ao acúmulo devido escoamento transiente, ��� devido ao transporte convectivo, − ���  transporte difusivo e − �� � ̅ �  o termo 

fonte. Sendo que este, está relacionado com o balanço do adsorvato na fase sólida, 

podendo ser representado a partir de modelos cinéticos difusivos, conforme melhor 

abordado na seção 2.9.2.2. 

 

2.9.2.2  Modelos cinéticos difusivos 

Como parte da solução do modelo que representa a transferência de massa, 

é necessário estabelecer a taxa em que o adsorvato é transferido da fase fluida para 

a fase sólida  
� ̅ � . A qual se dá pelo balanço de massa na fase sólida e pode ser 

descrita a partir das etapas limitantes no processo de adsorção em adsorventes 

porosos, conforme ilustração apresentada na Figura 16. 
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Figura 16 - Etapas do processo de adsorção em adsorventes porosos. 

 
Fonte: Scheufele, 2014. 

 

De acordo com Scheufele (2014), a sucessão de estágios durante a cinética 

de adsorção é dada pelas seguintes etapas: 

1) Transporte no seio da solução: inicialmente, há o movimento das 

moléculas de adsorvato do seio da solução líquida para a camada limite 

existente nas proximidades da superfície externa da partícula de 

adsorvente; 

2) Transporte difusivo na camada limite externa: nesta etapa ocorre a difusão 

unidimensional das moléculas de adsorvato através da camada líquida que 

envolve a partícula de adsorvente, definida como filme líquido, até a 

entrada dos poros do adsorvente; 

3) Transporte difusivo intrapartícula: nesta etapa, ocorre um processo 

combinado: (a) difusão molecular do adsorvato através do líquido contido 

no interior dos poros e (b) difusão interna do adsorvato ao longo da 

superfície do adsorvente;  

4) Adsorção: nesta etapa ocorre a interação das moléculas de adsorvato com 

os sítios disponíveis na superfície do adsorvente. Esta interação pode 

envolver diferentes mecanismos: adsorção física, adsorção química, 

precipitação, complexação e/ou troca iônica. 
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Estas etapas compõe um conjunto de resistências sucessivas à transferência 

de massa. E quando umas delas ocorre de forma mais lenta, ela é então dita como a 

etapa limitante deste processo. A taxa de adsorção cinética, portanto, pode ser obtida 

a partir de modelos matemáticos baseados na resistência a transferência de massa 

que representam as etapas limitantes. 

Os modelos cinéticos difusivos são as equações matemáticas que 

representam as etapas limitantes ao processo de transferência de massa, sendo eles: 

resistência a transferência de massa externa (RTME), resistência a transferência de 

massa interna (RTMI) e adsorção nos sítios do adsorvente (ASB) (SUZAKI, 2017). 

O modelo RTME considera, portanto, a difusão unidimensional do adsorvato 

através de uma camada limite que envolve a partícula do adsorvente (filme líquido) 

como a etapa limitante. Baseado na força motriz decorrente do gradiente de 

concentração entre a superfície da partícula e o seio da fase líquida, o modelo é dado 

pela Equação 2.54.  

 � ̅ � = � −  (2.54) 

 

Em que,  é o coeficiente global de transferência de massa do adsorvato 

(min-1) e  a concentração do adsorvato no equilíbrio na fase líquida (mg L-1). 

Já o modelo RTMI é baseado na difusão intrapartícula do adsorvato nos poros 

do adsorvente. Também conhecido como modelo de força motriz linear (LDF), é 

representado pela Equação 2.55. 

 � ̅ � = − ̅ −  (2.55) 

 

Em que,  é o coeficiente global de transferência de massa do adsorvato 

(min-1) e  a quantidade de adsorvato adsorvido na fase sólida no equilíbrio (mg g-1). 

E por fim, o modelo ASB que relaciona a etapa limitante de adsorção do 

adsorvato nos sítios ativos disponíveis na superfície do adsorvente. O modelo 

representado pela Equação 2.56, segue a cinética de adsorção-dessorção de 

Langmuir e pode ser reduzido à isoterma de Langmuir na condição de equilíbrio 

(MARIN, 2013). 
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� ̅ � = � − ̅ − ̅  (2.56) 

 

Sendo que  é o coeficiente global de transferência de massa do adsorvato 

(L mg-1 min-1), � a capacidade máxima de adsorção de Langmuir (mg g-1) e  a 

constante de afinidade de Langmuir (L mg-1). 

Independente do modelo cinético difusivo, o equilíbrio entre as fases líquida e 

sólida pode ser representado pelas isotermas de adsorção. Para isto, dentre as 

isotermas apresentadas na seção 2.6, a que apresentou melhor ajuste aos dados 

experimentais deste trabalho foi o modelo selecionado para o cálculo das quantidades 

de equilíbrio (  ou ) (SUZAKI, 2017). 

Os parâmetros  ,  e  podem ser obtidos a partir do ajuste dos modelos 

cinéticos difusivos aos experimentais para a biossorção em sistema contínuo. Este 

procedimento é feito a partir da resolução do sistema de equações diferenciais que 

compõe a modelagem matemática da transferência de massa (balanço de massa na 

fase fluida - Equação 2.46; condições de contorno - Equações 2.47 a 2.50; e balanço 

de massa na fase sólida, dado pelos modelos cinéticos difusivos - Equações 2.54 a 

2.56). A resolução desse sistema permite também evidenciar qual é a etapa limitante 

do processo (PIETROBELLI, 2012; MARIN, 2013; SUZAKI, 2017). 

Contudo, o foco principal deste trabalho foi avaliar a simulação fluidodinâmica 

computacional, a qual soluciona as equações governantes e a modelagem 

matemática da transferência de massa por meio métodos numéricos em um domínio 

definido por uma malha computacional. Com isso, para descrever a taxa de 

transferência de massa na fase sólida selecionou-se o modelo RTMI. Pois, trata-se de 

um modelo com excelente ajuste em sistemas de biossorção de corantes têxteis 

(MARIN, 2013; FIORENTIN, 2015) e outros poluentes em coluna de leito fixo (SUZAKI, 

2017; MÓDENES et al, 2018). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada nos trabalhos realizados 

pelos seguintes autores: Suzaki (2017), Scheufele (2014), Marin (2013), Pietrobelli 

(2012) e Vasques (2008). Para os ensaios experimentais foram selecionados o 

bagaço de malte e o corante Amarelo Reafix B2R (ARB8G) como biossorvente e 

adsorvato, respectivamente. 

 

3.1 PREPARO DO BIOSSORVENTE 

O bagaço de malte utilizado nesta pesquisa foi cedido pela empresa Brauerei 

Schultz Cervejaria localizada na região de Ponta Grossa/PR. Em seu recebimento, o 

material apresentava aspecto úmido e por isso foi então seco a 30 ºC em estufa com 

circulação e renovação de ar (Solab, SL 102). Para garantir que toda a umidade fosse 

eliminada, realizou-se a aferição da massa do biossorvente em intervalos de tempo 

até que não foram mais verificadas variações na medida. Após seco, o resíduo foi 

então triturado em macro moinho de facas para homogeneizar o tamanho das 

partículas (Willey, MA340). 

A Fotografia 1 demonstra o bagaço de malte utilizado nesta pesquisa. 

 

Fotografia 1 - Bagaço de Malte. 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO BIOSSORVENTE 

As caracterizações do biossorvente foram realizadas no material antes e após 

o processo de biossorção. Para o primeiro caso, o bagaço de malte passou pelo 

procedimento descrito na seção 3.1. E para o segundo caso, após os ensaios de 

biossorção o material foi filtrado (papel filtro, poros de 14 m de diâmetro), lavado com 

água destilada para remoção do corante em excesso e então seco a 30 °C. 

 

 

3.2.1 Determinação do diâmetro médio das partículas 

Para avaliar o tamanho médio das partículas a serem utilizadas nos ensaios, 

aproximadamente 230 g de bagaço de malte foi peneirado em agitador 

eletromagnético (Bertel, AAKER) por um tempo de 10 minutos. Foram utilizadas 

peneiras vibratórias com abertura de 10, 16, 32, 42 e 60 mesh, que correspondem aos 

tamanhos médios de: 1,651; 0,991; 0,495; 0,351 e 0,248 mm, respectivamente. O 

peneiramento foi realizado em triplicata. 

Para determinar o tamanho médio das partículas de bagaço de malte, utilizou-

se a definição de diâmetro médio de Sauter (̅ ), que pode ser obtido pela Equação 

3.1. 

 

̅ = ∑ ∆��̅ �
 (3.1) 

 

Sendo ̅ � o diâmetro médio entre as peneiras i e i-1 (mm), dado pela Equação 

3.2 e ∆��  a fração mássica retida na peneira i, dada pela Equação 3.3. 

 ̅� = � − �−
 (3.2) 

 ∆�� = �
 (3.3) 
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Em que mi é a massa retida sobre a peneira i (g), M é a massa total da amostra 

(g), Di é o diâmetro da peneira i (mm) e Di-1 é o diâmetro da peneira imediatamente 

superior a peneira i (mm). 

Para verificar a representação da distribuição granulométrica do biossorvente, 

foram ajustados os modelos teóricos de distribuição de Gates-Gaudin-Schulman 

(GGS) e de Rosin-Rammler-Bennet (RRB) (SUZAKI, 2017). O ajuste não linear foi 

realizado a partir do software Origin 6.0 Demo. 

 

3.2.1.1  Modelo de Gates-Gaudin-Schulman (GGS) 

O modelo de distribuição granulométrica GGS é representado pela Equação 

3.4. 

 = ( ) ��
 (3.4) 

 

Em que,  é a fração mássica da amostra que é menor que o diâmetro ,  

e  são parâmetros do modelo. 

 

 

3.2.1.2  Modelo de Rosin-Rammler-Bennet (RRB) 

O modelo de distribuição granulométrica RRB é representado pela Equação 

3.5. 

 = − − � � �
 

(3.5) 

 

Em que,  e  são parâmetros do modelo. 
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3.2.2 Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 

Para avaliar a carga superficial do biossorvente o ponto de carga zero (pHPCZ) 

foi determinado. O ensaio consistiu no preparo de amostras contendo 50 mL de 

solução de cloreto de sódio 0,01 mol L-1 com pH ajustado de 1 a 12, a partir da adição 

de alíquotas de ácido e base concentrados (ácido clorídrico e hidróxido de sódio), e 

0,10 g de bagaço de malte. As amostras foram mantidas em contato por 24 horas em 

incubadora com agitação rotativa (Tecnal, TE-240) a 130 rpm e 30 °C. Após este 

período, o pH final das amostras foi mensurado. 

 

 

3.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização morfológica do bagaço de malte foi avaliada antes e após a 

biossorção a partir da microscopia eletrônica de varredura (MEV) em microscópio 

eletrônico (Tescan, Vega 3 LMU). O preparo das amostras consistiu na deposição de 

uma fina camada de ouro e paládio sobre a superfície do bagaço de malte. As 

micrografias foram obtidas a uma voltagem de 10 kV e ampliação de 500 vezes. 

 

3.2.4 Espectrometria de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

A identificação dos grupos funcionais presentes nas amostras de bagaço de 

malte (antes e após a biossorção) foi realizada em espectrofotômetro de infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR) (Perkin Elmer Frontier). As amostras foram 

preparadas a partir de discos de brometo de potássio (KBr) e então avaliadas com 

transmitância na faixa espectral de 4000 a 500 cm-1, resolução de 1 cm-1 com 32 

acumulações. 

Esta caracterização também foi realizada em amostra do corante ARB8G 

conforme procedimento supracitado. 
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3.2.5 Análise da Área Superficial do Biossorvente 

A caracterização da área específica do bagaço de malte foi realizada pelo 

método de fisissorção de Nitrogênio a partir do equipamento Quantachrome, 

Novatouch 2 LX, com amostras do material antes da biossorção. Primeiramente, as 

amostras foram aquecidas a 60 °C por 12 horas, sob vácuo para a retirada de umidade 

e outras impurezas superficiais. Em seguida, as amostras foram então analisadas 

para a obtenção das isotermas de adsorção e dessorção de N2 gasoso, mantidas em 

banho térmico de N2 líquido (77 K). 

A partir das isotermas, foi possível determinar: a área superficial do bagaço 

de malte (SBET) pelo método de Brunauer-Emmet-Teller (BET) com dados de pressão 

relativa (P/P0) entre 0 e 0,3; volume de poros (Vp) pelo método do ponto único em P/P0 

próximo de 1; e o diâmetro médio de poros (Dp) pelo método de Barrett-Joyner-

Halenda (BJH). 

 

 

3.3 PREPARO DA SOLUÇÃO DE CORANTE E CURVA DE CALIBRAÇÃO 

O adsorvato selecionado para esta pesquisa é um corante da classe dos 

reativos que foi cedido pela empresa AGS Química, localizada na região de São 

Paulo. As soluções aquosas foram preparadas a partir da dissolução do corante sólido 

em água destilada. O ajuste do pH foi realizado pela adição de alíquotas e ácido e 

base concentrados (ácido clorídrico e hidróxido de sódio).  

Para quantificar a concentração de corante em solução utilizou-se a curva de 

calibração, ou seja, a relação linear obtida pela concentração de soluções padrão de 

corante (0 a 150 mg L-1) e a absorbância correspondente, quando submetidas a 

espectrometria em Ultravioleta Visível (UV-Vis) (Femto, 800XI). Para isto, 

primeiramente identificou-se o comprimento de onda em que o corante absorve maior 

quantidade de radiação. Isto foi realizado a partir de varreduras UV-Vis na faixa 

espectral de 390 a 600 nm. Por fim, realizou-se então a leitura das soluções padrão 

no comprimento de onda obtido (425 nm) para construção da relação linear. 
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3.3.1 Efeito do pH na Banda de Absorção do Corante 

Como o pH é um dos parâmetros operacionais que foram avaliados na 

biossorção, foi necessário verificar se este parâmetro não interfere nas leituras das 

soluções aquosas de corante em UV-Vis. Para isto, foram preparadas amostras 

contendo 25 mL de solução de ARB8G a 75 mg L-1 com o pH ajustado entre as faixas 

de 1 a 14. As amostras foram mantidas em repouso por 24 horas e após este período, 

foram centrifugadas e então o sobrenadante submetido a varreduras em UV-Vis com 

comprimento de onda na faixa de 390 a 600 nm para verificar se houve deslocamento 

da banda de absorção do corante amarelo. 

 

 

3.4 BIOSSORÇÃO EM BATELADA 

Os ensaios em batelada consistiram no contato entre 25 mL de solução de 

corante ARB8G e 0,15 g de bagaço de malte em incubadora com agitação rotativa 

com velocidade de agitação de 130 rpm e temperatura controlada. Após determinado 

tempo de contato, as amostras foram centrifugadas (Fanem, Excelsa Baby II 206-R) 

a 3000 rpm por 10 minutos. E então o sobrenadante foi submetido a leituras em UV-

Vis, para determinar a concentração de corante em solução. 

Os experimentos foram realizados sob diferentes condições a fim de verificar 

o efeito dos parâmetros operacionais na remoção, tais como: pH das amostras, 

tamanho médio das partículas de bagaço de malte (granulometria), tempo de contato 

e concentração inicial de corante. A Tabela 2 apresenta as condições operacionais 

utilizadas na avaliação de cada um destes parâmetros. 

A quantidade de corante removida pela biomassa (q) em mg g-1 foi 

determinada pela Equação 2.1 (previamente apresentada na seção 2.5). 

 = � −
 (2.1) 

 

Em que � é o volume da solução (L),  é a concentração inicial de adsorvato 

em solução (mg L-1),  concentração de adsorvato (mg L-1) no tempo  (min) e  

é a massa adsorvente (g). 
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Tabela 2 - Condições operacionais na avaliação dos efeitos sobre a remoção em batelada. 

Efeitos 
avaliados 

Condições operacionais 

Granulometria pH 

Tempo 
de 

contato 
(h) 

Concentração 
inicial 

(mg L-1) 

Temperatura 

(ºC) 

pH Não peneirado 1; 1,5 a 7 24 75 30 

Granulometria 

1,651; 0,991; 
0,495; 0,351 e 

0,248 mm, 
mistura e não 

peneirado 

Condição ótima 

(pH 2) 
24 75 30 

Tempo de 
contato 

Condição ótima 

(não peneirado) 

Condição ótima 

(pH 2) 
0 a 96 75 20 a 50 

Concentração 
inicial 

Condição ótima 

(não peneirado) 

Condição ótima 

(pH 2) 

Tempo de 
equilíbrio 

(24) 
12,5 a 5400 20 a 50 

Fonte: Autoria própria 

 

E o percentual de remoção foi determinado a partir da Equação 3.6. 

 

çã  % = − .  (3.6) 

 

3.5 DESSORÇÃO EM BATELADA 

A recuperação do corante ARB8G foi realizada utilizando diferentes soluções 

eluentes: NaOH nas concentrações de 10-6, 10-4, 10-2 e 10-1 mol L-1 que correspondem 

ao pH de 6, 7, 12 e 13, respectivamente; água destilada (pH 5,5); água corrente (pH 

5,6); e álcool etílico na proporção 50% (v/v) (pH 5,5).  

