
 

 

TÍTULO: ESTUDO DE ADSORÇÃO EM COLUNA DE LEITO FIXO 

DE CROMO HEXAVALENTE EM SOLUÇÃO AQUOSA UTILIZANDO 

RESÍDUO DE CARVÃO DE BENEFICIAMENTO DE MOATIZE 
 

 

Resumo: O presente trabalho estuda o desempenho de uma coluna de leito fixo utilizando o rejeito de 

beneficiamento de carvão (R1) de Moatize (Moçambique) como adsorvente para remoção de cromo 

hexavalente. Os efeitos dos seguintes parâmetros foram avaliados: concentração de entrada (3-10 

ppm), taxa de fluxo de alimentação (5-15 mLmin
-1

) e profundidade do leito (7-30 mm). Os 

experimentos foram realizados a 293 K. Os resultados mostraram que a capacidade do leito, a 

capacidade total do leito e o tempo de saturação diminuíram à medida que a taxa de fluxo de 

alimentação foi aumentando. Um acréscimo na profundidade do leito de 7 a 30mm resulta em uma 

diminuição de até 55% no desempenho da coluna e um aumento no tempo de saturação. Valores mais 

altos de concentração de entrada do contaminante resultaram em uma adsorção de cromo 

hexavalente mais eficiente. Os resultados mostraram que os rejeitos de beneficiamento de carvão de 

Moatize são um potencial sólido adsorvente para a remoção de cromo hexavalente em coluna de leito  

Palavras-chave: cromo hexavalente; rejeito do beneficiamento do carvão;coluna de leito fixo; 

adsorção;Moatize 

 

 



 

 

FIXED-BED COLUMN ADSORPTION OF CHROMIUM 

HEXAVALENT FROM AQUEOUS SOLUTION ONTO COAL 

BENEFICIATION TAILINGS FROM MOATIZE 
 

Abstract: The present work studied the performance of a fixed-bed colum using a coal beneficiation 

tailing (R1) from Moatize (Moçambique)  as adsorbent for chromium hexavalent removal from 

aqueous solution. The effects of the following parameters were evaluated: inlet concentration (3-10 

ppm), feed flow rate (5-15 mLmin
-1

) and bed depth (7-30mm).The experiments were performed at 293 

K. Results showed that the bed capacity, total bed capacity and saturation time decreased as the feed 

flow rate was increased. An increase in bed depth results in a decreased of 55% at column 

performance and the saturation time increased. Higher inlet concentration values resulted in a more 

efficient chromium hexavalent adsorption. Coal beneficiation tailings from Moatize turned up as a 

potential alternative for hexavalent chromium removal from aqueous solution in fixed-bed column. 

 
Keywords: hexavalent chromium;coal tailings; fixed-bed column; adsorption;Moatize. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

O carvão continua sendo a maior e mais acessível fonte de combustível sólido em todo 

o mundo. É usado principalmente como fonte de combustível para geração de energia. Além 

disso, com o desenvolvimento do setor industrial e o aumento da demanda de energia nos 

países em desenvolvimento, mais carvão está sendo usado (MUSHTAQ; MAT; ANI, 2014). 

O carvão é uma fonte de energia fóssil que tem sido utilizada há séculos, desde a 

revolução industrial, para alimentar a economia de vários países. Desde então, os governos 

perceberam que o uso do carvão era a chave para a industrialização e, consequentemente, as 

minas de carvão foram amplamente desenvolvidas. No entanto, a atividade de mina de carvão 

é criticada por seu impacto ambiental nocivo e especialmente pela grande quantidade de 

resíduos produzidos durante a mineração e processamento de carvão. Por exemplo, na China, 

o maior consumidor mundial de carvão, 4,5 bilhões de toneladas de resíduos são armazenadas 

em centenas de lixões (TAHA et al., 2017). 

