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RESUMO
Um modelo matemático foi desenvolvido para analisar a dinâmica em batelada da adsorção de
manganês em carvão de ossos bovinos. O modelo consiste de balanços diferenciais de massa
considerando partículas de adsorvente perfeitamente esféricas e incorpora as contribuições
decorrentes das resistências à transferência de massa externa, difusão intrapartícula e reação
química de adsorção no interior das partículas. As equações diferenciais parciais do modelo foram
discretizadas utilizando-se o método de diferenças finitas e resolvidas numericamente empregandose o software Matlab. Os perfis teóricos de concentração de manganês foram comparados a curvas
experimentais obtidas para a remoção de manganês presentes em soluções aquosas. O modelo foi
avaliado na simulação dos efeitos de granulometria e relação sólido/líquido, sendo possível
quantificar os parâmetros relacionados às três resistências consideradas no modelo. O modelo
reproduziu todos estes comportamentos com erro médio inferior a 10%. Verificou-se que a
resistência à difusão intrapartícula constitui a etapa limitante do processo de adsorção de manganês,
porém este efeito é contrabalanceado pela resistência à transferência de massa na fase externa
quando menores partículas são utilizadas.
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ABSTRACT
A mathematical model was developed in order to analyze the dynamics of batch adsorption of
manganese onto bone char. The model consists of differential mass balance equations assuming
perfect spherical particles of adsorbent and includes the contributions due to the resistances of
external mass transfer, intra-particle diffusion and chemical reaction inside particles. The partial
differential equations were discretized using the method of finite differences and solved numerically
with Mathlab software. Theoretical manganese concentration profiles were confronted with
experimental data obtained to the removal of manganese from aqueous solutions. The model was
used to simulate the effect of changing granulometry and solid/liquid ratio, and it was possible to
estimate parameters related to the three resistances assumed in the model. The model reproduced all
experimental behavior with average error below 10%. It was found that the intra-particle resistance
is the limiting step of the manganese adsorption process, but such effect is balanced by the
resistance due to the external mass transfer mainly when smaller particles are used.
KEYWORDS: manganese; bone char; modeling and simulation; adsorption.
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1. INTRODUÇÃO
A geração de Drenagem Ácida de Mina (DAM), decorrente da atividade mineradora, constitui em
severo impacto ao meio ambiente. O principal mecanismo da geração de DAM é a oxidação de
minerais e/ou sulfetos minerais quando expostos a condições climáticas do ambiente, de Eh e de
pH, e de agentes biológicos.
Em Minas Gerais, esse problema ocorre na antiga mina de urânio desativada das Indústrias
Nucleares do Brasil, INB, em Poços de Caldas. A drenagem gerada neste empreendimento é tratada
com a adição de cal (CaO) ou hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) para elevação do pH no entorno de 11,
a fim de promover a precipitação de grande parte dos metais (incluindo manganês) e radionuclídeos
(238U e 226Ra) presentes no efluente líquido. Além de gerar elevados volumes de lama, que
necessitam de disposição correta, este tratamento é caro e deverá ser realizado por muitos anos. O
custo relativo ao consumo de cal para o tratamento destes efluentes é em torno de US$ 200.000/ano;
ainda, FERNANDES & FRANKLIN (2001) estimaram a produção de DAM no empreendimento
em torno de 600 anos, embora o percentual de pirita seja inferior a 0,2% em grãos com diâmetro em
torno de 80µm, representando reatividade química intermediária e geração de ácido moderada.
Portanto, a coleta e o tratamento do efluente não podem ser considerados medidas mitigatórias
definitivas.
Neste contexto, técnicas alternativas têm sido avaliadas para a remoção de metais pesados contidos
nos efluentes de DAM, como é o caso da adsorção de manganês utilizando-se carvão de ossos como
material adsorvente (SICUPIRA, 2012). Estudos demonstraram que o uso de carvão de ossos é
promissor como tratamento subsequente à precipitação dos metais, principalmente na remoção de
manganês e flúor. Neste caso, o pH do efluente pode ser elevado até próximo de 7, somente quando
a maioria dos metais precipita, à exceção do manganês, resultando em significativa redução no
consumo de cal e consequente diminuição no volume de lama gerada. Ainda, tem-se que a
dissolução da calcita, presente no carvão, mantém o pH do efluente em valores próximos à
neutralidade (efeito tampão), eliminando, pois, custos adicionais de correção do pH final do
efluente para o descarte.
Assim, vislumbrando o desenvolvimento desta metodologia, esse trabalho pretende contribuir na
elaboração de uma abordagem matemática alternativa para avaliar a operação transiente da remoção
de manganês presente em efluentes de DAM.