Após os ensaios de biossorção, o bagaço de malte foi lavado com água 

destilada para remoção do corante em excesso e posteriormente seco a 30 °C. Para 

a dessorção foram preparadas amostras com 0,15 g de bagaço de malte com corante 

biossorvido e 25 mL de cada solução eluente, separadamente. As amostras foram 

mantidas em contato durante 24 horas em incubadora com agitação de 130 rpm e 

temperatura de 30 °C. Após esse período, foram centrifugadas a 3000 rpm por 10 

minutos e o sobrenadante submetido a leituras UV-Vis. 
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A quantidade de corante dessorvido (qed) em mg g-1 e o percentual de 

dessorção (Pd) foram determinados pelas Equações 3.7 e 3.8, respectivamente. 

 = �
 (3.7) 

 

 =  ( ) .  (3.8) 

 

Em que, �  é o volume de eluente (L),  a concentração de corante 

dessorvido na fase líquida (mg L-1),  é a massa de biossorvente contendo o corante 

(g) e  a quantidade de corante presente no bagaço de malte no equilíbrio (mg g-1). 

 

3.6 BIOSSORÇÃO EM SISTEMA CONTÍNUO 

A remoção em sistema contínuo foi realizada em coluna de leito fixo. O 

aparato experimental foi composto por coluna de vidro encamisada com 9 mm de 

diâmetro interno, 30 cm de altura e placa sinterizada, bomba peristáltica (Watson 

Marlow, 120S/DM2) para alimentação do fluxo ascendente e banho termostático 

(Solab, SL 152/10) para controle de temperatura. A Figura 17 apresenta o diagrama 

de fluxo para a biossorção em sistema contínuo. 

O leito foi preparado pela adição de 2 g de bagaço de malte na coluna, 

equivalente a 10 cm de altura, com granulometria maior que 60 mesh (sem o fundo, a 

fim de evitar a deposição das partículas mais finas na placa sinterizada do 

equipamento), que corresponde ao diâmetro médio de Sauter para as partículas de 

biossorvente (̅ ) de 0.836 mm. Antes do empacotamento do material na coluna, a 

quantidade de bagaço de malte foi mantida em contato com 100 mL de água destilada 

em erlenmeyer por 24 horas, para itumescimento da amostra. Para sustentação e 

escoamento uniforme, o leito foi suportado por camadas de pérolas de vidro (diâmetro 

de 2 mm) e fibras de silicone, conforme ilustrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Diagrama de fluxo para biossorção em sistema contínuo. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Para início do experimento, a coluna foi alimentada om água destilada por um 

período de 2 horas para a acomodação do leito. Em seguida, para obtenção das 

curvas de ruptura (C/C0 versus tempo), a solução de corante ARB8G foi alimentada 

na base da coluna e amostras foram coletadas no topo em intervalos de tempo pré-

determinados até a saturação do leito. O pH da solução de ARB8G e a temperatura 

foram ajustados com base nos melhores resultados dos testes em batelada. A 

concentração de corante nas amostras foi determinada por espectrofotômetro UV-Vis 

(425 nm). As curvas de ruptura foram obtidas para diferentes condições de vazão (8, 

6 e 4 mL min-1) e concentração inicial de corante (12,5; 25 e 37,5 mg L-1), conforme 

apresentado na Tabela 3. 

 

 
Tabela 3 - Condições operacionais biossorção em sistema contínuo. 

Experimento 
Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(mg L-1) 

1 8 12,5 

2 6 12,5 

3 4 12,5 

4 4 25 

5 4 37,5 

Fonte: Autoria própria 

 

Além das curvas de ruptura, os parâmetros associados à transferência de 

massa também foram determinados, como: zona de transferência de massa (ZTM), 
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tempo equivalente à capacidade total (tt), tempo útil (tu) e a quantidade dinâmica de 

corante removida pelo bagaço de malte considerando o tempo de saturação (qts), 

calculados a partir das Equações 2.31 a 2.35, respectivamente. 

 

3.6.1 Determinação da Porosidade e Densidade do Leito 

A porosidade do leito é um dado importante de ser determinado, pois, é 

necessário para o cálculo dos parâmetros que envolvem a operação em coluna de 

leito fixo e para a modelagem matemática desse processo. Para determinar a 

porosidade total do leito (�), é necessário medir o volume de vazios. 

Para isto, ao final de cada experimento em sistema contínuo foi realizado o 

completo esgotamento da coluna através da base, por um período de 24 horas. Em 

seguida, a coluna foi alimentada novamente, com o auxílio da bomba peristáltica, com 

água a um volume conhecido. A diferença entre o volume inicial de água e o volume 

restante no recipiente após o enchimento da coluna se refere ao volume de vazios. A 

partir disto, a porosidade do leito pode ser determinada pela Equação 3.9. 

 � = ��  (3.9) 

 

Em que �  é o volume de vazios do leito (cm³) e �  é o volume total do leito 

(cm³). A coluna a ser utilizada nos ensaios é cilíndrica, portanto, o volume total do leito 

pode ser determinado pela Equação 3.10. 

 � =  (3.10) 

 

Sendo  a altura do leito empacotado na coluna (cm) e  o diâmetro interno 

da coluna (cm). Já a densidade do leito, também útil para os parâmetros e modelagem 

da biossorção, pode ser determinada pela Equação 3.11. 

 = �  (3.11) 
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Em que  é a densidade do leito (g cm-3) e  é a massa de biossorvente (g) 

(MARIN, 2013). 

 

3.7 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL FLUIDODINÂMICA 

Para simular a dinâmica de biossorção e obter a hidrodinâmica do 

escoamento da solução de corante ARB8G em coluna de leito fixo, utilizou-se a 

fluidodinâmica computacional implementada e solucionada a partir do código 

comercial ANSYS Fluent 19.0 e da máquina com as seguintes especificações: 

processador Intel® CoreTM i5, com 4GB de memória RAM e sistema operacional 

Windows 10 (64 bits). 

 

3.7.1 Geometria do Leito 

Como primeira etapa para se definir o domínio do sistema físico, realizou-se 

o desenho do leito de bagaço de malte, conforme apresentado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Geometria do leito de bagaço de malte. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A geometria foi desenvolvida a fim de delimitar o volume ocupante pelo leito 

através do qual a solução de corante flui e é a região de interesse no processo de 

biossorção. Com isso, da mesma forma que definido experimentalmente, a geometria 

possui 10 cm de altura e 9 mm de diâmetro (correspondente ao diâmetro interno da 

coluna de leito fixo). 

Para a criação da geometria utilizou-se o software de desenho assistido no 

computador (CAD, do inglês Computer Aided Desig) SpaceClaim, que faz parte do 

pacote de softwares ANSYS 19.0. 

 

3.7.2 Malha Computacional 

Para discretizar o domínio físico é necessário dividir a geometria em pequenas 

formas que representam os volumes de controle e dão origem à malha computacional. 

A Figura 19 apresenta a malha computacional gerada a partir da geometria do leito de 

bagaço de malte, obtida pelo ANSYS Meshing 19.0. 

 

Figura 19 - Malha computacional do leito de bagaço de malte. 
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A malha computacional foi gerada a partir do método de discretização 

tetraédrico 3D, dando origem a 16441 elementos e 3697 nós. 

 

3.7.3 Condições Iniciais e de Contorno 

No ANSYS Fluent 19.0, inicialmente foi realizada a importação da malha, 

definição do problema como transiente e seleção do modelo indicado para o 

transporte de espécies, que para este caso, envolve o corante ARB8G dissolvido em 

água. Para tanto, a mistura de corante e água foi adicionada no software incluindo 

propriedades como: massa molecular do corante (1160,5 g mol-1), densidade e 

viscosidade da solução de corante. Sendo que para estas duas últimas foram 

utilizados valores similares às propriedades da água líquida, uma vez que a solução 

de corante apresenta valores semelhantes (MARIN, 2013). Como o processo de 

remoção foi avaliado sob temperatura constante (30 °C) a questão sobre variação de 

energia e troca de calor não foi considerada. 

Para as simulações fluidodinâmicas, foram utilizadas as condições 

operacionais empregadas nos experimentos de biossorção do corante ARB8G pelo 

bagaço de malte em coluna de leito fixo, conforme especificado na Tabela 4. Em posse 

destes dados, foram definidas as condições de entrada no software. A velocidade de 

entrada na coluna, foi obtida a partir da relação entre a vazão de alimentação e a área 

de seção transversal da coluna. 

 

Tabela 4 - Condições operacionais e parâmetros utilizados para simulação. 

Experimento 
Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(kg m-3) 

Velocidade de entrada 

(m s-1) 

1 8 0,0125 0,00210 

2 6 0,0125 0,00157 

3 4 0,0125 0,00105 

4 4 0,025 0,00105 

5 4 0,0375 0,00105 

Fonte: Autoria própria. 

 

A porosidade é um fator que causa gradiente de pressão no leito empacotado 

e cria uma queda de pressão proporcional à velocidade do fluido (NOUH et al, 2010). 
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Na equação de Navier-Stokes (Equação 2.38) a contribuição deste fator á dada pelo 

termo fonte (Equação 2.40) que relaciona a resistência viscosa (�) e a resistência 

inercial ao escoamento ( ), determinados a partir das Equações 2.41 e 2.42, 

respectivamente. O cálculo destes coeficientes é feito a partir do diâmetro das 

partículas de biossorvente (dp), obtido pela avaliação granulométrica do material e da 

porosidade do leito (ε) (determinada conforme descrito na seção 3.6.1). A Tabela 5  

apresenta o diâmetro das partículas de biossorvente, a porosidade determinada em 

cada experimento e os coeficientes � e  obtidos. 

 

Tabela 5 - Parâmetros necessários para a definição da zona porosa. 

Experimento dp (m) ε 
/� 

(m-2) 

�  

(m-1) 

1 

0,000836 

0,36 1884218007 57429 

2 0,35 2114955746 63470 

3 0,19 20529952241 494409 

4 0,24 8967516070 230166 

5 0,38 1503527214 47305 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 20 exemplifica como foi realizada a definição da zona porosa (porous 

zone) no software ANSYS Fluent 19.0 para as condições referentes ao Experimento 

1. O escomento através do leito foi definido na direção do eixo z, por este motivo este 

eixo é considerado como a direção 1 (Direction-1). Este é um detalhe importante de 

ser especificado uma vez que, para esta direção especifica-se os valores de /� e  

(Tabela 5) e para as outras direções (eixos x e y) os valores para estes coeficientes 

podem ser de magnitude mil vezes menor, para facilitar na convergência dos 

resultados. 
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Figura 20 - Interface para definição da zona porosa no software. 

 
Fonte: ANSYS Fluent 19.0. 

 

3.7.4 Implementação do Fenômeno da Biossorção 

O código ANSYS Fluent 19.0 por padrão resolve as equações relacionadas à 

conservação de massa, momento e energia a partir do método dos volumes finitos 

(MVF). Além disso, uma das vantagens do software é possibilidade de personalizar o 

solucionador por meio da adição de funções definidas pelo usuário (UDF, do inglês 

user-defined function), que nada mais são que funções que podem ser programadas 

e carregadas dinamicamente com o solucionador para aprimorar recursos padrão do 

código (ANSYS, 2018). Este artícifio foi utilizado para a implementação e simulação 

das equações que compõem o fenômeno da biossorção em sistema contínuo a partir 

da definição de propriedades do material e termo fonte. 

Considerando a equações geral do transporte (Equação 2.43), o Fluent 19.0 

é capaz de solucioná-la para até 50 escalares diferentes, ou seja, variáveis de 
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interesse adicionais (�) dadas a partir de escalares definidos pelo usuário (UDS, do 

inglês user-defined scalar) no software (ANSYS, 2018). Em comparação com a 

equação para o balanço de massa para a fase fluida (Equação 2.53), da qual a variável 

de interesse a ser calculada é a concentração de corante, são identificados os termos: 

transiente, convectivo, difusivo e termo fonte. Sendo que estes últimos são os termos 

que não são representados pela equação geral do transporte e necessitam ser 

adicionados ao solucionador. 

Para o termo difusivo, o coeficiente de difusão ( ) é representado pelo 

coeficiente de dispersão axial ( ), e por este motivo esta propriedade foi 

implementada ao solucionador. A Tabela 6 apresenta os valores determinados para 

 a partir da Equação 2.51, com base na velocidade intersticial (dada pela Equação 

2.52), diâmetro das partículas de biossorvente (dp), porosidade do leito (ε) e 

difusividade molecular (Dm).  

 

Tabela 6 - Parâmetros necessários para determinação do coeficiente de dispersão axial. 

Experimento 
�  

(m s-1) 

dp 

(m) 
ε 

�� 

(m² s-1) 

�   

(m² s-1) 

1 0,0058 

0,000836 

0,36 

8,2E-14 

2,44E-06 

2 0,0045 0,35 1,88E-06 

3 0,0055 0,19 2,31E-06 

4 0,0044 0,24 1,83E-06 

5 0,0028 0,38 1,15E-06 

Fonte: Autoria própria. 

 

A difusividade molecular do adsorvato na água foi calculada a partir da 

Equação 3.12, sendo  a temperatura do sistema (303.15 K), �  a viscosidade da 

solução (0,80 cP) (MARIN, 2013) e �   o volume molar do soluto no ponto normal de 

ebulição (485,23 cm³ mol-1, determinado de acordo com Welty (1984)). 

 = ,  −9� / �  (3.12) 

 

Para adicionar a dispersão axial como uma propriedade do material ao 

solucionador, utilizou-se a macro DEFINE_DIFFUSIVITY(dif,c,t,i) implementada na 
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UDF apresentada na Figura 21. O valor especificado na UDF se refere aos dados do 

Experimento 1. 

 

Figura 21 - Macro DEFINE_DIFFUSIVITY para adicionar a propriedade de dispersão axial. 

 

DEFINE_DIFFUSIVITY(dif,c,t,i) 
{ 

     return 2.44e-06; 

} 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para o termo fonte, é necessário utilizar o balanço de massa na fase sólida 

que pode ser dado pelos modelos cinéticos difusivos. Para o presente caso, 

selecionou-se o modelo de resistência a transferência de massa interna (RMTI), ou 

modelo de força motriz linear, como também é conhecido (Equação 2.55). Para este 

modelo, é necessário utilizar a relação de equilíbrio de adsorvato entre a fase sólida 

e líquida (qe), que com base nos experimentos realizados em batelada a 30 °C foi 

melhor representada pela isoterma de Langmuir-BET (seção 4.3.4.1). Os parâmetros 

obtidos para o modelo e utilizados para a construção da UDF são apresentados na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Parâmetros da isoterma Langmuir-BET. 

Parâmetros Modelo 

q1 (kg /kg-1) 0,156  = + + − [ + − / ] q2 (kg /kg-1) 0,0079 

b1 (m³ kg-1) 40 

b2 (m³ kg-1) 999 

C2 (kg m-3) 0,00071 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 22 apresenta a UDF construída para adicionar a variável relacionada 

à quantidade de adsorvato na fase sólida (̅ ) a partir da macro 

DEFINE_ADJUST(q,domain), utilizada para modificar ou adicionar variáveis que não 

foram passadas como argumentos, em que a função C_UDSI(c,t,0) foi empregada 

para armazenar os valores da variável ̅  de uma célula a cada iteração (YE et al, 

2012). Os dados apresentados na UDF foram utilizados para a simulação das 

condições empregadas no Experimento 1. 
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Já o termo fonte, foi adicionado a partir da macro 

DEFINE_SOURCE(m_src,c,t,dS,eqn), em que dS é a função relacionada à matriz que 

contém a derivada do termo fonte com respeito à variável dependente da equação de 

transporte (ANSYS, 2018). Que para este caso é, portanto, dado pela derivada da 

Equação 3.13 (termo fonte), apresentada na Equação 3.15. 

 

� = − � � ̅ �  (3.13) 

 

Sendo 
� ̅ �  dado pelo modelo RMTI: 

 

� = � ̅ −  (3.14) 

 

� = �  (3.15) 

 

Para inserir os valores de dS foi necessário relacionar a porosidade e a 

densidade do leito, ambos medidos após os experimentoS em sistema contínuo 

(conforme procedimento na seção 3.6.1) e apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Parâmetros necessários para determinar dS. 

Experimento ε ρL (kg m-3) 

�� � 

(kg m-3 min-1) 

1 0,36 

314,51 

873,64 Ks 

2 0,35 898,60 Ks 

3 0,19 1655,32 Ks 

4 0,24 1310,46 Ks 

5 0,38 827,66 Ks 

 Fonte: Autoria própria. 
 

O coeficiente global de transferência de massa (Ks) foi identificado como ks na 

UDF apresentada na Figura 22. Para uma avaliação inicial da simulação CFD da 

biossorção em sistema contínuo pelo Fluent 19.0 o valor desta variável foi definido em 

0,15 s-1 para todas as simulações. 
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Figura 22 - Macro DEFINE_ADJUST para adicionar a variável relacionada à quantidade de 
adsorvato na fase sólida e macro DEFINE_SOURCE para implementar o termo fonte. 