Há uma estimativa de 861 bilhões de toneladas de reservas de carvão em todo o 

mundo (SIMATE et al., 2016). Em geral, o carvão é uma rocha sedimentar combustível 

complexa, composta principalmente, mas não exclusivamente, de detritos de plantas heliófilas 

e derivados de plantas (O’KEEFE et al., 2013). É predominantemente feito de carbono, mas 

também apresenta outros elementos como hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio 

(SIMATE et al., 2016). Isso significa que o material orgânico normalmente representa 85-

95% (p / p) de carvão seco (LEVINE; SCHLOSBERG; SILBERNAGEL, 1982). 

A mineração de carvão é importante para muitas atividades humanas e tem um grande 

impacto para o meio ambiente, especialmente no que diz respeito à produção em grande 

escala e, muitas vezes, disposição inadequada de resíduos e subprodutos que causam 

drenagem ácida de minas (MOHAN; PITTMAN, 2006). Que tem sido um problema 

ambiental significativo resultante da oxidação microbiana da pirita de ferro na presença de 

água e ar, propiciando uma solução ácida que contém íons metálicos tóxicos (MOHAN; 

PITTMAN, 2006). 

Portanto, o estudo de aplicações para rejeitos de carvão não apenas ajuda a prevenir a 

AMD, mas também recicla um material descartado. Há poucos estudos sobre o uso de rejeitos 



 

 

de carvão: na produção de asfalto (MODARRES; RAHMANZADEH, 2014), na produção de 

tijolos (FAN; ZHANG; WANG, 2014; TAHA et al., 2017) e na produção de  adsorventes 

(LU; DO, 1992). Rejeitos de carvão também foram utilizados por (ILLI, 2016) no tratamento 

de água contaminada com nitrato. 

Embora as capacidades de adsorção dos carvões de baixa graduação sejam menores 

em comparação com as dos materiais sintéticos de troca iônica, o custo substancialmente 

menor do material a granel mostra um grande potencial para o uso de carvões de baixa 

classificação como um modo de deslocar íons de metais pesados da água residual 

(KARABULUT et al., 2000). 

Lafferty e Hobday (LAFFERTY; HOBDAY, 1990) relataram que um aspecto dos 

carvões é sua capacidade de formar complexos estáveis com vários íons de metais pesados. 

Esta característica também pode ser aplicada a rejeitos de carvão como foi demonstrado por 

Féris (FERIS, 2001) que estudou a remoção de metais pesados por adsorção em rejeitos de 

carvão. 

Os metais pesados são poluentes que acumulam e deterioram vários ecossistemas e são 

liberados em efluentes de várias atividades industriais. Esse acúmulo de metais pesados no 

meio ambiente tornou-se uma preocupação devido ao crescente risco à saúde pública. Os íons 

de metais pesados se tornaram um grande risco para a ecotoxicologia e aumentam a 

significância devido ao seu acúmulo no organismo vivo (KARABULUT et al., 2000).Por 

exemplo, o cromo é um metal altamente tóxico por causa de suas propriedades mutagênicas e 

carcinogênicas. O cromo hexavalente é liberado no meio ambiente em diferentes processos 

industriais: eletrodeposição, curtimento, acabamento de metais, indústrias têxteis, etc. 

(CALERO et al., 2009). 

Entre as técnicas convencionais para a remoção de metais pesados encontram-se a 

filtração, precipitação química, osmose reversa, extração por solvente e técnicas de 

membrana. A principal limitação dessas técnicas é sua baixa eficiência na remoção de níveis 

de traços de íons metálicos. Portanto, a importância do estudo da adsorção, que é relatado 

como o melhor método para a remoção do íon metálico em baixas concentrações (ppm) 

(KARABULUT et al., 2000). 

Ainda, a adsorção caracteriza-se por sua versatilidade, operação simples, baixo custo, 

boa tolerância ao pH e grande capacidade de processamento industrial. Além disso, alta 

eficiência e seletividade também podem ser alcançadas através de funcionalização proposital. 

Observa-se que métodos simples e econômicos que não requerem grandes investimentos de 

insumos energéticos são desejáveis para o tratamento de águas residuais (XU et al., 2018). 