2. FORMULAÇÃO DO MODELO DE ADSORÇÃO EM BATELADA
2.1. Desenvolvimento das equações de transporte e principais considerações
Neste trabalho, considera-se uma solução aquosa contendo manganês em concentração inicial
conhecida. A solução encontra-se sob agitação constante no interior de um tanque, em sistema
fechado ou em batelada. No instante inicial (t = 0), uma massa conhecida de carvão é adicionada,
dando início, assim, ao processo de remoção do manganês presente na solução.
Considera-se que as partículas que formam o carvão de osso são perfeitamente esféricas e de
diâmetro conhecido. O sistema é considerado isotérmico e a fase aquosa incompressível. No interior
da solução aquosa não acontecem reações químicas, exceto na superfície e no interior do carvão de
osso, quando ocorre a adsorção do manganês (RASMUSON, 1981).
Considera-se, em torno de cada partícula, uma camada aquosa fina denominada camada limite. Para
a realização do balanço de massa na camada limite estabelece-se a variação temporal da
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concentração de manganês na solução em função do fluxo deste metal em direção à superfície das
partículas (BIRD et al., 2004). Assim, tem-se a seguinte equação:

dC
 k e AS C  C P 
dt

(1)

onde os termos C , k e , AS e C P representam, respectivamente, a concentração de manganês na
solução externa às partículas, o coeficiente de transferência massa externo, a área superficial total
das partículas e a concentração de manganês na superfície da partícula. A forma linearizada da
solução da equação 1, aplicada aos dados experimentais, possibilita a estimação do coeficiente de
transferência de massa k e .
O manganês sofre dois processos distintos ao ser transportado através da camada limite. Num deles,
parte do manganês é adsorvida na superfície da partícula. No outro, a parcela restante do metal é
transportada para o interior das partículas esféricas, difundindo-se por meio de uma rede de poros
tortuosos.
A diferença de concentração no interior das partículas esféricas estabelece o transporte difusivo
radial do manganês em direção às paredes internas dos poros onde ocorre o fenômeno da adsorção
(INCROPERA & DEWITT, 2007). Para analisar a variação temporal da concentração do manganês
no efluente contido no interior da partícula, foi realizado um balanço de massa em um elemento de
volume infinitesimal, obtendo-se a equação diferencial a seguir:
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As condições inicial e de contorno são:
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onde os termos Ci ,  ,  e R representam, respectivamente, a concentração de manganês na
solução que preenche os poros das partículas, a porosidade, a densidade aparente e o raio da
q
partícula. Os termos Def e
representam, respectivamente, o coeficiente de difusão efetivo e a
t
taxa de adsorção de manganês no carvão de osso. Estes termos serão estabelecidos conforme
mostrado a seguir.
2.2. A taxa de adsorção de manganês no carvão de ossos
A condição de equilíbrio entre a concentração adsorvida no carvão q e a concentração no efluente
interno Ci é atingida obedecendo-se a equação de Langmuir:

q

bqm Ci
1  q m Ci

(4)
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onde q m e b representam, respectivamente, a capacidade de adsorção máxima e o parâmetro de
q
afinidade da equação de Langmuir. O acúmulo de manganês no carvão
é obtido derivando-se a
t
equação 4 em relação ao tempo:

q q Ci

t Ci t
O termo

(5)

q
é obtido derivando-se a equação 4, considerando-se a função composta qCi t  :
Ci

q m Ci
q

Ci 1  bCi 2

(6)

q
é estabelecido em termos da variação temporal da
t
concentração no efluente interno à partícula por meio da equação:
O acúmulo de manganês no carvão

qm Ci Ci
q

t 1  bCi 2 t

(7)