DEFINE_ADJUST(q,domain) 

{ 

real qe; 
real ks; 

 Thread *t;cell_t c;real dt; 

  thread_loop_c(t,domain) 
  { 

 

   begin_c_loop (c,t) 

   { 
 

qe=(0.156*40*0.0125/(1+40*0.0125))+ 

   (0.0079*999*0.0125/((0.00071*0.0125)*(1+(999-1)*(0.0125/0.00071)))); 
ks=0.15; 

 

    C_UDSI(c,t,0)=C_UDSI_M1(c,t,0)+ ks*CURRENT_TIMESTEP*(Qe-C_UDSI_M1(c,t,0)); 
 

   } 

   end_c_loop(c,t)} 

} 

 

DEFINE_SOURCE(m_src,c,t,dS,eqn) 
{  

real ks; 

ks=0.15; 
    

     dS[eqn]= 873,64*ks; 
 
 return C_UDSI_M1(c,t,0); 

} 

 

Todas as macros foram implementadas na mesma UDF, a qual foi compilada 

no software ANSYS Fluent 19.0, e em seguida foram enganchadas no solucionador 

(hooks, termo usado no software). A partir disto então, o fenômeno de biossorção foi 

adicionado ao código Fluent 19.0, o que possibilitou a solução das equações de 

transferência de massa para um domínio discretizado. 

 

3.7.5 Critério de Convergência 

Na simulação fluidodinâmica computacional as equações diferenciais parciais 

que representam o fenômeno físico são substituídas por expressões algébricas, que 

incluem a função incógnita, a partir do método dos volumes finitos. Após isto, a 

resolução do sistema de equações é realizada iterativamente até o alcance da 

convergência da solução. Sendo esta, identificada quando os critérios de 

convergência são satisfeitos. 
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O valor residual é um critério de convergência baseado no erro da solução do 

sistema de equações. Tendo em vista que em uma solução numérica os resíduos 

nunca serão iguais a zero, quanto mais baixo forem os valores residuais mais acurada 

é a solução. Para CFD, resíduos em torno de 10-4 são considerados pouco 

convergidos, em 10-5 bem convergidos e em 10-6 considerados fortemente 

convergidos. No entanto, para problemas mais complexos níveis em torno de 10-5 e 

10-6 nem sempre são facilmente obtidos (ANSYS, 2012). 

Para o presente estudo, os níveis residuais para a solução das equações de 

momento alcançaram níveis de 10-4 e 10-5. Já para a solução da equação da 

continuidade, a convergência foi mais demorada e esteve em torno de 10-3 e 10-4. O 

Gráfico 1 apresenta os valores resíduais da simulação referente aos dados 

apresentados no Experimento 1. De acordo com a simulação, a convergência foi 

alcançada em 218 segundos com 436 iterações. 

Somente após a convergência da solução das equações da continuidade e 

momento é que foram realizadas as iterações referentes às equações de balanço e 

transferência de massa associadas ao fenômeno da biossorção em sistema contínuo. 

 

Gráfico 1 - Valores residuais da solução das equações de momento e continuidade, referente à 
simulação realizada com os dados do Experimento 1. 

 

Iterações 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO BIOSSORVENTE 

4.1.1 Análise granulométrica do bagaço de malte 

Os resultados referentes à análise granulométrica do bagaço de malte após a 

secagem, moagem e peneiramento seguem na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Frações mássicas e frações mássicas acumuladas do bagaço de malte. 

Peneira (mesh) �� (mm) �̅� (mm) Δφ Δφ (%) y 

10 1,651 - 0,0969 9,69 0,8389 

16 0,991 1,321 0,3513 35,13 0,4875 

32 0,495 0,743 0,3461 34,61 0,1415 

42 0,351 0,423 0,0687 6,87 0,0728 

60 0,248 0,2995 0,0728 7,28 0,0000 

Fonte: Autoria própria 

 

Verifica-se a predominância de dois grupos de partículas do biossorvente: 

retido entre as peneiras 10 e 16 mesh (35,13%) e também entre as peneiras 16 e 32 

mesh (34,61%) que juntos compõe 69,74% do total. 

Para as partículas menores verifica-se apenas 14,15% (6,87% entre as 

peneiras 32 e 42 mesh, e 7,28% entre 42 e 60 mesh) correspondem às partículas com 

diâmetro inferior à 0,351 mm. Com isso, verifica-se que o restante (85,85%) da 

biomassa é, portanto, composta por sólidos granulares com apenas 14,15% de pó 

(SUZAKI, 2017). 

O diâmetro médio de Sauter determinado a partir da Equação 3.1 para o 

bagaço de malte foi de 0,836 mm. Os modelos para representação da distribuição 

granulométrica foram ajustados aos dados experimentais, conforme apresentado na 

Figura 23. A melhor representação foi observada pelo modelo RRB, os parâmetros 

obtidos foram: coeficiente de determinação (R²) de 0,9961;  = 1,22; e  = 2,10. 

Já para o modelo GGS: R² de 0,9742;  = 1,84; e  = 1,40. 
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Figura 23 - Modelos de distribuição granulométrica ajustados aos dados experimentais. 

 

 

 

4.1.2 Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 

Por definição, o pHPZC é o pH em que a carga líquida externa e interna dos 

grupos funcionais na superfície do material é nula e não contribui para o pH da 

solução. Desta forma, o número de sítios positivos e negativos é o mesmo 

(CUEVAORJUELA et al, 2017). Trata-se de um fator importante na compreensão do 

processo de biossorção uma vez que, dependendo do pH da solução a superfície do 

material pode apresentar carga positiva, negativa ou nula. E isto, portanto, reflete na 

interação eletrostática entre biossorvente e adsorvato (OLIVEIRA et al, 2018). 

No caso do ARB8G, que é um corante de natureza aniônica, quando o pH do 

meio for menor que o pHPCZ a remoção é favorecida, pois, a superfície do material se 

torna positiva. Por outro lado, quando o pH é maior que o pHPCZ a superfície do 

material se torna negativa e não ocorre interação a favor da biossorção do corante. E 

quando pH é igual ao pHPCZ a carga superficial é nula (JUCHEN et al, 2018). 

Para avaliar o pHPCZ do bagaço de malte, verificou-se o pH inicial e final (após 

o contato por 24 horas, a 30 °C) da solução salina na qual o biossorvente estava 
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imerso. O pHPCZ foi determinado a partir da intersecção entre a diagonal da curva e o 

pH final em função do pH inicial, conforme apresentado no Gráfico 2. O pHPCZ 

encontrado para o bagaço de malte foi de 6,01 ± 0,03, o que indica que a solução com 

pH inferior a este valor contribui para a superfície positivamente carregada. 

 

Gráfico 2 - Determinação do ponto de carga zero do bagaço de malte. 

 

 

O pHPCZ determinado para o bagaço de malte, próximo a neutralidade, indica 

que o biossorvente não altera o pH do meio no qual está imerso (SCHEUFELE, 2014). 

Outros trabalhos envolvendo biossorção a partir do bagaço de malte também 

obtiveram resultados próximos, como Juchen et al (2018) e Silva et al (2019) que 

determinaram pHPCZ igual a 5,4 e 6,75, respectivamente. Resultados similares 

também foram encontrados por pesquisadores que utilizaram outros materiais 

alternativos como biossorvente, como é o caso de Benkaddour et al (2018) e Moubarik 

e Grimi (2015) que encontraram os valores de pHPCZ de 6,8 e 5,7 ao utilizarem 

sementes de melancia tratada e bagaço de cana-de-açúcar, respectivamente. 
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4.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Para avaliar a morfologia da superfície do bagaço de malte, foram obtidas 

micrografias do material antes e após a biossorção com ampliação de 200 vezes, 

conforme pode ser observado na Figura 24(a) e Figura 24(b), respectivamente. 

 

Figura 24 - MEV do bagaço de malte (a) antes e (b) após a biossorção. Ampliação de 200 vezes. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Verifica-se que para ambas as amostras, o material apresenta estrutura 

fibrosa. No entanto, para a amostra antes da biossorção (Figura 24(a)) a superfície 

apresenta um aspecto irregular e rugoso, com cavidades. Tal morfologia permite 

acessibilidade do corante no material, facilitando o processo de transferência de 

massa (LIM et al, 2017). Após a retenção do corante (Figura 24(b)) verifica-se que de 

fato o aspecto da superfície passa a ser suave, evidenciando o preenchimento das 

cavidades pelo adsorvato.  No trabalho de Fontana et al (2016b) a estrutura fibrosa e 

morfologia semelhantes também foram identificadas em amostras de bagaço de 

malte. 
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4.1.4 Espectrometria de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

Durante a biossorção a interação entre as espécies pode ocorrer 

fundamentalmente a partir dos grupos funcionais presentes na estrutura do 

biossorvente e do adsorvato. E a identificação destes grupos permite a melhor 

compreensão de como este processo ocorre. Com base nisto, a partir de análises 

FTIR foram identificados os grupos funcionais presentes no corante e no bagaço de 

malte (antes e após a biossorção), conforme segue no Gráfico 3, Gráfico 4(a) e Gráfico 

4(b), respectivamente. 

 

Gráfico 3 - Espectro FTIR do corante Amarelo Reafix B8G. 

 

 

O corante amarelo reativo possui em sua estrutura, conforme previamente 

apresentado na seção 2.1.1.1 (Figura 4), os grupamentos: cromóforo, responsável 

pela coloração dos corantes e caracterizado por apresentar a função azo (N=N); 

sulfonato (SO3-), que confere o caráter aniônico e a solubilidade; e grupos reativos, 

que realizam ligações covalentes com as fibras de celulose (KIMURA et al, 1999; 

KIMURA et al, 2000) a partir da presença, principalmente, dos grupos vinilsulfona 

(CH2=CH-SO3-) e monoclorotriazina. 
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A partir do espectro FTIR do corante ARB8G (Gráfico 3) verifica-se que, de 

fato, os grupos supracitados estão presentes na estrutura do corante. A principal 

banda identificada em 3422 cm-1 se refere ao estiramento N-H, presente no grupo 

monoclorotriazina. Assim como, a banda em 1571 cm-1 corresponde ao estiramento 

N=N do grupo azo do corante. Esta e as demais bandas que caracterizam o corante 

reativo de acordo com os grupos funcionais estão sumarizadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Bandas de absorção infravermelho e os grupos funcionais correspondentes para o 
corante Amarelo Reafix B8G. 

Amostras Grupo funcional Número de onda (cm-1) Vibrações 

ARB8G Azo 1571 N=N 

Vinilsulfona 2982; 1626; 1091; 615 C=C 

1315 S-0 

879 S-H 

Sulfonato 1400; 1139 S=0 

Monoclotriazina 3422 N-H 

737 C-Cl 

Fonte: Pavia et al, 2010; Scheufele et al, 2016. 

 

O bagaço de malte antes e após a biossorção do corante também foi avaliado 

quanto aos grupos funcionais presentes na superfície (Gráfico 4). Para o biossorvente 

antes da biossorção, verifica-se que o material possui características típicas de 

materiais de origem natural, que contam principalmente com os grupos funcionais: 

celulose, hemicelulose e lignina (DEMIRBAS, 2008; SCHEUFELE et al, 2016). Para o 

biossorvente após a biossorção, verifica-se bandas similares. No entanto, a banda 

larga correspondente ao grupo OH (3353 cm-1) sofreu ligeira modificação após a 

biossorção. Este grupo pode estar associado as hidroxilas da celulose presente na 

estrutura do material. Notou-se também o desaparecimento da banda localizada em 

1627 cm-1 que corresponde a vibrações C-O-C, possivelmente da ligação β-(1,4)-

glicosídicas presentes na estrutura da celulose. Estas e as demais bandas, assim 

como os grupos funcionais correspondentes, estão sumarizadas na Tabela 11. 
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Gráfico 4 - Espectro FTIR do bagaço de malte (a) antes e (b) após a biossorção do corante 
ARB8G. 

 

 

A celulose é um homopolímero de cadeia linear e cristalina, constituída por 

monômeros de glicose que estão conectados por ligações β-(1,4)-glicosídicas. A 

celulose é uma macromolécula insolúvel em condições normais, entretanto, 

potencialmente hidrolisável (ZHANG et al, 2018). Isto pode ser feito em meio ácido, 

onde ocorre a protonação do oxigênio da ligação glicosídica e em seguida o 

rompimento da mesma. Esta reação transforma a cadeia da celulose em unidades de 

glicose, evidenciando mais grupos hidroxilas no material (FAN et al, 1987; ÓGEDA; 

PETRI, 2010). 

Com isso, verifica-se que possivelmente o mecanismo proposto para a 

remoção do corante pelo bagaço de malte pode ser a adsorção nos sítios de ligação 

dos grupos hidroxilas. Pois, as alterações nas bandas 3353 cm-1 e 1627 cm-1 apontam 

a participação dos grupos OH da celulose no processo de remoção. Uma vez que a 

sorção foi conduzida em meio ácido (ver discussão na seção 4.3.1) e isso pode ter 

ocasionado o rompimento das ligações glicosídicas devido hidrólise parcial da 

celulose superficial do bagaço de malte. 
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Tabela 11 - Bandas de absorção infravermelho e os grupos funcionais correspondentes para 
as amostras de bagaço de malte antes e após a biossorção. 

Amostras Grupo funcional Número de onda (cm-1) Vibrações 

Bagaço de malte 

antes 

Celulose, hemicelulose 
e lignina 

3353 OH 

2919 CH 

2848 CH2 e CH3 

1712 C=O 

1627 C-O-C 

1515 CH 

1457 CH2 

1313 CH anéis 

1223 S=O 

1016 C-O 

896 C-O-C 

810 CH 

Bagaço de malte 

depois 

Celulose 3317 OH 

Molécula de celulose 1627 (desaparecimento) C-O-C 

Fonte: Pavia et al, 2010; Fagundes-Klen et al, 2012; Scheufele et al, 2016; Juchen et al, 2018; 
Stavrinou et al, 2018. 

 

 

4.1.5 Análise da Área Superficial do Biossorvente 

A partir da análise de fisissorção de nitrogênio foi possível determinar as 

seguintes propriedades morfológicas do bagaço de malte: área específica (SBET) de 

60,35 m² g-1, volume de poros (Vp) de 0,0087 cm³ g-1 e diâmetro médio de poros (Dp) 

de 3,32 nm. Comparados à adsorventes tradicionais, verifica-se que o material possui 

pequena quantidade de poros e baixa área superficial. Adsorventes como alumina, 

sílica gel e carvão ativado, por exemplo, possuem áreas superficiais específicas que 

chegam a 300, 900 e 2000 m² g-1, respectivamente (GUPTA; SUHAS, 2009). 

No entanto, outros estudos envolvendo a aplicação de materiais 

biossorventes obtiveram valores baixos para as propriedades morfológicas. Na 

pesquisa de Fontana, Peterson e Cechinel (2018), por exemplo, o bagaço de malte 

apresentou valores de SBET e Vp iguais a 0,171 m² g-1 e 0,000452 cm³ g-1, 

respectivamente. Os autores justificaram a baixa área superficial devido à presença 

de poucos poros no material. Já no trabalho de Fontana et al (2016a) para o mesmo 

biossorvente, os valores encontrados para SBET, Vp e Dp foram de 0,8246 m² g-1, 
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0,0018 cm³ g-1 e 4,401 nm, respectivamente. Enquanto que para Scheufele et al 

(2016) o bagaço de cana-de-açúcar apresentou valores de SBET de 7 m² g-1 e Dp de 

3,048 nm. E Suzaki (2017), obteve SBET de 1,267 m² g-1 e Dp de 5,2 nm para o resíduo 

de extração de alginato de alga marinha. 

Para todos estes biossorventes, assim como para o bagaço de malte do 

presente estudo, as características apontam para um material mesoporoso (2 nm < 

Dp < 50 nm) (SCHEUFELE, 2014). Além disso, a isoterma de adsorção e dessorção 

de nitrogênio no bagaço de malte, apresentada no Gráfico 5 possui formato tipo IV, 

que caracteriza materiais mesoporosos (SING, 1982). 

 

Gráfico 5 - Isoterma obtida pela fisissorção de N2 no bagaço de malte. 

 

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CORANTE 

Como a quantificação de corante em solução foi realizada a partir de leituras 

em UV-Vis, primeiramente identificou-se o comprimento de onda característico do 

corante. A varredura da solução aquosa de ARB8G a 75 mg L-1 é apresentada no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Espectro UV-Vis da solução de ARB8G a 75 mg L-1. 

 

 

O maior comprimento de onda ( max) foi identificado em 425 nm. Com isso, 

este valor foi adotado para obtenção da curva de calibração e demais leituras em UV-

Vis para quantificação da concentração de corante. 

 

 

4.2.1 Curva de Calibração 

A curva de calibração foi obtida a partir de leituras em UV-Vis das soluções 

padrão de corante (0 a 150 mg L-1) e as absorbâncias correspondentes, a 425 nm. O 

resultado é apresentado no Gráfico 7. Conforme verifica-se, a relação linear 

apresentou excelente coeficiente de determinação (R² = 0,9998) e com isso, a 

Equação 4.1 obtida pôde ser utilizada para determinar a concentração de corante em 

solução aquosa em todos os experimentos do presente estudo, sendo  a absorbância 

das amostras e  a concentração (mg L-1). 
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= , + ,  (4.1) 

 

Gráfico 7 - Curva de calibração do corante Amarelo Reafix B8G (425 nm). 