Para operação em coluna, o adsorvente está continuamente em contato com efluentes 

líquidos e, consequentemente, a concentração na solução em contato com uma determinada 

camada do adsorvente em uma coluna muda muito lentamente. Uma coluna de leito fixo é 

simples de operar e economicamente valiosa para o tratamento de águas residuais (LIGNIN et 

al., 2012; SINGH; PANT, 2006). Experimentos usando uma coluna de leito fixo de escala de 

laboratório de dados de desempenho de volume volumétrico relativamente grande que podem 

ser usados para projetar uma planta piloto e industrial de escala maior (ACHEAMPONG et 

al., 2013) 

Neste trabalho, um rejeito de carvão (R1) de Moatize (Moçambique) foi usado como 

um adsorvente para remoção de cromo hexavalente em coluna de leito fixo. A influência de 

vários parâmetros operacionais foi analisada (concentração de entrada, taxa de fluxo de 



 

 

alimentação e profundidade do leito) para verificar o potencial do rejeito como sólido 

sorvente. 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes 

Os reagentes utilizados para este estudo foram: dicromato de potássio (KCr2O7, 

Sigma-Aldrich), ácido sulfúrico (H2SO4, Anidrol), 1,5-difenilcarbazida (C13H14N4O, Sigma-

Aldrich) e acetona (C3H6O, Sigma-Aldrich). 

2.2 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para este estudo foram: medidor de pH (OHAUS, modelo 

Starter3100), bomba peristáltica (Ismatec MCP ISM404B) e espectrofotômetro UV-VS 

(Thermo Fisher Scientific, modelo Genesis 10S. 

2.3 Análise do sólido 

A Tabela 1 mostra os parâmetros físicos do carvão-R1. Foi caracterizada para 

determinar sua área superficial específica (m
2
 kg

-1
), segundo o método de Brunauer, Emmet e 

Tellet (BET). O volume dos poros (m
3
 kg

-1
) e o diâmetro dos poros (nm) foram determinados 

pelo método de Barret, Joyner e Halenda (BJH). Amostras de carvão foram utilizadas 

diretamente, sem qualquer tratamento. As partículas de carvão tinham um tamanho de grão 

entre 1,4 e 0,7 mm e foram coletadas de uma bacia de carvão em Moatize, Moçambique.  

 

Tabela 1: Características físicas do carvão 

Parâmetro Valor 

Área superficial  

(m2 kg-1) 
2724 

Volume do poro  

(m3 kg-1) 
6*10-6 

Diâmetro do poro (nm) 3.32 

PHPZC 5.4 

2.4 Solução padrão  

 Solução estoque de cromo (500 mg L
-1

) foi preparada com uma quantidade ponderada 

de K2Cr2O7 em água destilada. A solução padrão da concentração desejada foi obtida por 

diluições sucessivas desta solução estoque. 



 

 

2.5 Performance da coluna 

 O desempenho da coluna de leito fixo é descrito usando curvas de ruptura, que 

representam o tempo versus C /C0 (a razão da concentração do soluto na saída da coluna em 

um determinado tempo t para a concentração inicial do soluto na entrada da coluna). 

    Certos parâmetros obtidos a partir das curvas de ruptura podem ser usados para avaliar 

o desempenho e a eficiência do leito fixo. A capacidade total da coluna (qtotal, mg) fornece a 

quantidade máxima de cromo que pode ser adsorvida pelo leito fixo e pode ser estimada pela 

área sob curva de avanço (CALERO et al., 2009; SALMAN; NJOKU; HAMEED, 2011; 

SCHEER et al., 2014). Se o leito estiver completamente saturado e a concentração de entrada 

for constante ao longo do tempo, a capacidade total da coluna é calculada a partir da Equação 

1: 
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Onde Q é a taxa de fluxo de alimentação da coluna (mg min
-1

), C é a concentração de 

saída (mg L
-1

), C0 é a concentração de entrada (mg L
-1

) e tsat é o tempo necessário para a cama 

se tornar saturada (min) A capacidade de leito (qbed, mg g
-1

) é um parâmetro que determina a 

quantidade de cromo hexavalente recuperada pelo leito fixo por grama de adsorvente presente 

no leito e é calculada a partir da Equação 2, onde m é a massa de carvão-R1 presente no leito 

(g) (AKSU; GÖNEN, 2006; CALERO et al., 2009; SCHEER et al., 2014). 