Fisicamente pressupõe-se que a dinâmica da reação de adsorção do manganês com o carvão de
ossos ocorre mais rapidamente que o processo difusivo como um todo, fato este verificado por
SICUPIRA (2012), de modo que existe um equilíbrio local entre a espécie livre e a imobilizada.
Dessa forma, a equação 2 se torna:

Def   2 Ci  
qmb  Ci


r





r 2 r  r   1  bCi 2  t

(8)

2.3. O coeficiente de difusão efetivo
Uma estimativa do coeficiente de difusão efetivo Def foi obtida considerando-se que o controle da
adsorção decorre do transporte do manganês pelo fluido no interior dos poros, porém parte do
manganês adsorvido também difunde-se pela matriz sólida do carvão em decorrência da diferença
de concentração no interior da partícula, sendo este efeito quantificado por D'ef . Ambos
coeficientes encontram-se relacionados, dessa forma, a realização de um balanço de massa na fase
sólida fornece:

q D'ef   2 q 
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t
r r  r 

(9)

As condições de contorno e inicial são:

qr,0  qe
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Na equação 10, os termos q0 e qe representam, respectivamente, concentração de manganês
adsorvida inicial e no equilíbrio. A solução da equação 9 sujeita às condições definidas na equação
10, é dada por (CRANCK, 1975):

 n2 2 D'ef
q
6  1
 1  2  2 exp 
qe
 n 1 n
R2


t




(11)

A condição de equilíbrio entre as concentrações no fluido e no adsorvente é atingida em tempo
demasiadamente longo, logo é possível descrever o processo utilizando-se somente o primeiro
termo da equação 11, a saber:
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(12)

A forma linearizada da equação 12 aplicada aos dados experimentais possibilita o cálculo do
coeficiente de difusão efetivo na fase sólida D'ef .

3. SIMULAÇÃO DA ADSORÇÃO DE MANGANÊS EM BATELADA
Os perfis transientes de concentração de manganês na fase aquosa foram calculados
computacionalmente. Para tal, as equações parciais que compõem o modelo foram discretizadas
utilizando-se o método de diferenças finitas e o sistema de equações obtido resolvido
numericamente empregando-se o software Mathlab. Os perfis teóricos foram confrontados com
dados experimentais obtidos por SICUPIRA (2012), variando-se o tamanho das partículas de carvão
e a relação sólido/líquido com o intuito de analisar o efeito destas variáveis no fenômeno de
adsorção de manganês. Nas simulações, a equação 8, sujeita às condições definidas na equação 3,
foi discretizada em relação ao tempo. A faixa de tempo simulada variou de zero a 3000 minutos, em
intervalos de um minuto. A concentração inicial de manganês e o volume da solução aquosa
considerada nas simulações foram, respectivamente, 110 mg/l e 400 ml. A condição de equilíbrio é
atingida num tempo final próximo de 2900 minutos.
Na Figura 1 é mostrado o efeito do diâmetro da partícula do carvão de ossos na adsorção de
manganês. Os perfis teóricos foram simulados para partículas esféricas com diâmetros de 0,841
mm, 0,149 mm e 0,053 mm. Observa-se que a concentração de manganês na fase aquosa diminui
com o tempo em decorrência da adsorção do metal no carvão de osso. A cinética da adsorção é
intensa nos instantes iniciais e desacelera com o passar do tempo até atingir condições próximas ao
equilíbrio. Tal intensidade, porém, é maior quando menores partículas são contactadas, em
decorrência do aumento na área de contato. Assim, maior remoção de manganês é obtida quando
menores partículas são utilizadas, embora a significância de tal efeito seja limitado.
Os valores dos coeficientes k e , Def , b e qmax determinados experimentalmente e os erros médios
percentuais decorrentes da comparação entre as curvas teóricas e experimentais estão mostrados na
Tabela I. A diminuição no diâmetro das partículas resulta em diminuição nas resistências ao
transporte de massa externo às partículas e difusivo. A análise dos erros médios percentuais revela
que o modelo proposto descreve adequadamente a adsorção de manganês em partículas de carvão
de ossos.
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[Mn] na fase aquosa (mg/L)