 

 

4.2.2 Efeito do pH na Banda de Absorção do Corante 

Este teste foi realizado com o objetivo de verificar se o pH causa 

deslocamento na banda de absorção do corante, ou seja, modifica o max 

característico.  Para tanto, amostras de solução de corante tiveram o pH ajustado em 

diferentes faixas e após 24 horas de repouso foram realizadas varreduras com 

comprimento de onda entre 390 a 600 nm. Os resultados obtidos podem ser 

observados no Gráfico 8. 

A partir dos espectros, verifica-se que o comprimento de onda máximo para 

todas as amostras se concentrou em torno de 425 nm. Desta forma, conclui-se que o 

pH não causou influência na banda de absorção do corante ARB8G e, portanto, o 

comprimento de onda a 425 nm pode ser utilizado para avaliação da concentração em 

diferentes faixas de pH. 

Por outro lado, verifica-se que as absorbâncias a 425 nm apresentou valores 

maiores ou menores, dependendo da faixa do pH. O caso mais notável ocorre na 

amostra de pH 1, com os menores valores de absorbância. Tal ocorrência pode ser 
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explicada pela adição de alíquotas de ácido ou base para ajuste do pH que, acabam 

por diluir a concentração de corante em solução e, consequentemente, refletir em 

valores menores de absorbância. 

 

Gráfico 8 - Espectros UV-Vis da solução de ARB8G 75 mg L-1 em diferentes faixas de pH. 

 

 

 

4.3 BIOSSORÇÃO EM BATELADA 

A biossorção em batelada foi conduzida a partir do contato entre o bagaço de 

malte e o corante ARB8G. A remoção foi avaliada sob o emprego de diferentes 

condições operacionais, como: pH, tamanho médio das partículas de biossorvente, 

tempo de contato, concentração inicial de corante e temperatura. 

 

4.3.1 Efeito do pH 

A influência do pH no processo de biossorção do corante ARB8G pelo bagaço 

de malte foi avaliada nas faixas de pH 1, 1,5 a 7. A quantidade de corante removida 

em função do pH pode ser observada no Gráfico 9, assim como, o percentual de 

remoção no Gráfico 10. 
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De acordo com o resultado, observa-se que a remoção foi efetiva em meio 

ácido onde a maior quantidade de corante removida foi em pH 2, com 11.85 ± 0.09 

mg g-1, o que corresponde a 94 ± 1% de remoção. Nas demais faixas avaliadas o 

percentual de remoção foi inferior a 81% (10.26 mg g-1) e insignificante entre as faixas 

de pH 5 a 7. 

A remoção efetiva em meio ácido corrobora com os resultados obtidos para o 

ponto de carga zero (seção 4.1.2), demostrando que em faixas menores que pH 6.01 

a superfície do material se torna positiva, e as interações eletrostáticas são 

favorecidas. Isso porque, conforme verificado pelo espectro FTIR o corante ARB8G 

apresenta em sua estrutura o grupo sulfonato (SO3-) que confere caráter aniônico à 

molécula. Com isso, a interação com a superfície carregada positivamente é 

favorecida pelo pH (KIMURA et al, 1999; JUCHEN et al, 2018). Outro fator importante 

se refere a possível hidrólise das moléculas de celulose na superfície do bagaço de 

malte e a protonação dos grupos hidroxilas existentes, o que aumentam a interação 

elestrostática entre corante e biossorvente, conforme previamente discutido na 

discussão sobre o FTIR das amostras de bagaço de malte (seção 4.1.4) (FAGUNDES-

KLEN et al, 2012; SCHEUFELE et al, 2014). 

Desta forma, para os ensaios subsequentes o valor de pH 2 foi fixado como 

condição operacional. 
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Gráfico 9 - Efeito do pH na quantidade de corante ARB8G removida pelo bagaço de malte. 

 

 

Gráfico 10 - Efeito do pH no percentual de corante ARB8G removido pelo bagaço de malte. 
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4.3.2 Efeito do Tamanho Médio das Partículas 

O experimento para avaliar o efeito granulometria na biossorção foi realizado 

em pH 2, utilizando tamanhos de partículas de bagaço de malte equivalentes a: 0,248; 

0,351; 0,495; 0,991; 1,651 mm; mistura destes; e biossorvente não peneirado. O 

resultado para a influência sobre a quantidade de corante removida segue no Gráfico 

11, e no Gráfico 12 para a influência sobre o percentual de remoção. 

A partir dos resultados, verifica-se que a maior quantidade de corante 

removida foi para as amostras não peneiradas com 11,52 ± 0.02 mg g-1 (92,4% de 

remoção). Entre as faixas 0,248-1,651 mm o percentual de remoção foi similar e 

esteve em torno de 87,4 ± 1,7%. Para a amostra com a mistura destes tamanhos 

específicos, o percentual foi de 87,6 ± 0,4% (10,98 ± 0,07 mg g-1). Com base nisto, 

para os experimentos em batelada subsequentes optou-se por utilizar amostras de 

bagaço de malte não peneiradas. 

 

Gráfico 11 - Efeito granulometria na quantidade de corante ARB8G removida pelo bagaço de 
malte. 
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Gráfico 12 - Efeito granulometria no percentual de corante ARB8G removido pelo bagaço de 
malte. 

 

 

A influência do tamanho das partículas de bagaço de malte na biossorção de 

corantes têxteis também foi avaliada pelos pesquisadores Silva et al (2019), Juchen 

et al (2018) e Fontana et al (2016a). Para todos estes estudos o efeito da 

granulometria do biossorvente não foi significativo, e por isso, o bagaço de malte não 

peneirado foi utilizado para testes subsequentes. 

 

4.3.3 Efeito do Tempo de Contato e Temperatura na Remoção 

A biossorção avaliada sob diferentes tempos de contato foi conduzida nas 

temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C, com amostras em pH 2 e bagaço de malte não 

peneirado nos tempos de 0 a 96 horas (5760 minutos). O percentual de remoção em 

função do tempo para cada temperatura pode ser observado no Gráfico 13. 

Verifica-se que para todas as temperaturas avaliadas o comportamento foi 

similar. O percentual de remoção aumentou linearmente com o tempo logo nos 

instantes iniciais onde, nos primeiros 15 minutos, já foi possível observar elevados 

percentuais de remoção (58,73 ± 3,34; 59,21 ± 0,04; 64,48 ± 0,49; e 72,49 ± 2,15%, 

respectivamente). Tal ocorrência, favorece a aplicação desta técnica de tratamento 

em sistemas industriais onde níveis razoáveis de remoção são requeridos. 
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Em seguida, a remoção em função do tempo passou a ser não-linear na região 

identificada como platô. Até o momento em que a taxa passou a ser mais lenta até o 

alcance do equilíbrio com remoção constante. Este ponto, entretanto, foi alcançado 

mais rapidamente com o aumento da temperatura em 960, 840, 600 e 240 minutos de 

contato, nos quais foram atingidos os maiores percentuais em 91,6 ± 0,1; 91,8 ± 0,2; 

88,1 ± 0,2; e 86 ± 0,4% de remoção, respectivamente. 

Conforme observado no Gráfico 13, após o alcance do equilíbrio para as 

temperaturas avaliadas não houveram mudanças significativas no percentual de 

remoção, que se manteve praticamente constante. Por este motivo, para os ensaios 

subsequentes estabeleceu-se o tempo de contato equivalente a 24 horas, uma vez 

que para este tempo há a certeza do alcance do equilíbrio do sistema e também 

devido a maior facilidade para retirada das amostras durante a realização dos ensaios. 

 

Gráfico 13 - Efeito do tempo de contato no percentual de corante ARB8G removido pelo 
bagaço de malte em diferentes temperaturas. 

 

 

Avaliando a quantidade de corante removida com relação a temperatura, 

verifica-se um comportamento com evidência de uma temperatura ótima. Conforme 

mais especificado no Gráfico 14(a-c). 
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Gráfico 14 - Efeito do tempo de contato na quantidade de corante ARB8G removida pelo 
bagaço de malte, em diferentes temperaturas; (a) 0 a 96 horas (5760 minutos); (b) 0 a 45 

minutos; e (c) 600 a 5760 minutos. 
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Inicialmente a temperatura favoreceu a remoção. Até 20 minutos, quantidades 

superiores foram alcançadas a 50 °C. Depois deste momento, no entanto, maior 

quantidade passou a ser removida a 30 °C e valores similares entre as temperaturas 

restantes foram observados (Gráfico 14(b)). Por fim, a partir de 600 minutos esta 

similaridade permaneceu apenas entre as temperaturas de 40 e 50 °C, pois, níveis 

superiores foram alcançados a 30 e 20 °C, respectivamente (Gráfico 14(c)). 

Conforme discutido na seção 4.1.4 sobre caracterização FTIR do bagaço de 

malte, possivelmente o pH ácido das amostras têm contribuído para a hidrólise da 

celulose presente no material. Usualmente, a hidrólise ácida de materiais 

lignocelulósicos é conduzida em temperaturas elevadas a partir de ácidos 

concentrados, para alcance de alto grau de conversão. No entanto, em temperaturas 

inferiores e mesmo com ácidos diluídos é possível verificar a clivagem das ligações 

glicosídicas que potencialmente podem ser conduzidas em virtude do aumento de 

temperatura (REBBOUILLAT; PLA, 2013). Desta forma, o aumento da temperatura na 

remoção do corante ARB8G pelo bagaço de malte pode ter favorecido o rompimento 

das ligações β-(1,4)-glicosídicas superficiais do biossorvente e por isso nos instantes 

iniciais a remoção é maior para a temperatura mais alta. Uma vez que, mais grupos 

hidroxilas ficam disponíveis como sítios de ligação. No entanto, com tempo de contato 

maior nas temperaturas mais amenas (20 e 30 °C) é que melhores percentuais de 

remoção são alcançados. 

Resultados similares foram também encontrados nos trabalhos de Özer et al 

(2005) e Aksu e Tezer (2005) que avaliaram a biossorção de corantes têxteis a partir 

de alga verde. O fato de uma temperatura ótima ser evidenciada possivelmente se 

deve à afinidade do corante pelos sítios ligantes assim como, o aumento destes na 

superfície da biomassa na condição ótima (AKSU; TEZER, 2005).  Inicialmente, a 

remoção é rápida e elevada em virtude da diferença entre a concentração de corante 

na solução e na superfície do biossorvente (ÖZER et al, 2005). Após o tempo de 

equilíbrio, no entanto, a redução na capacidade de remoção pode estar relacionada à 

dessorção das moléculas da superfície do biossorvente que ocorre devido às forças 

repulsivas entre as moléculas de corante em locais adjacentes na superfície do 

material (ISCEN et al, 2007). Com base nisto, como nas temperaturas mais elevadas 

o equilíbrio foi alcançado mais rapidamente, a possibilidade da dessorção pode ter 
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comprometido a capacidade de maior quantidade de remoção nestas faixas de 

temperatura. 

Desta forma, a temperatura de 30 °C foi fixada como condição operacional 

para testes subsequentes. 

 

4.3.3.1 Estudo cinético 

A cinética de biossorção foi avaliada a partir do emprego dos modelos 

cinéticos de adsorção de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. O ajuste não-

linear dos modelos aos dados experimentais para cada temperatura foi realizado a 

partir do software Origin 6.0 Demo, conforme segue no Gráfico 15. 

 

Gráfico 15 - Ajuste não-linear dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda 
ordem aos dados experimentais nas temperaturas (a) 20; (b) 30; (c) 40; e (d) 50 °C. 
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De acordo com os resultados, verifica-se que o modelo de pseudo-segunda 

ordem foi o que melhor se ajustou aos dados, pois, apresentou R² superior a 0.99 para 

todas as temperaturas avaliadas e valores próximos aos dados obtidos 

experimentalmente (qe), conforme pode ser confirmado na Tabela 12, na qual são 

apresentados os parâmetros obtidos para este e para o modelo de pseudo-primeira 

ordem. 

 

Tabela 12 - Parâmetros e coeficientes de determinação para o ajuste não-linear dos modelos 
cinéticos. 

Modelos cinéticos Parâmetros 

Temperatura (°C) 

20 30 40 50 

Pseudo-primeira ordem      

= − −   

qe (mg g-1) 10.8321 11.4981 10.4789 10.5894 

k1 (min-1) 0.0691 0.0789 0.1136 0.1494 

R² 0.9700 0.9753 0.9598 0.9749 

χ² 0.2156 0.1873 0.2234 0.1347 

      

Pseudo-segunda ordem      

=  +   

qe (mg g-1) 11.1927 11.6921 10.7813 10.8701 

k2 (g mg-1 g-1) 0.0109 0.0150 0.0203 0.0274 

R² 0.9983 0.9907 0.9976 0.9905 

χ² 0.0125 0.0716 0.0131 0.0513 

      

Dados experimentais qe (mg g-1) 11.16 ± 0.01 11.73 ± 0.02 10.73 ± 0.02 10.80 ± 0.05 

 t (min) - equilíbrio 960 840 600 240 

 t (h) - equilíbrio 16 14 10 4 

 

Diversos estudos envolvendo a biossorção de corantes têxteis têm apontado 

o modelo de pseudo-segunda ordem como mais apropriado para representar a 

cinética de biossorção (AKSU; TEZER, 2005; STAVRINOU et al, 2018; BANKOLE, et 

al, 2018; MOHEBALI et al, 2019). 
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4.3.3.2  Energia de ativação 

A cinética de biossorção desempenhada em diferentes temperaturas permite 

determinar se a remoção ocorre por um processo de fisissorção ou quimissorção, 

através da determinação da energia de ativação ( ), obtida pela Equação de 

Arrehnius. 

Para o caso do bagaço de malte e o corante ARB8G, o modelo de pseudo-

segunda ordem é o que melhor representa a cinética de remoção. Portanto, a equação 

de Arrehnius (previamente apresentada na seção 2.5.3) pode ser reescrita conforme 

segue na Equação 4.2. 

 = A −  (4.2) 

 

Em que, A é a constante de Arrhenius (g mg-1 g-1), R é a constante universal 

dos gases ideais (8.314 J mol-1 K-1), T é a temperatura (K),  a energia de ativação 

(kJ mol-1) e  a constante cinética do modelo de pseudo-segunda ordem (g mg-1 g-1). 

Os parâmetros A e Ea podem ser obtidos a partir dos coeficientes linear e 

angular da reta gerada por  versus / . Para isso, os valores de  (Tabela 12) 

obtidos para a biossorção do corante ARB8G pelo bagaço de malte foram utilizados. 

Verifica-se que, mesmo com a evidência de uma temperatura ótima de biossorção 

(30°C) os valores de  seguiram um comportamento similar com a variação da 

temperatura, ou seja, aumentaram conforme a temperatura foi elevada. E por este 

motivo foi possível avaliar a  pelo ajuste linear da equação de Arrehnius. O ajuste e 

a equação gerada são apresentados no Gráfico 16. 

Com base no resultado, verifica-se que o gráfico  versus /  gerou um 

R² de 0.9997 e permitiu determinar a  de 24.10 kJ mol-1, evidenciando um processo 

de fisissorção. A principal vantagem de interações desta natureza se relaciona ao 

baixo nível de energia na ligação entre as espécies do sistema, o que permite a 

recuperação do adsorvato sem necessidade de quantidades elevadas de energia 

(BANERJEE; CHATTOPADHYAYA, 2017). 

Resultado similar foi encontrado por Fontana et al (2016a) que utilizou bagaço 

de malte na remoção do corante Laranja Solimax TGL, onde a  obtida foi de 27.3 
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kJ mol-1. No entanto, no estudo envolvendo o bagaço de malte na remoção de íons 

metálicos, Fontana et al (2016b) encontrou  de 42.2 kJ mol-1. 

 

 
Gráfico 16 - Ajuste linear para obtenção dos parâmetros da equação de Arrehnius. 

 

 

 

4.3.4 Efeito da Concentração Inicial 

Para avaliar a influência da concentração inicial do corante na biossorção 

foram realizados testes a 12,5 - 5400 mg L-1, amostras em pH 2 com bagaço de malte 

não peneirado, nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C. O tempo de equilíbrio 

selecionado para o contato das amostras em todas as temperaturas foi de 24 horas, 

conforme justificado na seção 4.3.3. O percentual de remoção em função da 

concentração inicial para cada temperatura pode ser observado no Gráfico 17. 

A partir dos resultados é possível verificar que para concentrações menores 

a remoção alcança níveis superiores a 50%. Na faixa entre 50 a 675 mg L-1 é que são 

observados os maiores percentuais de remoção. Enquanto que para concentrações 

superiores a 675 mg L-1 a remoção passou a ser reduzida, até estar próxima de 20% 

na concentração mais elevada, para todas as temperaturas. 
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Gráfico 17 - Efeito da concentração inicial no percentual de corante ARB8G removido pelo 
bagaço de malte em diferentes temperaturas. 