 

           
      

 
    

 

             A quantidade total de cromo VI introduzida na coluna até à saturação do leito 

completo (W, g) pode ser calculada utilizando a Error! Reference source not found. 

(AKSU; GÖNEN, 2006; CALERO et al., 2009; SCHEER et al., 2014). 

   
       

   
 

 

O desempenho do leito (P) relaciona a quantidade de cromo hexavalente retido no 

leito qtotal com a quantidade de cromo alimentado na mesma corrida (W) (AKSU; GÖNEN, 

2006; CALERO et al., 2009; CHEN et al., 2012). Um alto desempenho indica uma boa 

configuração operacional e o desempenho pode ser calculado usando a Equação 4:  

 

     
      

 
     

 

A utilização do adsorvente (ŋ) relaciona a capacidade total obtida no leito fixo (qbed) 

com a capacidade total obtida em um experimento em batelada (qbatch) e, portanto, representa 

a quantidade de sítios ativos que não são utilizados no leito fixo. Este parâmetro é calculado a 

partir da Equação 5.  
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 O tempo de permanência, que afeta a forma da curva de ruptura e o tempo de 

penetração, é o tempo necessário para o fluido encher a coluna vazia. Este parâmetro é 

importante no projeto de um leito fixo (MCKAY; BINO, 1990), e efeitos no tempo de 

permanência podem ser facilmente observados como resultado de mudanças na profundidade 

do leito e taxa de fluxo de alimentação. O tempo de permanência real (TRV) pode ser 

calculado a partir da Equação 6  

    
    

 
 

 

Onde ε é a porosidade do leito e VL é o volume ocupado pelo adsorvente dentro do 

leito (mL). A porosidade do leito pode ser estimada pela fração de espaços vazios (volume de 

água destilada presente no leito fixo após o empacotamento (mL) dividido pelo volume do 

leito fixo (mL) 

2.7 Estudo em Coluna de Leito Fixo 

2.7.1 Procedimento Experimental 

 Experimentos de leito fixo foram realizados utilizando uma coluna de vidro fabricada 

de borossilicato com 20 mm de diâmetro interno e 300 mm de comprimento total. O 

comprimento do leito de carvão R1 variou de acordo com a quantidade de adsorvente. A 

solução hexavalente de cromo foi bombeada no modo de fluxo ascendente através da coluna a 

uma vazão controlada usando uma bomba peristáltica. O sistema de adsorção de leito fixo é 

mostrado na Figura 1. 

Todos os experimentos foram realizados a 25°C utilizando água destilada a pH 2. As 

curvas de ruptura foram obtidas através de monitoramento continuo de 5 ml de efluente 

recolhido no topo da coluna e a sua concentração foi determinada por espectrometria no 

comprimento de onda de 540 nm de acordo com NBR 13738 para determinação de cromo 

hexavalente. Antes de cada experimento, a água destilada flui através da coluna a fim de 

molhar a porosidade adsorvente e também remover o ar aprisionado. Cada experimento 

tomou diferentes volumes de efluente de entrada, dependendo do tempo de saturação e em 

determinadas condições experimentais. 

 

Figura 1: Esquema do sistema de coluna de adsorção (A- solução de cromo VI; B-bomba peristáltica; C-coluna 

de vidro D-leito fixo de adsorvente; E-estoque de efluente tratado). 