Experimental: 0,417-0,833 mm
Teórico: 0,833 mm
Experimental: 0,104-0,147 mm
Teórico: 0,147 mm
Experimental: < 0,053 mm
Teórico: 0,053 mm

tempo (min)
Figura 1. Efeito do diâmetro da partícula na adsorção de manganês com carvão de ossos ([Mn] o = 110 mg/l;
Relação sólido/líquido = 1/400 g/ml).

Tabela I. Coeficientes de transporte e equilíbrio na adsorção de manganês em função do diâmetro da partícula
de carvão de ossos.

Diâmetro da
partícula (mm)
0,841

ke (x107)

Def (x1011)

b

qmax

3,6

1,7

2,3x10-3

8,5

Erro médio
(%)
2,6

0,149

20,0

5,0

4,6x10-16

9,7

8,1

0,053

36,0

8,0

9,1x10-17

9,8

5,0

O efeito da adsorção de manganês em carvão de ossos é mostrado na Figura 2. Observa-se que a
concentração de manganês na fase aquosa diminui com o tempo devido à adsorção do metal no
carvão de osso, sendo esta diminuição mais intensa nos tempos iniciais e estabilizando-se em
condições distintas de equilíbrio em decorrência da maior disponibilidade de sítios de adsorção com
o aumento da relação sólido/líquido.
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[Mn] na fase aquosa (mg/L)

Experimental: 1/400 g/ml
Teórico: 1/400 g/ml
Experimental: 2/400 g/ml
Teórico: 2/400 g/ml
Experimental: 3/400 g/ml
Teórico: 3/400 g/ml

tempo (min)
Figura 2. Efeito da relação sólido/líquido na adsorção de manganês com carvão de ossos ([Mn] 0 = 110 mg/l;
Diâmetro de partícula = 0,841 mm).

Os valores dos coeficientes k e , Def , b e qmax determinados experimentalmente e os erros médios
percentuais decorrentes da comparação entre as curvas teóricas e experimentais estão apresentados
na Tabela II. O aumento na relação sólido/líquido resulta em diminuição nas resistências ao
transporte de massa externo às partículas e difusivo no interior das partículas.
Tabela II. Coeficientes de transporte e equilíbrio na adsorção de manganês em função da relação sólido/líquido.

Relação
sólido/líquido (g/ml)
1/400

ke (x107)

Def (x1011)

b

qmax

5,0

1,3

4,8x10-16

11,0

Erro médio
(%)
1,8

2/400

3,7

1,7

2,3x10-3

8,5

2,6

3/400

6,0

3,4

1,5x10-12

6,6

5,6

4. CONCLUSÕES
Em todas as condições avaliadas, observou-se a diminuição na concentração de manganês na fase
aquosa com o tempo devido à adsorção desse metal no carvão de osso. Maiores taxas de remoção de
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manganês foram obtidas com a diminuição do tamanho das partículas e com o aumento na relação
sólido/líquido. Em ambos as situações, tem-se que maiores taxas de adsorção estão relacionadas
com o aumento no número de sítios ativos de carvão, capazes de adsorver o manganês presente na
fase aquosa. Observou-se uma maior intensidade nas taxas iniciais de remoção, estabilizando-se em
condições próximas ao equilíbrio. Os parâmetros estimados, a partir dos dados experimentais,
descrevem, adequadamente, a resistência à transferência de massa na fase externa, a difusão
intrapartícula e a condição de equilíbrio de Langmuir. O modelo reproduziu todos estes
comportamentos com erro médio inferior a 10%.
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