 

 

No entanto, assim como observado na avaliação do efeito do tempo de 

contato, verifica-se que os melhores percentuais de remoção foram alcançados para 

a temperatura de 30 °C. Para esta condição, em concentrações menores de corante 

(12,5 mg L-1) já foi possível observar percentuais elevados de remoção (83,39 ± 

1,03%). O valor máximo atingido foi de 96,10 ± 0,11% em 225 mg L-1. Para as 

temperaturas de 20, 40 e 50 °C os maiores percentuais de remoção foram de 92,91 ± 

0,12; 90,95 ± 0,42; e 89,38% nas concentrações de 300 e 450 mg L-1, 

respectivamente. 

Se por um lado verifica-se que a remoção foi mais efetiva a 30 °C, ao avaliar 

a tolerância quanto a concentrações mais elevadas observa-se que em 50 °C a 

biossorção alcançou um desempenho relativamente melhor, comparado aos valores 

de 30 °C (como pode ser melhor observado no Gráfico 18, onde são apresentadas as 

quantidades de corante removida no equilíbrio em função da concentração inicial). 

Este fato pode estar associado à resistência a difusão do adsorvato na fase fluida 

devido à auto associação do corante (SCHEUFELE, 2014). 
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Gráfico 18 - Efeito da concentração inicial na quantidade de corante ARB8G removida pelo 
bagaço de malte, em diferentes temperaturas. 

 

 

Em soluções com concentração elevada, as moléculas de corantes azos 

podem se agregar uma as outras formando dímeros em um processo chamado de 

auto associação. As ligações intermoleculares formadas ocorrem a partir de pontes 

de hidrogênio entre os grupamentos azos (N=N) de duas moléculas de corante. Desta 

forma, as ligações formadas diminuem a entropia do sistema e reduzem a interação 

hidrofóbica entre as moléculas de corante e as moléculas de água. Ou seja, em 

concentrações elevadas as moléculas de corante tornam-se maiores e ocasionam 

resistência à difusão. Por outro lado, em soluções diluídas as pontes de hidrogênio 

são rompidas garantindo a monomerização das moléculas de corante (DAKIKY; 

NEMCOVA, 1999; SCHEUFELE, 2014). 

O corante ARB8G, conforme verificado na espectrometria de infravermelho, 

apresenta em sua estrutura o grupamento azo. Sendo assim, em concentrações 

elevadas pode-se supor que ocorra a dimerização das moléculas de corante, o que 

potencialmente pode influenciar na biossorção devido à resistência a difusão que o 

tamanho da molécula causa. Contudo, em temperaturas maiores o grau de agitação 

pode auxiliar na mobilidade das moléculas, facilitando assim a biossorção. 
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4.3.4.1  Estudo do equilíbrio 

Os resultados obtidos a partir da variação da concentração inicial de corante 

permitem avaliar o equilíbrio de biossorção, uma vez que, se referem aos dados de 

equilíbrio da quantidade de corante na fase sólida (qe) e na fase líquida (Ce). A relação 

entre estas duas grandezas gera as isotermas de equilíbrio, conforme resultados 

apresentados no Gráfico 19. 

 

Gráfico 19 - Dados de equilíbrio de biossorção do corante ARB8G pelo bagaço de malte. 

 

 

A partir dos dados de equilíbrio, verifica-se que para todas as temperaturas 

as curvas apresentaram um formato sigmoidal. Ou seja, inicialmente qe apresentou 

um aumento gradual em função de Ce, até o momento que se estabilizou em uma 

região plana situada entre 700 a 2400 mg L-1. Após esta faixa, no entanto, com o 

aumento de Ce observa-se uma inflexão na curva devido ao acréscimo de qe. Este 

comportamento pode ser estar relacionado à adsorção em multicamada (FIORENTIN 

et al, 2010; SCHEUFELE, 2014). 

De acordo com Fiorentin et al (2010), o comportamento sigmoidal pode ser 

interpretado como uma mudança no mecanismo de remoção. Onde, o adsorvato é 

incialmente adsorvido formando uma primeira camada na superfície do biossorvente 
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em baixas concentrações. Contudo, quando a saturação é alcançada outro fenômeno 

de biossorção passa a ocorrer. E este pode estar associado à formação de 

multicamadas de adsorvato na superfície do biossorvente. No presente estudo, 

observa-se que a saturação ocorreu em torno de 3000 mg L-1 para as temperaturas 

avaliadas, e que a partir deste ponto é que a inflexão das curvas foi observada. 

O processo de adsorção em monocamada e multicamada ocorre inicialmente 

pela ocupação dos sítios ativos disponíveis na superfície do biossorvente, formando 

uma monocamada. Em seguida, o adsorvato na fase líquida passa a interagir com o 

sorvado aderido na primeira camada, formando assim camadas sucessivas de 

adsorvato. A primeira etapa (monocamada) em geral é a etapa mais rápida do 

processo, devido a disponibilidade de sítios e a diferença de concentração entre a 

fase sólida e líquida. Já a remoção em multicamada se caracteriza por ser a etapa 

mais lenta e, portanto, a etapa limitante do processo de biossorção. Este conjunto de 

etapas, permite que a capacidade total de remoção pelo biossorvente seja aumentada 

(SCHEUFELE, 2014). 

Para descrever o comportamento dos dados de equilíbrio deste trabalho foram 

empregadas isotermas de adsorção. O ajuste dos modelos matemáticos (Equações 

2.5 a 2.12) foi realizado a partir do ajuste não-linear pelo software Origin 6.0 Demo. 

Na Tabela 13 encontram-se os parâmetros obtidos para cada modelo e no Gráfico 20 

os modelos ajustados aos dados experimentais de equilíbrio. 

As isotermas de adsorção são importantes para estimar a capacidade máxima 

de remoção do biossorvente e determinar parâmetros físicos (FIORENTIN et al, 2010). 

Os modelos tradicionais comumente utilizados são as isotermas de Langmuir, 

Freundlich e BET. Conforme verifica-se, para a biossorção do corante ARB8G pelo 

bagaço de malte estas três isotermas não foram capazes de representar 

adequadamente os dados de equilíbrio (ver Tabela 13). O R² obtido não foi superior 

0,986; 0,943 e 0,981 entre as temperaturas avaliadas, respectivamente. A isoterma 

de Langmuir considera que o processo de adsorção ocorre em monocamada. 

Enquanto que as isotermas de Freundlich e BET, consideram a adsorção em 

multicamada. Contudo, verifica-se que os resultados experimentais (ver Gráfico 19) 

sugerem uma mudança no mecanismo de sorção ao longo do processo e com isso, a 

necessidade de um modelo que melhor represente o comportamento dos dados. 
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Tabela 13 - Parâmetros e coeficientes de determinação para o ajuste não-linear das isotermas 
de adsorção aos dados experimentais de equilíbrio. 

(continua) 

Modelos Parâmetros 
Temperatura (°C) 

20 30 40 50 
Langmuir = � ( + ) 

qmax (mg g-1) 196,83 181,57 201,65 227,73 

bL (L mg-1) 0,011 0,023 0,010 0,006 

R² 0,9663 0,9823 0,9864 0,9699 

χ² 172,29 85,70 75,48 190,39 
      

BET = − [ + − / ] q0 (mg g-1) 196,85 181,57 200,43 227,73 
BS (L mg-1) 4,73E+13 3,47E+10 2,50E+13 7,95E+11 
CS (mg L-1) 4,46E+15 1,53E+12 2,94E+15 1,16E+14 

R² 0,9640 0,9812 0,9458 0,9679 
χ² 183,78 91,09 48,19 203,08 

      
Freundlich = /  

kF (mg L-1) 17,94 25,98 18,82 13,46 

nF  3,28 3,97 3,34 2,82 

R² 0,94062 0,9127 0,9077 0,94327 

χ² 303,24 423,43 512,53 358,39 
      

Khan = +  

kK (mg g-1) 94,40 120,40 169,14 114,27 

bK (L mg-1) 0,033 0,044 0,013 0,016 

nK  0,83 0,91 0,95 0,82 

R² 0,9861 0,9911 0,9869 0,9813 

χ² 70,86 43,10 72,73 117,98 
      

Temkin = ln  

b (J g mol²) 30,4 26,30 32,49 37,92 

AT (L mg-1) 0,219 0,485 0,171 0,108 

R² 0,9865 0,9887 0,9818 0,9812 
χ² 68,76 54,60 101,05 119,10 

      
Redlich-Peterson = + � 

kR (L mg-1) 3,44 5,56 2,23 2,03 

aR (L mg-1) 0,053 0,055 0,014 0,028 

g 0,86 0,92 0,97 0,86 

R² 0,9842 0,9903 0,9864 0,9795 

χ² 80,7 46,93 75,69 129,38 
      

Toth = + /  

kT (mg g-1) 244,13 193,16 198,72 275,80 

bT (L mg-1) 0,021 0,033 0,010 0,009 

nT 0,522 0,700 1,083 0,600 

R² 0,9768 0,9859 0,9857 0,9746 
χ² 118,36 68,23 79,44 160,75 
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Tabela 13 - Parâmetros e coeficientes de determinação para o ajuste não-linear das isotermas 
de adsorção aos dados experimentais de equilíbrio. 

(conclusão) 

Modelos Parâmetros 

Temperatura (°C) 

20 30 40 50 

Langmuir-BET 
 = + + − [ + − / ] 

q1 (mg g-1) 145,93 156,46 2460,45 2611,9 

b1 (L mg-1) 0,029 0,040 0,041 0,045 

q2 (mg g-1) 13,92 7,88 2291,02 2467,62 

b2 (L mg-1) 1,00 0,999 1,00 1,00 

C2 (mg L-1) 8,79E-4 0,71 1,25E-3 5,32E-5 

R² 0,9973 0,9958 0,9965 0,9942 

χ² 13,60 20,33 19,46 36,50 

 

Os modelos empíricos, que são modificações das isotermas tradicionais de 

Langmuir, Freundlich e BET, também foram ajustados aos dados de equilíbrio deste 

trabalho. Os parâmetros para as isotermas de Khan, Temkin, Redlich-Peterson e Toth 

também são apresentados na Tabela 13. Dentre estas, a isoterma de Khan foi a que 

melhor representou os dados experimentais. O R² obtido apresentou valores em torno 

de 0,98 para todas as temperaturas e também os menores valores de distribuição qui-

quadrado (χ²). A isoterma de Khan é um modelo baseado nas isotermas de Langmuir 

e Freundlich que considera a adsorção em multicamada (MÓDENES et al, 2015). 

No entanto, o emprego de modelos de isotermas combinadas pode ser uma 

alternativa para a descrição do mecanismo de biossorção. A partir destes modelos é 

possível melhor compreender o comportamento sigmoidal dos dados de equilíbrio 

(FIORENTIN et al, 2010). Para o presente caso, utilizou-se a isoterma combinada de 

Langmuir-BET. Os parâmetros obtidos pelo ajuste não-linear também seguem na 

Tabela 13. Verifica-se que este modelo é o que melhor representou os dados 

experimentais de equilíbrio, quando comparado às demais isotermas ajustadas. O R² 

obtido foi de superior a 0,994 para todas as temperaturas e os menores valores de χ² 

foram para este modelo. Com isso, a partir do ajuste da isoterma de Langmuir-BET é 

possível supor que o mecanismo de biossorção do corante ARB8G pelo bagaço de 

malte ocorre inicialmente pela adsorção em monocamada de Langmuir, enquanto que 

a as camadas subsequentes são representadas pelo modelo de BET. 

A formação monocamada saturada pode ser identificada pelo parâmetro q1 do 

modelo de Langmuir-BET que para as temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C foi de 

145,93; 156,46; 2460,45; e 2611,90 mg g-1, respectivamente. Enquanto que, o 

parâmetro q2 da isoterma, que se relaciona com a saturação das camadas seguintes, 
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apresentou valores de 13,92; 7,88; 2291,02; e 2467,62, respectivamente. O valor 

diferenciado para a temperatura de 30 °C indica que possivelmente nesta faixa de 

temperatura a adsorção em multicamada não seja favorecida. Observa-se que as 

capacidades obtidas para a adsorção em monocamada apresentam valores maiores 

que a capacidade obtida para multicamada, o que aponta que o bagaço de malte 

possui elevada tolerância quanto a saturação da monocamada. 

 

Gráfico 20 - Ajuste não-linear das isotermas de adsorção aos dados experimentais de 
equilíbrio nas temperaturas (a) 20; (b) 30; (c) 40; e (d) 50 °C. 
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Gráfico 20 - Ajuste não-linear das isotermas de adsorção aos dados experimentais de 
equilíbrio nas temperaturas (a) 20; (b) 30; (c) 40; e (d) 50 °C. 

 

 

 

A capacidade máxima de remoção a partir da isoterma de Langmuir-BET pode 

ser determinada pela contribuição total de todas as camadas adsorvidas, ou seja, pela 

soma dos parâmetros q1 e q2. Desta forma, verifica-se que o bagaço de malte possui 

uma capacidade de 159,85; 164,34; 4751,47; e 5079,52 mg g-1, respectivamente. Ao 

comparar a capacidade alcançada para a temperatura de 30 °C com outros trabalhos 

envolvendo a biossorção de corantes têxteis a partir de materiais alternativos, em faixa 
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de temperatura similar, verifica-se que o bagaço de malte apresenta boa capacidade 

de adsorção (164,34 mg g-1). A Tabela 14 apresenta valores de capacidade de 

remoção alcançada no trabalho de diversos pesquisadores com a respectiva isoterma 

de melhor ajuste. 

 

Tabela 14 - Capacidades de adsorção por diferentes tipos de biossorvente. 

Adsorvato Biossorvente 

Capacidade de 

remoção 

(mg g-1) 

Isoterma 
ajustada 

Referência 

Marrom KROM KGT Bagaço de uva 180,20 Langmuir 
Oliveira et al 

(2018) 

Verde malaquita Bagaço de malte 117,65 Langmuir 
Reis et al 

(2018) 

Amarelo Reafix B2R Bagaço de malte 60,75 Langmuir 
Silva et al 

(2019) 

Azul Reativo 5G Bagaço de malte 42,58 Langmuir 
Juchen et al 

(2018) 

Preto Reafix Super 2R Bagaço de malte 40,16 Langmuir Rafael (2016) 

Azul Reativo 5G Bagaço de laranja 32,93 Langmuir-BET 
Fiorentin et al 

(2010) 

Laranja Solimax TGL Bagaço de malte 23,2 Langmuir 
Fontana et al 

(2016a) 

Azul Reativo 5G 
Bagaço de cana-de-

açúcar 
8,44 Langmuir-BET 

Scheufele 
(2014) 

Amarelo Reafix B8G Bagaço de malte 164,34 Langmuir-BET 
Presente 
estudo 

 

 

4.3.4.2  Estudo termodinâmico 

A avaliação do equilíbrio em diferentes temperaturas permite determinar os 

parâmetros termodinâmicos associados à biossorção, tais como a energia livre de 

Gibbs ( °), entalpia ( °) e entropia ( °). A obtenção destes parâmetros contribui 

para a compreensão do mecanismo pelo qual o processo ocorre, assim como, a 

avaliação da afinidade entre adsorvato e biossorvente. 

Os dados de equilíbrio obtidos para a biossorção do corante ARB8G pelo 

bagaço de malte nas temperaturas de 20, 30, 40 e 50 °C foram os dados utilizados 

nesta avaliação. Contudo, conforme discutido no estudo do equilíbrio (seção 4.3.4.1), 

a biossorção apresentou um mecanismo com características de adsorção em 
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monocamada e multicamada. Com isso, a avaliação termodinâmica deve ser 

observada em para cada umas destas duas etapas.  

Para a determinação dos parâmetros, é necessário considerar a constante de 

equilíbrio termodinâmico ( °) (seção 2.7). No entanto, considerando que o coeficiente 

de atividade (�  tende à unidade, devido à natureza fracamente carregada do corante 

(LIU, 2009; SCHEUFELE, 2014), é possível utilizar as constantes  e  obtidas pelo 

ajuste da isoterma BET termodinâmica (Equação 2.22) aos dados de equilíbrio. Estas 

constantes representam as constantes de equilíbrio relacionadas à adsorção 

monocamada e multicamada, respectivamente. Os parâmetros obtidos pelo ajuste da 

isoterma seguem na Tabela 15, assim como, o ajuste não-linear aos dados 

experimentais pode ser observado no Gráfico 21. 

 

Tabela 15 - Parâmetros e coeficientes de determinação para o ajuste não-linear da isoterma 
BET termodinâmica aos dados experimentais de equilíbrio. 