(6) 



 

 

2.7.2 Porosidade do leito 

 Após o empacotamento do leito, o volume de água presente no adsorvente (Vv) foi 

determinado com base na relação entre massa e densidade, e a porosidade foi estimada usando 

a Equação 7, onde VL é o volume de leito fixo. 

  
  
  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Estudo em coluna 

Em um estudo anterior, a capacidade total do carvão adsorvente R1 obtido de estudos 

de lote (qbatch) foi de 2,723 mg g
-1

 (BARBOSA, 2017) e este valor foi utilizado para obter os 

valores de ŋ. A porosidade utilizada para obter TRV é de 60% definida por (BARBOSA, 

2017).  

 

3.2 Efeito da concentração inicial 

 

 A Figura 2 mostra o efeito de alterar a concentração de entrada na faixa de 3-10 mg L
-

1
, mantendo os demais parâmetros constantes. Estes resultados são apresentados na Tabela 2. 

A mudança no gradiente de concentração afeta a taxa de saturação do adsorvente. Em valores 

mais baixos da concentração de entrada de solução de cromo hexavalente, a forma das curvas 

é menos pronunciada, indicando que a adsorção ocorre lentamente, enquanto um aumento na 

concentração de entrada aumenta a inclinação da inclinação, fazendo com que o adsorvente 

sature em menos tempo. 
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Figura 2: Curvas obtidas com concentrações de entrada (C0) das curvas de avanço de cromo VI em carvão 

R1 em T=293K e D=20mm. 
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A Tabela 2 mostra os parâmetros de desempenho da coluna, capacidade total da 

coluna (qtotal) e capacidade de leito (qbed) aumentam quando as concentrações de entrada 

aumentam (entre 3 e 6,5 ppm), o que significa mais cromo hexavalente adsorvido em carvão-

R1. Os valores de cromo hexavalente alimentados até o tempo de saturação são elevados em 

maior concentração. Isso não acontece na concentração de 10 ppm porque o trup é muito curto. 

O desempenho do leito P (%) é ligeiramente maior em altas concentrações e o tempo de 

penetração (tsat) é menor quando aumenta a concentração de entrada. 

 

Tabela 2: Comparação de carvão R1 na performance de Cromo VI em coluna de adsorção em leito-fixo para 

diferentes concentrações de entrada (C0) 

C0 

(ppm) 

TRV 

(segundos) 

qbed 

(mg/g) 

qtotal 

(mg) 

ᶯ 

(%) 

W 

(g) 

P 

(%) 

trup 

(min) 

tsat 

(min) 

 
0,3 0,17 0,52 6 1,8 29 21 120 

6,5 0,3 0,30 0,91 11 2,9 31 15 90 

10 0,3 0,26 0,79 10 2,0 40 8 
40 

 

 

Em gradientes de concentração mais baixos, o transporte dentro dos poros ocorre 

lentamente devido a reduções nos coeficientes de difusão e / ou transferência de massa 

(AKSU; GÖNEN, 2006), o que resulta em um aumento no tempo de saturação. O 

desempenho da coluna P (%) aumenta com o aumento da concentração inicial C0. Os valores 

de qbed, qtotal e n foram muito semelhantes em C0 mais alto. 

A mudança na concentração inicial de íons metálicos tem um efeito significativo na 

curva de avanço, conforme ilustrado na Figura 2. Quanto maior a concentração inicial da 

alimentação, mais íngreme é a inclinação da curva de avanço e menor é o tempo de 

penetração. Estes resultados demonstram que a alteração do gradiente de concentração afeta a 

taxa de saturação e o tempo de penetração, ou seja, o processo de difusão é dependente da 

concentração. À medida que a concentração da alimentação aumenta, a taxa de carregamento 

do metal aumenta, mas também aumenta a força motriz para a transferência de massa, o que 

diminui a duração da zona de adsorção (BARAL; ENGELKEN, 2002; CHEN et al., 2012; 

GOEL et al., 2005; SALMAN; NJOKU; HAMEED, 2011). 