Isoterma Parâmetros 
Temperatura (°C) 

20 30 40 50 

BET (termodinâmica) 
 
 
 = − [ + − ] 

qm (mol g-1) 1,25E-04 1,34E-04 1,56E-04 1,42E-04 

K1 (L mol-1) 22101,14 35606,76 14198,02 12341,93 

K2 (L mol-1) 106,99 64,29 40,52 105,71 

qm (mg g-1) 145,06 155,51 181,04 164,79 

K1 (L mg-1) 19044,50 30682,26 12234,40 10635,01 

K2 (L mg-1) 92,19 55,40 34,92 91,09 

R² 0,99473 0,9935 0,9892 0,9886 

χ² 1,99E-11 3,40E-11 4,43E-11 5,34E-11 

Os parâmetros da isoterma foram obtidos em termos molares uma vez que, 

para determinação da energia livre de Gibbs é necessário que as constantes de 

equilíbrio estejam em mol L-1. Para tanto, utilizou-se a massa molar do corante ARB8G 

(1160,50 g mol-1). 
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Gráfico 21 - Ajuste não-linear da isoterma BET termodinâmica aos dados experimentais de 
equilíbrio nas temperaturas (a) 20; (b) 30; (c) 40; e (d) 50 °C. 
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Gráfico 21 - Ajuste não-linear da isoterma BET termodinâmica aos dados 
experimentais de equilíbrio nas temperaturas (a) 20; (b) 30; (c) 40; e (d) 50 °C. 

 

 

 

Em posse das constantes  e  obtidas para diferentes temperaturas, foi 

possível determinar os valores para ΔG° a partir das Equações 2.27 e 2.28. Os valores 

para ΔH° e ΔS° foram obtidas pelas Equações 2.29 e 2.30, para a adsorção em 

monocamada e multicamada, conforme apresentado na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Parâmetros termodinâmicos obtidos para a biossorção do corante ARB8G pelo 
bagaço de malte entre 20-50 °C. 

Monocamada 

T 
(°C) 

K1 

(L mol-1) 
ΔG°1 

(kJ mol-1) 
Espontaneidade 

ΔH°1 
(kJ mol-1) 

Processo Natureza 
ΔS°1 

(J mol-1 K-1) 

20 22101,14 -24,38 Espontâneo 

-21,35 Exotérmico Físico 12,67 
30 35606,76 -26,41 Espontâneo 

40 14198,02 -24,89 Espontâneo 

50 12341,93 -25,31 Espontâneo 

Multicamada 

T (°C) 
K2 

(L mol-1) 
ΔG°2 

(kJ mol-1) 
Espontaneidade 

ΔH°2 

(kJ mol-1) 
Processo Natureza 

ΔS°2 
(J mol-1 K-1) 

20 106,99 -11,39 Espontâneo 

-3,17 Exotérmico Físico 25,44 
30 64,29 -10,49 Espontâneo 

40 40,52 -9,64 Espontâneo 

50 105,71 -12,52 Espontâneo 

 

Os valores negativos obtidos tanto para a adsorção em monocamada, quanto 

para multicamada, indicam que o processo de uma forma geral ocorreu 

espontaneamente com o acréscimo da temperatura (GUO et al, 2017). No entanto, os 

valores absolutos de ΔG° na primeira etapa são maiores que os valores absolutos na 

segunda etapa. Este fato indica que, a afinidade entre o corante ARB8G e os sítios 

ativos da superfície do bagaço de malte na monocamada é maior do que nas 

interações corante-corante nas multicamadas (SCHEUFELE et al, 2016). 

 De acordo com Zhang et al (2011), o aumento dos valores de ΔG° com o 

acréscimo da temperatura indica que a adsorção é mais favorável em temperaturas 

menores. No entanto, quando se observa os dados obtidos para a monocamada é 

possível perceber que a energia livre de Gibbs não apresentou um comportamento 

crescente ou decrescente em função da temperatura. Verifica-se que o menor valor 

para ΔG°, ou seja, a condição mais favorável (GUO et al, 2017) ocorreu para a 

temperatura de 30 °C. 

Tal fato coincide com resultados avaliados no efeito do tempo de contato 

(seção 4.3.3) e da concentração inicial (seção 4.3.4) na biossorção, onde observou-

se a evidência de uma temperatura ótima. Em ambos os casos, o desempenho do 

biossorvente a 30 °C foi melhor observado em condições de baixa concentração de 

corante em solução (75 e 12,5 - 225 mg L-1, respectivamente). Condição que, de 
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acordo com Fiorentin et al (2010), favorece formação da monocamada durante a 

adsorção. 

Da mesma forma, para a adsorção em multicamada observa-se que os 

valores de ΔG° não possuem comportamento crescente ou decrescente em função 

da temperatura. A condição mais favorável é observada na temperatura mais elevada. 

De acordo com Scheufele (2014), a adsorção em multicamada é favorecida 

principalmente pelo aumento da concentração de adsorvato em solução. E conforme 

discutido nos resultados do efeito da concentração inicial de corante na biossorção 

(seção 4.3.4), os melhores percentuais de remoção para as concentrações mais 

elevadas de fato, foram obtidos para a temperatura de 50 °C. 

Uma avaliação quanto a natureza do processo de adsorção pode ser obtida a 

partir dos valores de ΔH°, caracterizando o processo como físico, químico ou até a 

mistura de ambos. Valores negativos para ΔH° evidenciam um processo exotérmico, 

onde a capacidade de adsorção é reduzida com o acréscimo da temperatura. O 

fenômeno exotérmico, pode ser compreendido a partir da diferença entre as energias 

de ligação entre as espécies. Onde, a energia total absorvida no rompimento de 

ligações é menor que a energia total liberada na ligação entre adsorvato e 

biossorvente (TRAN et al, 2017). Quanto a intensidade desta energia liberada, valores 

entre -40 a -800 kJ mol-1 indicam um processo de adsorção química, enquanto que de 

0 a -40 kJ mol-1 envolvem adsorção física. 

Para a remoção do corante ARB8G pelo bagaço de malte, em ambas as 

etapas foram observados valores negativos para a adsorção. No processo geral, isto 

indica que o aumento da temperatura não contribuiu para o alcance dos maiores níveis 

de remoção do adsorvato. Na adsorção em monocamada, o valor de ΔH° foi de -21,35 

kJ mol-1 indicando um processo de fisissorção. Da mesma forma para a adsorção em 

multicamada com entalpia de -3,17 kJ mol-1. Estes valores encontrados para entalpia 

corroboram com os resultados obtidos para a energia de ativação (seção 4.3.3.2), 

onde obteve-se o valor de 24,10 kJ mol-1, característico de um processo de fisissorção. 

No entanto, para a segunda etapa verifica-se que a energia liberada durante o 

processo foi menor. 

Conforme Scheufele et al (2016) explica, as ligações intermoleculares 

apresentam energia de ligação menor que em ligações covalentes (200-460 kJ mol-1). 

Em ligações eletrostáticas, por exemplo, a energia de ligação possui valor na faixa de 

6-80 kJ mol-1, já nas ligações de hidrogênio o valor está entre 4-13 kJ mol-1 e nas 
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interações van der Waals entre 2-4 kJ mol-1. Para o processo em monocamada, 

verifica-se que o valor absoluto da entalpia está dentro da faixa que relaciona ligações 

eletrostáticas, as quais possivelmente podem ocorrer entre a molécula de corante e 

os sítios ativos da superfície do bagaço de malte. A partir da caracterização FTIR 

(seção 3.2.4) verifica-se que possivelmente estes sítios podem ser grupos hidroxila 

presentes na celulose superficial do bagaço de malte. 

Por outro lado, o valor absoluto de ΔH° na adsorção em multicamada está 

próximo das faixas que indicam forças de ligação fracas (-3,17 kJ mol-1), como aquelas 

associadas a interações van der Waals e ligações de hidrogênio. O primeiro tipo de 

ligação, possivelmente pode ocorrer em virtude das interações corante-corante 

presentes na formação das multicamadas de adsorvato no biossorvente. Enquanto 

que, as ligações de hidrogênio podem estar relacionadas à da associação do corante, 

que ocorre sob elevadas concentrações (conforme discutido na seção 4.3.4), onde as 

moléculas de corante passam a se ligar com as moléculas de corante já adsorvidas 

na superfície do biossorvente. Este processo ocorre a partir de ligações de hidrogênio 

entre os grupamentos azo presentes na estrutura do corante (DAKIKY; NEMCOVA, 

1999). 

E por fim, quanto a variação de entropia verifica-se que tanto para a adsorção 

em monocamada quanto para multicamada os valores de ΔS° foram positivos (12,67 

e 25,44 J mol-1 K-1, respectivamente). Isto significa que houve um aumento na 

desordem do sistema na interface sólido/solução, um acréscimo nos graus de 

liberdade do corante na solução na faixa de temperatura avaliada e indica a afinidade 

entre o corante e o bagaço de malte (TRAN et al, 2017). 

A partir dos parâmetros termodinâmicos é possível concluir que para 

condições menores de temperatura e concentração a adsorção em monocamada é 

favorecida. Enquanto que, para temperaturas e concentrações mais elevadas ocorre 

a contribuição para o processo em multicamada. De forma geral, os valores para 

entalpia indicaram um processo exotérmico em função da temperatura. Com níveis 

energéticos característicos de um processo de fisissorção. 

Resultados parcialmente similares também foram determinados por outros 

autores. Silva et al (2019), por exemplo, na biossorção do corante amarelo reativo 

(Amarelo Reafix B2R 134%) pelo bagaço de malte também determinou um processo 

como sendo espontâneo e com aumento da desordem na interface sólido/líquido. 

Porém, na faixa avaliada (30 a 50 °C), os autores identificaram um processo 
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endotérmico. As mesmas características também foram encontradas por Fontana et 

al (2016a) e Reis et al (2018) que também utilizaram o bagaço de malte na remoção 

de corantes têxteis. No entanto, para estes estudos a biossorção foi melhor descrita 

pela isoterma de Langmuir, que considera a adsorção em monocamada somente. 

Por outro lado, Scheufele et al (2016) que também identificou a adsorção em 

monocamada e multicamada do corante azul reativo a partir do bagaço de cana-de-

açúcar, obteve um processo favorável para ambas as etapas. No entanto, para a 

primeira a remoção ocorreu por um processo exotérmico de natureza química, com 

valor negativo para entropia. Já para a multicamada, a entropia foi positiva e o 

processo endotérmico de natureza física. Um processo exotérmico foi também 

encontrado no estudo publicado por Zhang et al (2011) sobre a remoção do corante 

vermelho congo pelo bagaço de cana-de-açúcar. 

 

4.4 DESSORÇÃO EM BATELADA 

A possibilidade de recuperação do corante ARB8G após a biossorção pelo 

bagaço de malte foi avaliada a partir de diferentes eluentes: NaOH (pH de 6, 7, 12 e 

13); água destilada (pH 5,5); água corrente (pH 5,6); e álcool etílico 50% (v/v) (pH 5,5). 

O bagaço de malte biossorvido apresentava a quantidade de corante (qe) equivalente 

a 11,32 ± 0,32 mg g-1. Os resultados referentes à quantidade de corante dessorvido e 

o percentual de dessorção são apresentados no Gráfico 23. 

No entanto, para quantificação das amostras com pH 12 e 13 foi necessário 

realizar a correção da absorbância obtida por leituras UV-Vis. Pois, ao final do 

experimento verificou-se a mudança na coloração das amostras de amarelo para 

laranja, evidenciando o deslocamento da banda de absorção do corante. E, portanto, 

impedindo a quantificação da concentração de corante no comprimento de onda 

característico do corante ARB8G (425 nm, ver Gráfico 6). 

Para corrigir esta interferência, realizou-se um novo teste para avaliar o efeito 

do pH do eluente sobre o biossorvente. Para tanto, foram preparadas as seguintes 

amostras: solução de ARB8G (25 mL, 75 mg L-1) no pH do eluente; e 0,15 g de bagaço 

de malte (sem corante biossorvido) imerso em 25 mL de eluente. Estas amostras 

foram mantidas sob agitação (130 rpm) por 24 horas e 30 °C. Em seguida, foram 

centrifugadas e o sobrenadante submetido a varreduras UV-Vis na faixa de 390 a 600 
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nm. Além da varredura destas amostras, realizou-se também a varredura da solução 

de corante ARB8G a 75 mg L-1 (sem ajuste de pH). O espectro obtido para amostra 

com pH 12 é apresentado no Gráfico 22(a) e para amostra com pH 13 no Gráfico 

22(b). 

 

Gráfico 22 - Varreduras referente ao eluente (a) pH 12 e (b) pH 13: (1) somente solução de 
corante a 75 mg L-1; (2) corante no pH do eluente; (3) bagaço de malte (sem corante) e eluente; 

(4) bagaço de malte (com corante) e eluente; (5) diferença entre as curvas 4 
 

 

A partir dos espectros UV-Vis, verifica-se que o pH do eluente exerceu 

interferência somente sobre a biomassa, causando a liberação de possíveis 

compostos que justificam a mudança da coloração das amostras. De acordo com 

Scheufele (2014), em concentrações elevadas o NaOH é capaz de interagir com a 
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estrutura de materiais lignocelulósicos e liberar substâncias que apresentam ligações 

insaturadas e anéis aromáticos em sua estrutura molecular. Este fato é comprovado 

pela elevada absorbância observada na região Ultravioleta dos espectros das 

amostras. Com base nisto, a quantidade de corante dessorvida nas amostras com pH 

12 e 13 foram calculadas com a absorbância corrigida, ou seja, descontando-se a 

absorbância referente a liberação de compostos pela biomassa a 425 nm. 

 

Gráfico 23 - Avaliação da dessorção em função de diferentes eluentes empregados: (a) 
quantidade de corante ARB8G dessorvido e (b) percentual de dessorção. 
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Para a dessorção desempenhada pelo NaOH como eluente, diferentes 

concentrações da base foram utilizadas a fim de que faixas maiores de pH fossem 

obtidas. O uso do eluente em pH desfavoráveis à biossorção, ou seja, com pH maior 

que o pHPZC favorece a dessorção (SAID et al, 2013; SCHEUFELE, 2014). De fato, 

para este eluente o melhor resultado foi obtido em pH 12, o que permitiu a recuperação 

de 7,97 ± 0,44 mg g-1, que corresponde a 71,8 ± 3,9% de corante dessorvido. Elevadas 

quantidades de corante recuperado indicam que o adsorvato estava ligado ao 

biossorvente principalmente por ligações fracas, como as envolvidas na fisissorção. 

Contudo, a biossorção pode também envolver parcialmente ligações químicas, o que 

explica a dificuldade em recuperar o corante em sua totalidade (NASMASIVAYAM et 

al, 2001; AKSU; TEZER, 2005). 

No entanto, ao avaliar a dessorção na faixa de pH 13, verifica-se uma queda 

na quantidade removida (5,22 ± 0,16 mg g-1), quando comparado ao pH 12. Este fato 

pode ser explicado pela dissociação dos íons Na+ e OH- em solução aquosa. Com o 

aumento da concentração de NaOH, ocorre a elevação do pH e a geração de cargas 

negativas na superfície do biossorvente, o que poderia auxiliar na repulsão entre 

adsorvato e biossorvente e facilitar a dessorção. No entanto, o contrário pode ocorrer 

quando os íons em solução compensam a carga superficial negativa (Na+) ou 

competem com os sítios de ligação na superfície do material (OH) e eventualmente 

prejudicam a capacidade de dessorção (MARTIN; NG, 1984; MALL et al, 2006; 

CARVALHO, 2013). 

O maior percentual de corante dessorvido foi obtido a partir do álcool etílico 

50% (v/v) como eluente, com 94 ± 2% (10,43 ± 0,22 mg g-1) de corante recuperado. 

De acordo com Lu et al (2011), solventes orgânicos possuem maior capacidade de 

dessorção principalmente se apresentam baixo peso molecular e possuem elevada 

hidrofobicidade. Pois, moléculas menores conseguem penetrar nos microporos do 

biossorvente e dessorver mais facilmente o adsorvato.  Da mesma forma que 

solventes hidrofóbicos são capazes de melhor competir com o adsorvato pelos sítios 

de ligação na superfície do biossorvente e causar a dessorção destes (CARVALHO, 

2013). 

Para a dessorção utilizando água destilada e água corrente, a dessorção foi 

menos efetiva. Os baixos percentuais de corante dessorvido (30,6 ± 0,9 e 31,7%) 

podem ser justificados pelo pH de dessorção (5,5 e 5,53, respectivamente) ser muito 

próximo ao pHPZC do bagaço de malte. 
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4.5 BIOSSORÇÃO EM SISTEMA CONTÍNUO 

A biossorção em coluna de leito fixo foi avaliada a partir da obtenção das 

curvas de ruptura para diferentes vazões (4, 6 e 8 L-1) e concentrações de corante na 

alimentação (12,5; 25 e 37,5 mg L-1). Os ensaios foram realizados a 30 °C com 

solução de corante em pH 2 e bagaço de malte com granulometria maior que 60 mesh 

(̅  = 0,836 mm) massa fixa de 2 g e altura do leito de 10 cm. 

A curvas de ruptura foram obtidas a partir da razão entre a concentração de 

corante na saída da coluna (C) e a concentração inicial de alimentação (C0) em função 

do tempo. A porosidade (ε) e a densidade do leito (ρL) foram determinadas a partir do 

procedimento descrito na seção 3.6.1, e os dados obtidos para cada experimento 

seguem na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Porosidade e densidade do leito calculados para cada experimento de biossorção 
do corante ARB8G pelo bagaço de malte. 