  



 

 

 

3.3 Efeito da vazão 

 

Para descobrir o efeito da taxa de fluxo na curva de avanço, os experimentos de 

adsorção foram realizados variando-se a taxa de fluxo entre 5 e 15 ml / min. Neste processo, 

as concentrações iniciais de sólido sorvente pH inicial da solução e altura do leito foram 

mantidas a 10ppm, altura do leito h = 7mm. O efeito da taxa de vazão nas curvas de ruptura 

nas condições operacionais é mostrado na Figura 3. 

 

 

 
  

 
 

Pode ser visto a partir da Figura 3 que a eficiência de adsorção é maior em menor 

vazão. Isso pode ser explicado pelo fato de que, a uma vazão mais baixa, o tempo de 

permanência do adsorbato é maior e, portanto, o adsorvente ganha mais tempo para se ligar ao 

metal com eficiência. Ou seja, se o tempo de residência do soluto na coluna não for grande o 

suficiente para que o equilíbrio de adsorção seja atingido na vazão determinada, a solução de 

Cr (VI) sai da coluna antes que ocorra o equilíbrio. 

Os parâmetros calculados na Tabela 3 mostram que tsat, qbed, qtotal e  ᶯ diminuem à 

medida que Q aumenta. Além disso quando Q aumenta, o TRV é reduzido, o que causa um 

efeito negativo na eficiência da transferência de massa e, portanto, resulta em uma diminuição 

no tsat. 
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Figura 3: Curvas obtidas com a variação da vazão de operação (Q) nas curvas experimentais de 

avanço de cromo VI em carvão R1em coluna de leito fixo C0=10ppm, h=7mm, T=293K e D=20mm. 



 

 

 

Tabela 3. Comparação de carvão-R1 em coluna de leito fixo para adsorção de cromo hexavalente em diferentes 

vazões (Q) 

Q 

(ml/min) 

TRV 

(s) 

qbed 

(mg/g) 

qtotal (mg) n W (g) P(%) trup(min) tsat (min) 

5 0,3 0,29 0,89 11% 2,0 45 8 40 

10 0,2 0,27 0,82 10% 2,0 41 8 20 

15 0,1 0,25 0,75 9% 1,5 50 4 10 

 

As curvas de ruptura mostram a eficiência do processo. Observou-se também que o 

adsorvente fica saturado facilmente com maiores taxas de fluxo. Como mostrado na Tabela 3, 

a saturação ocorreu aos 40, 20 e 10 min quando as taxas de fluxo foram de 5, 10, 15 ml min
-1

 

e o respectivo tempo de permanência foi de 0,3, 0,2 e 0,1 segundos. Com maior tempo de 

permanência, os íons Cr (VI) tiveram mais tempo para contato com o adsorvente, o que 

resultou em maior remoção de íons Cr (VI) na coluna de leito fixo. 

Segundo Ko et al. (KO; PORTER; MCKAY, 2001), um aumento no fluxo de 

alimentação altera a difusão do filme sem alterar a difusão intra-partícula. O movimento do 

adsorbato da solução para a região que circunda o adsorvente provoca o desenvolvimento de 

um gradiente de concentração nesta interface, que permite que o adsorbato atravesse o filme e 

seja adsorvido. 

Um aumento na velocidade da solução reduz a adesão do adsorbato ao adsorvente e 

consequentemente reduz a eficiência do processo (KUNDU; GUPTA, 2007; SINGH; PANT, 

2006; TAN; AHMAD; HAMEED, 2008). 

Os valores de desempenho do leito P (%) obtidos para vazões iguais a 5 e 15 ml min
-1

 

foram semelhantes; no entanto, os valores de P (%) obtidos para a vazão mais alta foram de 

50%. Este resultado pode ser explicado pela pequena quantidade de poluente adsorvida no 

leito (W) para atingir a saturação do leito. 

  



 

 

Figure 4: Curvas de avanço experimentais obtidas com a variação da profundidade do leito para adsorção de cromo 

hexavalente em rejeito de carvão-R1 em coluna de leito fixo. Nas condições C0=10ppm, Q=10ml/min, T=293K e  D=20mm. 

 

 

3.4 Efeito da altura do leito 

 

A Figura 4 mostra o efeito da alteração da profundidade do leito (Z) entre 7 e 30 mm, 

e os dados são mostrados na Tabela 4, os outros parâmetros permaneceram constantes. 

 

 
 

 

 

 

Tabela 4: Comparação da performance da coluna de leito fixo para cromo hexavalente em diferentes 

profundidades do leito (Z): 

Z 

(mm) 
TRV (segundos) 

qbed 

(mg/g) 

qtotal 

(mg) 

N 

(%) 

W 

(g) 
P(%) trup(min) tsat(min) 

7 0,2 0,32 0,95 12 2,5 38 6 25 

16 0,9 0,15 1,0 5 3,0 32 8 30 

30 3,2 0,22 2,6 8 12,0 21 9 120 

 

À medida que a altura do leito, Z, aumenta tsat e qtotal também aumentam como 

resultado do maior número de sítios ativos disponíveis devido ao aumento na área de 

superfície total à medida que a profundidade do leito aumenta (ACHEAMPONG et al., 

2013a; SCHEER et al., 2014; SINGH; PANT, 2006). 

Conforme altura do leito aumenta, o desempenho do leito diminui; este resultado pode 

ter ocorrido por causa da cauda formada em maiores profundidades do leito. O aumento da 

cauda implica uma maior perda de Cr (VI), o que reduz o desempenho da coluna. 

Uma relação inversa entre Z, altura do leito,  e P, desempenho do leito, foi observada. 

À medida que o adsorvente fica saturado, mais adsorvido é consumido. De acordo com 

(COONEY, 1991), a abordagem gradual de C / C0 a 1 (chamada de cauda) nas curvas de 
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avanço ocorre quando a difusão intrapartícula é a etapa limitante da velocidade. 

(ACHEAMPONG et al., 2013a; SCHEER et al., 2014; SINGH; PANT, 2006). 

 

4. Conclusão 

 

A adsorção de cromo hexavalente de solução aquosa sobre carvão-R1 foi investigada 

em coluna de leito fixo a 293K utilizando a variação dos efeitos dos parâmetros de 

concentração de entrada, taxa de fluxo de alimentação e profundidade do leito. 

O desempenho da coluna P (%) aumentou com o aumento da concentração inicial C0. 

Os valores de capacidades do leito (qbed) e capacidade total (qtotal) e eficiência do leito (n) 

foram muito semelhantes em C0 mais altos. Porém em gradientes de concentração mais 

baixos, o transporte dentro dos poros ocorreu lentamente devido a reduções nos coeficientes 

de difusão e transferência de massa o que resultou em um aumento no tempo de saturação.  

As curvas de ruptura obtidas na variação da taxa de fluxo mostraram que o adsorvente 

ficou saturado facilmente em maiores taxas de fluxo. O tempo de saturação (tsat) ocorreu aos 

40,20 e 10 min quando as taxas de fluxo foram de 5, 10, 15 ml min-1 e o respectivo tempo de 

permanência (TRV) foi de 0,3,0.2,0.1 segundos. Com maior tempo de permanência, o tempo 

para contato foi maior o que resultou em maior remoção de poluente na coluna de leito fixo. 

À medida que a altura do leito, (Z), aumentou o tempo de saturação (tsat) e capacidade 

total da coluna (qtotal) também aumentaram como resultado do maior número de sítios ativos 

disponíveis devido ao aumento na área de superfície total do adsorvente. 

Conforme a altura do leito (Z) aumentou o desempenho do leito (P) diminui; pois à 

medida que o adsorvente ficou saturado, mais adsorvido é consumido. Nas curvas de ruptura 

foi encontrado que C / C0 tende a 1 o que é chamado de cauda demonstrando que a difusão 

intrapartícula é a etapa limitante da velocidade. 
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