Experimento 
Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(mg L-1) 
ε ρL (g L-1) 

1 8 12,5 0,36 

314,51 

2 6 12,5 0,35 

3 4 12,5 0,19 

4 4 25 0,24 

5 4 37,5 0,38 

 

 

4.5.1 Efeito da Vazão de Alimentação nas Curvas de Ruptura 

Os ensaios para avaliar o efeito da vazão (8, 6 e 4 mL min-1) nas curvas de 

ruptura foram conduzidos com solução de ARB8G a 12,5 mg L-1. As curvas obtidas 

podem ser observadas no Gráfico 24. 
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Gráfico 24 - Efeito da vazão de alimentação nas curvas de ruptura da biossorção do corante 
ARB8G pelo bagaço de malte (a) até a saturação e (b) nas primeiras horas de operação. 

 

 

 

Na Tabela 18 são apresentados os parâmetros de projeto referentes ao tempo 

de ruptura (tb) e tempo de saturação (ts). Assim como a zona de transferência de 

massa (ZTM), tempo equivalente à capacidade total (tt), tempo útil (tu) e a quantidade 

dinâmica de corante removida pelo bagaço de malte considerando o tempo de 

saturação (qts), calculados a partir das Equações 2.31 a 2.35, respectivamente. Em 
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que, a parte integral ∫ −  foi calculada por integração numérica utilizando o 

software Origin 6.0 Demo. 

 

Tabela 18 - Parâmetros de transferência de massa obtidos a partir das curvas de ruptura 
avaliadas sob diferentes condições de vazão de alimentação. 

Exp. 
Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(mg L-1) 

tb 

(min) 

ts 

(h) 

tu 

(min) 

tt 

(h) 

Hu 

(cm) 

ZMT 

(cm) 

qts 

(mg g-1) 

1 8 

12,5 

6 54 5,89 12,07 0,08 9,92 36,50 

2 6 45 78 44,04 20,72 0,35 9,65 45,10 

3 4 
420 

(7 h) 
87 

418,70 

(6,98 h) 
32,13 2,17 7,83 40,65 

 

A forma da curva de ruptura assim como o ponto de ruptura são parâmetros 

importantes para avaliar a dinâmica de biossorção e determinar condições 

operacionais (Fiorentin et al, 2015). A partir dos resultados, verifica-se que para os 

instantes iniciais (ver Gráfico 24(b)) a concentração de saída na coluna é igual a zero. 

Isso porque no início do processo há elevada disponibilidade de sítios de ligação ao 

redor e dentro das células de biossorvente. No entanto, conforme a solução de corante 

passa continuamente através do leito os sítios ativos vão sendo gradualmente 

ocupados, ao passo que a concentração na saída da coluna começa a aumentar até 

o alcance da saturação, que ocorre no tempo ts. Com isso, as curvas de ruptura 

apresentam formato sigmoidal, resultante dos efeitos de resistência à transferência de 

massa no leito (Módenes et al, 2018). Este formato foi identificado nas curvas obtidas 

experimentalmente. 

Outro parâmetro importante de ser avaliado é o comprimento da ZTM, que 

indica a porção da coluna que não é eficientemente usada na biossorção do adsorvato 

(Módenes et al, 2018). Conforme explica Rosa et al (2015), a ZTM é determinada por 

resistências internas e externas à transferência de massa. E quando não são 

observadas resistências difusionais no leito, os dados de sorção fornecem uma curva 

de ruptura do tipo degrau com ZTM igual a zero. Contudo, esse comportamento ideal 

dificilmente será observado em sistemas reais. No entanto, quanto mais próximo da 

idealidade for um sistema real, mais adequada é a condição operacional utilizada. 

A partir dos resultados, verifica-se que o aumento da vazão causou a elevação 

do valor da ZTM. Ao passo que, causou também a diminuição dos tempos de ruptura 
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e saturação. Resultados similares foram identificados por Módenes et al (2018), na 

biossorção de íons Zn2+ e por Ferrari (2009) na remoção do corante Azul 5G. 

A vazão influencia no tempo de contato entre o adsorvato e biossorvente, com 

isso, vazões menores resultam em tempos de residência maiores e favorecem a 

remoção (MARIN, 2013). Isso é facilmente observado pela capacidade de remoção 

obtida para a condição de 4 mL min-1, em que se obteve um valor maior de qts do que 

para a condição de maior vazão (8 mL min-1). 

Por outro lado, a vazão pode influenciar também no coeficiente de 

transferência de massa. Em condições mais elevadas de vazão, ocorre o aumento do 

coeficiente e consequentemente, a diminuição dos efeitos de resistência e uma maior 

quantidade de adsorvato removida. Contudo, os efeitos da vazão quanto ao tempo de 

contato e coeficiente de transferência de massa são antagônicos, e uma condição 

operacional intermediária é que possibilita o equilíbrio entre estes efeitos (MARIN, 

2013). Isto foi possível de ser observado a partir do valor de qts alcançado para a 

vazão de 6 mL min-1 (45,10 mg g-1), que foi o maior dentre as condições avaliadas.  

No entanto, verifica-se que mesmo a condição de 6 mL min-1 ter oferecido 

melhor capacidade de remoção, os valores de tb e tu (45 e 44,04 min) são bem 

menores quando comparados aos valores para 4 mL min-1 (7 e 6,98 h) indicando que 

o processo entrou em equilíbrio mais rapidamente. Por este motivo, para avaliar o 

efeito de concentrações maiores no processo de biossorção em sistema contínuo, 

fixou-se a vazão de 4 mL min-1 como condição operacional. 

A mesma tendência de comportamento quanto a vazão foi observada nas 

curvas de ruptura obtida por Aksu et al (2007), na remoção de corantes reativos a 

partir biomassa fúngica. 

 

4.5.2 Efeito da Concentração de Alimentação nas Curvas de Ruptura 

Os ensaios para avaliar o efeito da concentração de ARB8G (12,5; 25 e 37,5 

mg L-1) nas curvas de ruptura foram conduzidos a uma vazão de 4 mL min-1. As curvas 

obtidas podem ser observadas no Gráfico 25. 

Na Tabela 19 são apresentados os parâmetros de projeto referentes ao tempo 

de ruptura (tb) e tempo de saturação (ts). Assim como a zona de transferência de 

massa (ZTM), tempo equivalente à capacidade total (tt), tempo útil (tu) e a quantidade 
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dinâmica de corante removida pelo bagaço de malte considerando o tempo de 

saturação (qts), calculados a partir das Equações 2.31 a 2.35, respectivamente. Em 

que, a parte integral ∫ −  foi calculada por integração numérica utilizando o 

software Origin 6.0 Demo. 

 

Gráfico 25 - Efeito da concentração de alimentação nas curvas de ruptura da biossorção do 
corante ARB8G pelo bagaço de malte (a) até a saturação e (b) nas primeiras horas de 

operação. 
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Tabela 19 - Parâmetros de transferência de massa obtidos a partir das curvas de ruptura 
avaliadas sob diferentes condições de concentração de alimentação. 

Exp. 
Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(mg L-1) 

tb 

(h) 

ts 

(h) 

tu 

(h) 

tt 

(h) 

Hu 

(cm) 

ZMT 

(cm) 

qts 

(mg g-1) 

3 

4 

12,5 7 87 6,98 32,13 2,17 7,83 40,65 

4 25 2,5 81 2,48 19,91 1,31 8,69 60,79 

5 37,5 1,25 54 1,23 11,07 1,11 8,89 46,35 

 

Com base nos resultados, verifica-se que da mesma forma que para o efeito 

da vazão, o aumento da condição acelerou o processo de ruptura e de saturação do 

leito. Este fato pode ser explicado pela diferença entre a concentração de corante na 

fase fluida e no biossorvente. Conforme a concentração aumenta, os gradientes 

também aumentam e fornecem força motriz suficiente para aumentar a taxa de 

transferência de massa. O que consequentemente, causa a saturação mais rápida do 

biossorvente (Rosa et al, 2015). 

Neste contexto, a partir do Gráfico 25(b) percebe-se que para todos os 

experimentos nos instantes iniciais a concentração de saída da coluna permaneceu 

nula até alcance de tb. No entanto, em condições menores de concentração a ruptura 

foi alcançada em um tempo maior e refletiu em um tempo saturação mais elevado 

também (7 e 87 h, respectivamente para 12,5 mg L-1). De acordo com Marin (2013), 

em condições menores de concentração a saturação dos sítios de ligação presentes 

na superfície do biossorvente ocorre de forma gradual e mais lenta do que para 

condições mais elevadas. 

Em comparação aos valores de Hu e ZTM, verifica-se que o aumento da 

concentração refletiu na diminuição do comprimento útil e em contrapartida, aumentou 

a zona de transferência de massa. Este comportamento também foi observado por 

Sivarajasekar e Baskar (2015), ao avaliarem a biossorção do corante violeta a partir 

de sementes imaturas de algodão. 

Por outro lado, a maior capacidade de remoção foi alcançada para a uma 

condição intermediária de 25 mg L-1 com 60,79 mg g-1 de corante removido. Diferente 

do que se esperava, a condição mais elevada de concentração (37,5 mg L-1) não 

apresentou maior capacidade de remoção (SADAF; BHATTI, 2014). 

Em comparação com os dados em batelada, para as concentrações iniciais 

de 12,5 e 25 mg L-1, a capacidade alcançada no equilíbrio foi de 1,64 e 3,36 mg g-1, 

respectivamente. Ao passo que para as mesmas concentrações, em sistema contínuo 
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foram alcançadas capacidades de 40,65 e 60,79 mg g g-1, respectivamente. Este fato 

confirma que a biossorção em leito fixo possui maior potencial na aplicação do bagaço 

de malte no tratamento do corante ARB8G e viabiliza a aplicação da técnica para 

sistema contínuo (SCHEUFELE, 2014). 

O valor de ZTM encontrado no experimento 3 (apresentado tanto na 

discussão sobre o feito da vazão, quanto sobre o efeito da concentração) corresponde 

a 78.3% da altura total do leito, o que reflete em um valor significativamente elevado 

para comprimento não utilizável. Em comparação aos dados de ZTM de outros 

estudos sobre biossorção em batelada (Rosa et al, 2015; Módenes et al, 2018), 

verifica-se que valores melhores para ZTM poderiam ser obtidos a partir de condições 

menores para vazão ou concentração. Contudo, a aplicação de vazões menores, por 

exemplo, acarretaria em experimentos laboratoriais mais longos, o que poderia 

sobrecarregar o uso dos equipamentos. O experimento a 4 mL min-1 teve saturação 

alcançada após 5220 min de fluxo contínuo, ou seja, 87 horas. Condições inferiores 

poderiam exigir tempos de operação superiores a este. 

A cinética lenta de remoção do ARB8G pelo bagaço de malte em coluna pode 

ser explicada pela biossorção em multicamada, conforme discutido na seção 4.3.4.1. 

Esta hipótese justificaria o comportamento quase constante das curvas nas regiões 

anteriores à saturação. Onde, após o corante ter ocupado os sítios ativos na superfície 

do biossorvente formando uma monocamada, a remoção continuou a ocorrer devido 

a biossorção do adsorvato na superfície de corante formada, gerando multicamadas 

(SCHEUFELE et al, 2016). Outros trabalhos envolvendo a remoção de corantes a 

partir de biossorventes também apresentaram a saturação do leito em tempos 

elevados (FIORENTIN et al, 2015; LÓPEZ-CERVANTES, 2018). 

 

4.6 SIMULAÇÃO FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL 

A partir dos dados utilizados e obtidos nos experimentos em sistema contínuo, 

foram realizadas simulações fluidodinâmicas computacionais (CFD) para obtenção 

das curvas de ruptura simuladas, perfis de concentração, velocidade e concentração 

no leito. 
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4.6.1 Curvas de Ruptura Simuladas 

Assim como realizado experimentalmente, as simulações CFD foram 

conduzidas a fim de se avaliar o efeito da vazão e da concentração de alimentação. 

Para o primeiro caso, as simulações foram conduzidas a 8, 6 e 4 mL min-1 com solução 

de corante a 12,5 mg L-1. As curvas de ruptura obtidas são apresentadas no Gráfico 

26. Já para o efeito da concentração, as curvas de ruptura simuladas foram obtidas a 

12,5, 25 e 37,5 mg L-1, com vazão fixa de 4 mL min-1, conforme segue no Gráfico 27. 

Para ambos os casos se observa que tanto a ruptura quanto a saturação 

ocorreram rapidamente, em comparação com os resultados experimentais. Além 

disso, a razão C/C0 alcançou valores máximos em torno de 0,975 e desta forma, o 

leito foi considerado virtualmente saturado. Outro detalhe importante é que as curvas 

simuladas apresentaram um formato diferente do formato tipo degrau, que representa 

um caso ideal, indicando que efeitos decorrentes da resistência à transferência de 

massa estão representados pela modelagem. Contudo, em comparação com as 

curvas de ruptura experimentais, as quais apresentaram formato fortemente 

sigmoidal, verifica-se que o modelo proposto não foi totalmente capaz de representar 

a realidade física da biossorção do corante ARB8G pelo bagaço de malte em coluna 

de leito fixo. 

 

Gráfico 26 - Efeito da vazão de alimentação nas curvas de ruptura simuladas. 
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Gráfico 27 - Efeito da concentração de alimentação nas curvas de ruptura simuladas. 

 

 

A partir das curvas de ruptura simuladas foram obtidos os parâmetros: zona 

de transferência de massa (ZTM), tempo equivalente à capacidade total (tt), tempo útil 

(tu) e a quantidade dinâmica de adsorvato retido no leito considerando o tempo de 

saturação (qts), calculados a partir das Equações 2.31 a 2.35, respectivamente. Em 

que, a parte integral ∫ −  foi calculada por integração numérica utilizando o 

software Origin 6.0 Demo. Na Tabela 20 são apresentados os parâmetros referentes 

ao efeito da variação da vazão e na Tabela 21 referente à variação da concentração 

de alimentação. 

Com relação à vazão, verifica-se que o aumento desta condição gerou um 

aumento da capacidade dinâmica de remoção simulada. Contudo, observa-se que os 

demais parâmetros não apresentaram um compormanento crescente ou 

descrescente conforme o aumento da condição. Os tempos de ruptura alcançados 

foram de 3,95; 3,63 e 4,87 minutos e de saturação foram de 6,9; 7,52 e 6,9 minutos, 

respectivamente. 
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Tabela 20 - Parâmetros de transferência de massa obtidos a partir das curvas de ruptura 
simuladas sob diferentes condições de vazão de alimentação. 

Simulação 
Vazão 

(mL min-1) 

Conc. 

(mg L-1) 

tb 

(s) 

ts 

(s) 

tu 

(s) 

tt 

(s) 

Hu 

(cm) 

ZMT 

(cm) 

qts 

(mg g-1) 

1 8 

12,5 

237 414 236,64 285,20 8,30 1,70 14385,47 

2 6 218 451 217 309,73 7,01 2,99 11243,16 

3 4 292 414 291,82 337,41 8,65 1,35 7085,60 

 

E com relação ao efeito da concentração, diferente do que se verificou 

experimentalmente, o aumento desta condição refletiu em maiores tempos de ruptura 

e saturação. Além disso, observa-se que as curvas simuladas referentes a 25 e 37,5 

mg L-1 apresentaram valores muito próximos, com ruptura e 5 minutos para ambas e 

saturação de 8,87 e 8,43 minutos, respectivamente. Por outro lado, maior capacidade 

dinâmica de remoção foi observada para a concentração mais elevada. 

E quanto a ZTM, tanto para o efeito da vazão quanto para a concentração, 

observa-se que a simulação referente ao Experimento 3 é a que apresenta o menor 

valor de comprimento não utilizável (1,35 cm). Isto é observado também a partir da 

inclinação da respectiva curva de ruptura, uma vez que, maior inclinação indica menor 

comprimento não utilizável do leito (MARIN, 2013). 

Em compração ao resultado experimental obtido para o Experimento 3 (seção 

4.5.2), que apresentou ZTM de 7,83 cm, observa-se uma significativa diferença entre 

os valores uma vez que o leito possui o mesmo comprimento para ambos os casos 

(10 cm). Conforme explica Rosa et al (2015), quanto menor o valor de ZTM mais 

próximo da idealidade o sistema está, pois, nesta condição não são observadas 

resistências difusionais no leito. 

 

Tabela 21 - Parâmetros de transferência de massa obtidos a partir das curvas de ruptura 
simuladas sob diferentes condições de concentração de alimentação. 

Simulação 
Vazão 

(mL min-1) 

Conc. 

(mg L-1) 

tb 

(s) 

ts 

(s) 

tu 

(s) 

tt 

(s) 

Hu 

(cm) 

ZMT 

(cm) 

qts 

(mg g-1) 

3 

4 

12,5 292 414 291,82 337,41 8,65 1,35 7085,60 

4 25 300 532 299,57 356,52 8,40 1,60 19102,32 

5 37,5 300 506 299,54 354,89 8,44 1,56 24785,48 
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Desta forma, pode-se concluir que para a completa representação da 

realidade física da biossorção do corante ARB8G pelo leito de bagaço de malte, uma 

avaliação mais profunda deve ser feita no sentido de incluir parâmetros que 

quantifiquem os efeitos oriundos da resistência à transferência de massa que desviam 

o comportamento da idealidade. 

No trabalho realizado por Rosa et al (2015), a dinâmica de remoção do 

chumbo em leito fixo empacotado com bentonita também foi avaliada quanto à 

simulação CFD pelo software ANSYS Fluent 19.0. Os autores identificaram na 

simulação resultados similares aos pontos de ruptura e saturação experimental. No 

entanto, atribuem os desvios encontrados aos erros experimentais e à ausência de 

dados de equilíbrio que representem condições menores de concentração. 

 

4.6.2 Perfis de Concentração 

Uma das vantagens da simulação CFD é a obtenção do perfil da variável de 

interesse em gráficos de contorno gerados sobre a malha que representa o domínio 

fisíco. Para este estudo, além das curvas de ruptura simuladas avaliou-se também o 

avanço da saturação do leito em função do tempo sob diferentes vazões e 

concentrações de alimentação, conforme representado na Figura 25 e na Figura 26, 

respectivamente. 

Para o primeiro caso, observa-se comportamento bastante similar entre as 

três condições, com diferenças somente entre os tempos de 4 a 6 minutos, que são 

os quais abrangem os pontos de ruptura e saturação (os quais são de 3,95; 3,63 e 

4,87 minutos e de 6,9; 7,52 e 6,9 minutos, respectivamente). Nos primeiros minutos 

verifica-se que considerável parte do leito se apresenta saturada. Ao ponto que 

próximo ao tempo de ruptura pode-se dizer que a saturação ocupa mais de 70% do 

leito. E mesmo que o ponto de saturação ocorra após 6 minutos, a escala de saturação 

indica completa saturação neste tempo (totalmente em vermelho) devido diferenças 

infímas entre as concentrações no leito que não são possíveis de serem apresentadas 

graficamente na mesma escala. 

Da mesma forma para o efeito da concentração, observa-se diferenças nos 

perfis entre os tempos em que foram identificados os pontos de ruptura e saturação 

(em 4,87; 5 e 5 minutos e 6,9; 8,87 e 8,43 minutos, respectivamente). Contudo, é 
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visível que o avanço completo da saturação foi mais demorado que para o efeito da 

vazão. Observa-se também que no tempo em torno da ruptura pode-se dizer que a 

saturação ocupa em tono de 63% do leito. 

Outro detalhe importante de se observar também é a região em que ocorre a 

biossorção, ou seja, a zona de transferência de massa, identificada em todos os perfis 

e compreendida como a região de coloração verde na escala. Conforme observado 

na identificação dos parâmetros de transferência de massa, a ZTM realmente 

apresenta comprimento pequeno em comparação ao comprimento total do leito. 

Conforme apresenta Pietrobelli (2012) em seu trabalho, a ZTM é 

compreendida como a região ativa do leito, relativamente estreita e com variação 

rápida da concentração. Para o caso ideal, o avanço da ZTM apresenta movimento 

constante até o alcance total do leito. Por outro lado, em casos reais o movimento é 

similiar como de uma onda, como pode ser observado na Figura 13 apresentada na 

seção 2.8 deste trabalho, em que o caso real é identificado como a curva em verde 

no perfil de saturação do leito fixo. 

A partir da simulação é possível identificar que para todos os perfis, 

inicialmente o movimento da ZTM apresentou um formato constante. Ao passo que 

somente no tempo em torno de 3 minutos que foi possível observar a progressão da 

ZTM levemente em formato de onda. 

No trabalho de Lavich et (2003), a separação de componentes na fase gasosa 

por adsorção em coluna de leito fixo foi avaliada a partir da simulação CFD no software 

similar ANSYS CFX 5.5. Os autores identificaram um perfil radial de avanço da zona 

de transferência de massa, porém, somente observado após o perfil de velocidade 

estar completamente desenvolvido. Com base nisto, pode-se supor que a simulação 

de um leito com comprimento maior ou a uma velocidade (vazão) de escomamento 

menores poderia fornecer espaço e tempo suficiente para que fossem observados os 

perfis completamente desenvolvidos. 
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Figura 25 - Efeito da vazão de alimentação no perfil de concentração. 
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Figura 26 - Efeito da concentração de alimentação no perfil de concentração. 
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4.6.3 Perfis de pressão e velocidade 

Para fins de simples observação da dinâmica de escoamento em meios 

porosos, avaliou-se o perfil pressão e velocidade no leito fixo simulado. Para tanto, 

foram utilizados os dados referentes à simulação do Experimento 5, com porosidade 

de 0,38 e diâmetro de partículas de 0,836 mm. E também dados refentes à simulação 

sem a definição da zona porosa, ou seja, para escomento em um duto simples sob 

mesmas condições de vazão constante (4 mL min-1) que reflete eu uma velocidade de 

entrada de 1,05e-3 m s-1, e comprimento da região de escomento (10 min). 

A Figura 27 apresenta a variação de pressão no leito para o escomento em 

meio poroso (Figura 27 (a)) e sem o meio poroso (Figura 27 (b)). 

 

Figura 27 - Variação de pressão no leito definido (a) com meio poroso e (b) sem meio poroso. 

Pressão estática 
           (a)  

Pressão estática 
             (b) 

 

[Pascal] 

5,75 

 

 

 

[Pascal] 

1,51e-3 

 

5,18 1,36e-3 

4,60 1,21e-3 

4,03 1,06e-3 

3,45 9,03e-4 

2,88 7,49e-4 

2,30 5,96e-4 

1,73 4,43e-4 

1,15 2,90e-4 

0,575 1,37e-4 

0 -1,59e-5 

 

Em ambos os casos se observa que no sentido do fluxo (ascendente) houve 

uma queda nos valores de pressão estática, conforme se é esperado. No entanto, 

para a simulação contendo o meio poroso, verifica-se que a variação foi maior (5,75 

Pa) quando comparado ao escomento sem a definição da região porosa (1,53E-3 Pa). 
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Isso porque, o leito poroso exerce resistência ao escoamento e para compensar o 

fluxo que ocorre a uma taxa constante, há uma elevação no gradiente de pressão 

dentro da coluna (NOUH et al, 2010). 

Além da variação de pressão, obteve-se também o perfil de velocidade tanto 

para o escoamento em meio poroso (Figura 29) quanto para o meio sem porosidade 

(Figura 29). Com base nas linhas de caminho formadas, para ambos os casos se 

observa a condição conhecida como non-slip, ou seja, parede sem deslizamento. Em 

que o fluido imediatamente ao lado da parede assume a velocidade da parede, que é 

zero por padrão (ANSYS, 2012), conforme identificado em azul nas escalas de 

velocidade. 

No entanto, com relação ao gradiente de velocidade para o meio poroso 

verifca-se que o escoamento em maior velocidade ocorre na região interna do leito 

onde a velocidade atinge valores de 1,13e-3 m s-1. Este fato pode ser explicado pela 

redução da área livre para escoamento devido a porosidade a uma vazão constante, 

refletindo em maiores valores de velocidade. 

 

Figura 28 - Perfil de velocidade para o escomento em meio poroso

 

 

Por outro lado, para o escoamento no meio sem porosidade, verifica-se um 

gradiente de velocidade mais uniforme com valores predominantes entre 1,03e-3 a 
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1,20e-3 m s-1, similares à velocidade de alimentação. Com isso, percebe-se a 

influencia no leito na dinâmica de escoamento.  

 

Figura 29 - Perfil de velocidade para o escomento em região sem zona porosa definida

 

 

 



152 

5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, avaliou-se o potencial do bagaço de malte na biossorção do 

corante Amarelo Reafix (ARB8G) para o qual foram obtidas as seguintes conclusões: 

O diâmetro médio de Sauter obtido para o bagaço de malte foi de 0,836 mm, 

o biossorvente apresentou uma composição de 85,85% de sólidos granulares, 14,14% 

de pó e distribuição granulométrica representada pelo modelo RRB. 

O pHPCZ encontrado para o biossorvente foi de 6,01. O que indica que o 

bagaço de malte não altera o meio que está imerso, e para soluções com pH abaixo 

deste valor a superfície do material é carregada positivamente, o que contribui para a 

remoção de corantes aniônicos, tais como o ARB8G. 

A morfologia avaliada por MEV do bagaço de malte antes da biossorção 

evidenciou uma superfície fibrosa, com aspecto irregular e com cavidades, que de fato 

foram preenchidas pelo corante após a biossorção, conforme foi possível ser 

observado para a amostra contendo corante. 

A partir da análise FTIR foi possível identificar os grupos funcionais 

característicos dos corantes reativos para a amostra de ARB8G, sendo eles: grupo 

cromóforo azo, sulfonato e reativos vinilsulfona e moclorotriazina. Quanto ao bagaço 

de malte, os grupos funcionais identificados retratam características típicas de 

materiais de origem natural, nos quais são encontrados os principais polímeros: 

celulose, hemicelulose e lignina. No entanto, para a amostra após o processo de 

biossorção foram observados deslocamentos na banda associada ao grupo hidroxila 

(OH) e na banda referente às vibrações C-O-C, possivelmente das ligações β-(1,4)-

glicosídicas presentes na estrutura da celulose. Este fato indica um possível 

mecanismo de biossorção, no qual ocorre a adsorção das moléculas de corante nos 

sítios ativos dos grupos hidroxila da celulose superficial, e dos grupos OH que surgem 

após o rompimento das ligações β-(1,4)-glicosídicas devido a hidrolise que ocorre em 

meio ácido. 

E por fim, a caracterização quanto a área específica superficial do bagaço de 

malte demonstrou que o material apresenta valores relativamente baixos quanto a 

área específica (60,35 m² g-1) e volume de poros (0,0087 cm³ g-1), quando comparado 

à adosorventes tradicionais. Estes parâmetros conferem ao bagaço de malte a 

classificação de material mesoporoso. 
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A biossorção em batelada foi avaliada pelo contato entre o adsorvato e o 

bagaço de malte sob diferentes condições operacionais. Inicialmente, foi verificado se 

o pH não causaria deslocamento na banda de absorção do corante ARB8G, 

oferecendo interferência nas leituras em UV-Vis. No entanto, os resultados 

demonstraram que esta condição não ofereceu influencia, e, portanto, o comprimento 

de onda de 425 nm foi definido para a determinação da concentração de corante em 

solução. 

Na avaliação dos efeitos das condições operacionais, verificou-se que o pH é 

um parâmetro que influencia a biossorção do corante ARB8G pelo bagaço de malte. 

O maior percentual de remoção (94%) foi obtido em meio ácido (pH 2). Estes dados 

corroboram com o resultado obtido para o ponto de carga zero, que identificou o meio 

ácido como a melhor condição para remoção de corantes iônicos. O que pode ser 

explicado pela interação eletrostática que ocorre entre o grupo sulfonato do corante 

(responsável pelo caráter aniônico do mesmo) e a superfície do bagaço de malte, que 

se apresenta carregada positivamente em condições ácidas. 

Verificou-se também que a remoção em batelada não foi influenciada 

significativamente pelo tamanho médio das partículas. Pois, os percentuais de 

remoção foram similares entre os tamanhos especificados. Contudo, para amostra 

não-peneirada, ou seja, sem tamanho específico, foi alcançado o maior percentual de 

remoção (92,4%). 

A análise do efeito do tempo de contato, ou seja, a avaliação cinética na 

biossorção em batelada foi determinada em diferentes temperaturas (20, 30, 40 e 50 

°C). Observou-se que os que o tempo de equilíbrio alcançado para cada condição foi 

decrescente em função da temperatura (960, 840, 600 e 240 minutos). Com indicativo 

de uma temperatura ótima (30 °C), condição na qual foi encontrado o melhor 

percentual de remoção (91,8%). Este fato pode ser explicado pela afinidade do 

corante pelos sítios ligantes e pelo aumento destes na superfície da biomassa durante 

a biossorção na condição ótima. 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem foi o modelo que melhor 

representou os dados cinéticos. A obtenção da constante cinética do modelo em 

diferentes temperaturas permitiu determinar a energia de ativação (24,10 kJ mol-1), 

que apresenta magnitude que classifica a remoção como um processo de fisissorção. 

Onde o adsorvato se liga fracamente ao biossorvente (ligações de Van der Waals e 
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pontes de hidrogênio), o que permite a recuperação posterior do mesmo sem a 

necessidade de elevados níveis de energia por envolver ligações fracas. 

A análise do efeito da concentração, ou seja, do equilíbrio de biossorção 

desempenhada em diferentes temperaturas (20, 30, 40 e 50 °C) indicou que a 

biossorção é influenciada pela concentração inicial.  Os maiores percentuais de 

remoção (92,91; 96,10; 90,95 e 89,38%, respectivamente) foram obtidos para 

concentrações menores (50 a 675 mg L-1). E da mesma forma que para a cinética, no 

equilíbrio de biossorção foi observada uma temperatura ótima (30 °C), contudo, para 

faixas menores de concentração. Para níveis mais elevados desta condição, a 

remoção foi relativamente maior na temperatura mais alta. 

A isoterma obtida a partir dos dados de equilíbrio apresentou um formato 

sigmoidal com uma inflexão que evidencia um processo de adsorção em 

multicamadas. Por este motivo, a isoterma combinada de Langmuir-BET foi o modelo 

que melhor descreveu os dados. Os valores para capacidade de remoção obtida para 

monocamada foram maiores que os valores para as multicamadas subsequentes, o 

que indica que o bagaço de malte possui elevada tolerância quanto a saturação da 

monocamada. 

O estudo termodinâmico foi realizado pelo ajuste da isoterma BET em 

diferentes temperaturas aos dados de equilíbrio, uma vez que o processo ocorre em 

monocamada e multicamada e os parâmetros puderam ser obtidos para cada uma 

destas etapas. De forma geral, na faixa de temperatura avaliada, a biossorção ocorreu 

de forma espontânea, exotérmica e com aumento no grau de desordem na interface 

sólido/solução. Para a adsorção em monocamada, observa-se que condições 

menores de temperatura favorecem a remoção, com a evidência de uma condição 

ótima (30 °C). Por outro lado, na adsorção em multicamada o processo é favorecido 

para temperaturas mais elevadas. 

Dentre os parâmetros termodinâmicos, verifica-se que os valores de ΔG° para 

a adsorção em monocamada são maiores que os valores para multicamada, o que 

reflete a maior afinidade do corante pelos sítios ativos da superfície do biossorvente 

do que pelas interações corante-corante nas multicamadas. A energia liberada, dada 

por ΔH°, durante a formação da monocamada (-21,35 kJ mol-1) aponta que esta etapa 

aconteceu por um processo físico por meio de ligações eletrostáticas entre adsorvato 

e biossorvente. Enquanto que a energia no processo em multicamadas (-3,17 kJ mol-
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1), se relaciona com ligações intermoleculares fracas, devido as interações corante-

corante. 

A dessorção em batelada empregada por diferentes eluentes demostrou que 

é possível a recuperação de elevado percentual de corante (94%) a partir do álcool 

etílico como agente de regenerante. Uma vez que, trata-se de um solvente hidrofóbico 

e com baixo peso molecular, o que facilita o acesso das moléculas nos poros do 

biossorvente e faz com que o mesmo interaja com os sítios ativos, liberando as 

moléculas de adsorvato. 

A biossorção avaliada em sistema contínuo apresentou curvas de ruptura com 

formato sigmoidal, devido aos efeitos de resistência a transferência de massa. 

Verificou-se forte influência das condições operacionais de vazão e temperatura, em 

que a elevação destas condições causou menores tempos de ruptura e saturação. 

Observou-se também uma cinética de remoção lenta, principalmente no ponto após a 

ruptura até o alcance da saturação. Este fato pode ser justificado também pela 

adsorção em multicamadas, que disponibiliza maior superfície e gradiente de 

concentração para a remoção. Quando comparado ao sistema em batelada, foi 

possível perceber alcance de maiores capacidades de remoção, o que evidencia o 

potencial do bagaço de malte como biossorvente. 

A partir das simulações fluidodinâmicas realizadas com base nas condições e 

parâmetros experimentais em sistema contínuo, verificou-se que o modelo proposto 

implementado no software ANSYS Fluent 19.0 foi capaz de representar a 

transferência do adsorvato para o leito. Contudo, o avanço da saturação simulada foi 

extremente rápida quando comparada à saturação experimental. Além disso, as 

curvas de ruptura simuladas apresentaram perfil mais próximo da idealidade (tipo 

degrau), com perfis de saturação que indicam uma zona de transferência de massa 

estreita. O que leva a conclusão de que os efeitos associados à resistência a 

transferência de massa não estão satisfatoriamente representados no modelo 

implementado ao software. 

Os perfis de pressão e velocidade também foram avaliados a partir da 

simulação, os quais evidenciaram a influência do meio poroso durante o escoamento 

do fluido. Para o primeiro caso, verificou-se que a queda de pressão é no sistema com 

região porosa definida devido à resistência ao escoamento que o leito oferece. Da 

mesma que a velocidade de escoamento aumenta para sistemas porosos devido à 

redução da área livre para escoamento a uma vazão constante.  
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A partir destes resultados, e tendo em vista que o bagaço de malte é um 

material de origem renovável, abundante e subaproveitado, conclui-se que esta 

biomassa apresenta significativo potencial para ser aplicado como material alternativo 

na biossorção de efluentes contendo o corante amarelo reativo. 
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